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EDITORIAL

4  REVISTA DO CRCRS

Colegas.

É verdade. Passou muito rápido. 

Tivemos, certamente, o efeito da Copa do 

Mundo, dividindo o calendário em antes e 

depois deste campeonato, que movimentou 

em especial as cidades-sede, como foi o caso 

da nossa capital gaúcha. Encerrada a Copa, 

fomos tragados pela ressaca pós-Copa, e, 

em seguida, envolvidos pela campanha 

eleitoral. Outro grande momento que 

mobilizou o Brasil, como jamais ocorrera.

Com ânimos acirrados, fortes em-

bates pelas redes sociais em defesa de 

pontos de vista antagônicos, divergências 

de ideias e de ideais, experimentamos uma 

nova campanha eleitoral, mais interativa e 

com a população disposta a ser participati-

va. Como em todo certame, há vencedores e 

perdedores, e todos se renderam ao sagrado 

direito de escolha da maioria, como assim 

requer o processo democrático. A expectati-

va é a de que o país retome o desenvolvimento 

econômico e que haja revitalização das 

instituições que comandam a nação, que 

saíram desgastadas desse processo por 

perda de credibilidade.

Em meio a esse turbilhão de acon-

tecimentos, conduzimos o primeiro ano de 

nossa gestão à frente desta entidade, tendo 

presentes as atribuições legalmente 

atribuídas ao CRCRS, quais sejam, o registro 

de contadores e técnicos em Contabilidade e 

organizações contábeis, a fiscalização do 

exercício profissional e a promoção da 

educação continuada, isso tudo envolvendo 

o aspecto corporativo de vigilância e 

resguardo profissional, mas, também, de 

proteção à sociedade.

Iniciamos os trabalhos de nossa gestão 

tendo por foco a busca por inovações e 

proporcionar serviços diferenciados aos 

profissionais contábeis de nosso Estado. O 

primeiro passo foi a remodelação do site do 

CRCRS, dando destaque às informações de 

interesse da classe. Também criamos um 

informativo eletrônico mensal, com síntese 

de notícias sobre as ações do Regional e de 

interesse geral. Com isso, pretende-se dispor 

os colegas de informações úteis, bem como 

aproximar ainda mais o CRCRS de seus 

profissionais e estudantes.

E o ano de 2014 
está acabando...
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Ao longo do ano, implementamos um 

treinamento diferenciado aos nossos 

delegados regionais, que são os nossos 

representantes no interior do Estado, com o 

objetivo de torná-los aptos a orientar e 

esclarecer questões ligadas ao Conselho em 

suas jurisdições. Nesses encontros, 

aproveitamos para informar sobre a 

estrutura do CRCRS, o seu papel na 

sociedade, nosso âmbito de atuação e sobre 

nossas prerrogativas legais. Sendo uma 

entidade criada por lei para exercer 

atividades específicas, há limitações 

naquilo que pode ser executado. Tendo 

presentes esses pontos, fica mais fácil de se 

estabelecerem na relação as expectativas de 

atuação dos delegados, bem como a 

identificação daquilo que realmente pode 

ser praticado pelo CRCRS.

Para 2015, queremos ampliar ainda 

mais o programa de educação continuada e 

a comunicação com os colegas, com a 

finalidade de atingirmos cada vez mais um 

número maior de profissionais. Também 

teremos no próximo ano a XV Convenção 

de Contabilidade do Rio Grande do Sul, o 

maior evento contábil gaúcho, tendo por 

lema “Contabilidade: o poder da informa-

ção em suas mãos”.

Outro marco de 2014 será a criação 

do Observatório Social de Porto Alegre 

(OSPOA), o sexto no RS. O OSPOA está 

sendo criado com o objetivo de incentivar o 

exercício da cidadania e estimular a 

participação da sociedade no processo de 

avaliação da gestão e controle da qualidade 

na aplicação dos recursos e prestação de 

serviços públicos.

Queremos agradecer a todos que 

tornaram possível a plenitude na execução 

de nossas ações, em especial ao Plenário do 

CRCRS e seu Conselho Diretor, delegados, 

colaboradores, membros das comissões de 

estudo e grupos de trabalho; dirigentes de 

nossas entidades; diretores e coordenado-

res das instituições de ensino da área 

contábil; e Conselho Federal de Contabili-

dade. Também queremos registrar nosso 

agradecimento pelo trabalho desempenha-

do pelo Conselho Editorial desta Revista 

Técnica.

Fica o nosso abraço a todos, desejan-

do um Feliz Natal e um venturoso ano de 

2015. De nossa parte, podem ter certeza de 

que não faltarão dedicação e empenho na 

condução das atividades do Conselho, 

sempre com ética e transparência.

Abraço!

Contador Antônio Palácios
Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul
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A CONTRIBUIÇÃO DA 
GESTÃO DE ESTOQUE
PARA A MELHORIA DO
PROCESSO INDUSTRIAL
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RESUMO
A Gestão de Estoque é um meio eficaz para a administração 

reduzir custos e gerar recursos. O avanço tecnológico e a competitividade 

fazem o gestor responsável procurar equilibrar e alcançar a lucratividade 

por meio de estudos no setor de produção e suprimentos. Uma alternativa 

significativa é a redução do estoque sem comprometer o processo 

produtivo da empresa. Nesse sentido, o problema de pesquisa abordou até 

que ponto a gestão qualificada de estoque juntamente a utilização de um 

sistema de informação gera benefícios à indústria estudada. O objetivo é 

verificar e demonstrar os benefícios que uma qualificada gestão de 

estoques, amparada por um sistema de informação dinâmico, traz a uma 

empresa industrial do ramo alimentício, bem como as dificuldades 

encontradas pela implementação de um dado sistema. A técnica utilizada 

foi o estudo de caso realizado em uma empresa industrial fabricante de 

salgadinhos e petiscos de milho e trigo, pipoca doce e refresco em pó. As 

informações foram colhidas por meio de observação participante e 

entrevista de profundidade. Atualmente, os sistemas de informações 

assumem um papel fundamental para auxiliar a gestão de estoque, com 

melhor controle, integrando as informações de maneira criteriosa. Os 

resultados alcançados demonstram às organizações industriais que a 

gestão de estoque pode ser um diferencial que contribui diretamente para 

a formação de resultados positivos, sugerindo ainda que distintas formas 

de controle de estoque sejam alicerçadas a um adequado sistema de 

informação integrado.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de estoque, Sistema de 

Informação, Economia de recursos.

MÔNICA DE 
OLIVEIRA COSTA

Contadora. Mestre em Ciências 
Contábeis. Coordenadora do 

Curso de Ciências Contábeis e 
Professora.

TIAGO SOTE RIBEIRO
Bacharel em Ciências Contábeis.

FARANA DE OLIVEIRA 
MARIANO

Especialista em Gestão de 
Negócios com ênfase 

em Consultoria.

FABRICIO AFONSO 
DE SOUZA

Bacharel em Ciências Contábeis.
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1  INTRODUÇÃO

Diante de novas tecnologias inseridas 

no mercado atual, as indústrias tentam cada 

vez mais se projetarem de modo mais 

competitivo em torno de uma acirrada 

concorrência. Um método que se diferencia e 

está sendo decisivo na tomada de decisões e 

se destaca entre vários outros é o gerencia-

mento de estoques (DIAS, 2005).

Segundo Moura (2004), ter estoques 

no passado era considerado uma estratégia 

de mercado que visava a assegurar preços, 

faltas ocasionais, etc., porém, atualmente, é 

um indicador de custo que preocupa 

administradores com visão mais ampla do 

processo da Gestão de Estoques.

A gerência de estoque inserida no setor 

industrial se torna um ponto estratégico, 

proporcionando efeitos potenciais sobre o 

desempenho dos negócios e de importância 

nas organizações, a partir do momento que se 

implanta um sistema eficaz de controle de 

estoques. Para implementar a gestão do 

estoque com seus fornecedores e clientes, 

fica evidente um aproveitamento satisfatório 

das informações geradas pelo gestor de 

estoques (MENTZER, 2001).

Quando se trata de matéria-prima e 

material secundário, o trabalho desenvolvido 

para gerenciá-los faz com que as indústrias 

elaborem métodos e busquem alternativas 

para diferenciar seus preços das outras 

empresas (BALLOU, 1995).

A redução de custo dentro do contexto 

atual torna-se um ponto crucial para a 

permanência das organizações no mercado 

de trabalho; no entanto, a gestão de estoques 

se transforma em uma influente ferramenta 

que auxilia na organização e obtenção de 

informações que geram benefícios para a 

empresa (DIAS, 2005).

Sendo assim, o presente trabalho 

objetiva-se verificar e demonstrar os 

benefícios que uma qualificada gestão de 

estoques, amparada por um sistema de 

informação dinâmico, traz a uma empresa 

industrial do ramo alimentício, bem como as 

dificuldades encontradas pela implementa-

ção de um dado sistema.

Os estoques existem com a finalidade 

de atender à produção mediante a evolução 

de mercado. Diante disso, pode-se afirmar 

que a matéria-prima, objeto da produção, 

sempre alicerçada com um sistema de 

controle eficiente, cumpre seus objetivos e 

com o objetivo de não acumular custos a 

ponto de interferir negativamente no 

processo de comercialização. Então, frente 

ao exposto, tem-se o seguinte problema de 

pesquisa: até que ponto a gestão qualificada 

de estoque juntamente à utilização de um 

sistema de informação geram benefícios à 

indústria estudada? 

A gestão de controle de estoque 

demonstra sua relevância dentro do contexto 

industrial, onde ocorrem várias etapas até o 

alcance de um produto final, ou seja, desde a 

compra da matéria-prima até a venda deste 

produto. Dessa forma, a implantação de um 

ERP (Enterprise Resource Planning), que 

integraria todo o sistema, aprimoraria a
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gestão e o controle do estoque, já que este 

está cada vez mais sendo utilizado pelas 

grandes indústrias como método que atende 

às suas necessidades, em um grau mais ele-

vado de informações, transformando, assim, 

dados em informações relevantes que serão 

utilizadas pelos departamentos em geral de 

uma empresa para tomada de decisões 

(ARNOLD, 1999).

Atualmente, tem se tornado cada vez 

mais difícil alcançar os objetivos empresa-

riais, devido ao alto nível de competitividade 

entre as empresas, fazendo com que as 

organizações desenvolvam diferenciados 

métodos para conseguir atingir a qualidade e 

rotatividade de seus produtos, de modo que 

as tornem sólidas no mercado e consigam a 

fidelização de seus clientes.

O benefício alcançado por uma gestão 

de estoque eficiente e eficaz reflete dentro 

das demonstrações contábeis e faz com que o 

estabelecimento industrial obtenha resul-

tados positivos. Uma indústria sem um 

controle de estoque alinhado corretamente 

pode sofrer perdas e danos que afetariam o 

processo em seu estágio final, em que o pro-

duto acabado não atingiria a qualidade 

exigida para concorrência em um mercado 

acirrado. Para que isso ocorra, uma gerência 

dinâmica exigirá no controle de estoques 

uma qualificada mão de obra, alicerçada em 

um sistema de informação que atenda às suas 

necessidades, gerando relatórios que contri-

buirão para uma gestão eficiente.

Com base no contexto anterior, a 

contribuição da gestão de estoque abordada 

neste trabalho possibilitou levantar benefícios 

e dificuldades encontradas com a gestão do 

controle de estoque da empresa industrial 

fabricante de salgadinhos e petiscos de milho 

e trigo, pipoca doce e refresco em pó.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE GESTÃO DE 
ESTOQUE

Atualmente, cada vez mais as indús-

trias estão buscando a redução dos custos nos 

seus níveis de estoque. Conforme Wanke 

(1999), isso ocorre por três principais moti-

vos: elevado custo de oportunidade de 

capital, diversidade crescente no número de 

produtos e foco gerencial na redução de custo 

com estoque.

Bowersox (2000) salienta que, sem um 

estoque adequado, a atividade de marketing 

poderá detectar perdas de vendas e declínio 

da satisfação dos clientes. O planejamento de 

estoque também tem papel na produção. 

Falta de matérias-primas pode parar linhas 

de produção ou alterar programações da 

produção, o que, por sua vez, aumenta os 

custos e a possibilidade de falta de um 

produto acabado. 

O estoque excessivo também gera pro-

blemas, como o aumento dos custos e 

redução da lucratividade, em razão de arma-

zenagem mais longa, imobilização de capital 

de giro, deterioração, custos de seguro e obso-

lescência. Mentzer et al. (2001) elucidam que 

o processo de gestão de estoque estruturado e 

mensurado de forma correta oferece um
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melhor serviço ao cliente e cria valor econô-

mico por meio da gestão sincronizada, 

fazendo com que as atividades dimanem 

melhor.

Existem inúmeras vantagens em se 

manter estoques, conforme afirma Ballou 

(1995):

Incentivo à economia de produção – 

havendo estoques, a produção ocorre 

em grande escala, e isso faz com que os 

custos fixos sejam diluídos, diminu-

indo o custo de produção.

 Economia de escala nas compras e no 

transporte – comprando-se quanti-

dade maior, consegue-se desconto no 

transporte e se tem maior poder de 

barganha.

Proteção contra alterações no preço – 

quando há previsão de aumento nos 

preços, a empresa pode adquirir 

quantidade maior e se proteger das 

oscilações do mercado.

Proteção contra oscilações na deman-

da ou tempo de ressuprimento – a 

empresa pode manter estoques de segu-

rança se protegendo contra falhas no 

suprimento.

Proteção contra contingências – os 

estoques podem ajudar a empresa em 

caso de greve, incêndio ou qualquer 

outro acidente que possa ocorrer.

Por outro lado, manter estoques oca-

siona aumento dos custos, como relata Ching 

(1999):

Custo de manter estoques – para se 

manter os estoques por determinado 

tempo, são gerados vários custos, 

como: custos de impostos, custos de 

seguros contra incêndio e roubo, 

custos de armazenagem, custos de dete-

riorização, obsolescência, perda e 

roubo, entre outros.

Custo de pedir – são custos associados 

à aquisição de mercadorias para esto-

cagem como: custos de preenchimento 

do pedido, custo de transmissão de 

informações e custos de pessoal direta-

mente ligado à função.

Custo de falta – ocorre quando há insa-

tisfação do cliente por não ter um 

pedido prontamente atendido, ou, 

ainda, quando há uma interrupção na 

produção por falta de matéria-prima.

A gestão de estoque constitui-se em 

uma série de ações que possibilitam aos admi-

nistradores investigar se os estoques estão 

sendo bem armazenados, para que se possam 

ser utilizados de forma correta e ágil, se estão 

bem controlados e manuseados, como define 

Vendrame (2008).

A gestão de estoque, além de otimizar o 

estoque, como afirma Borsa (2012), pro-

porciona segurança e confiabilidade nas 

negociações, sendo que, com a gestão, pode-

-se diminuir o valor do imobilizado em estoque, 

reduzindo os riscos e otimizando os processos.

De acordo com Messias (1978), os prin-

cipais tipos de estoque encontrados em uma 

empresa industrial são: matérias-primas, 

produtos em processo de elaboração, pro-

dutos acabados e peças de manutenção.
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O sistema de controle de estoque gera 

algumas vantagens como: maior disponibili-

dade de capital para outras aplicações 

(estoque alto significa dinheiro parado); 

redução dos custos de armazenagem, que faz 

com que se diminua o número de itens em 

estoque; redução dos custos de paradas de 

máquina por falta de material; redução dos 

riscos de perdas por deterioração e obsoles-

cência (MESSIAS, 1978).

Slack et al. (1995) descrevem que um 

sistema de controle de estoque afeta direta-

mente o desempenho da empresa. Desse 

modo, para atender gradativamente à produ-

ção, o sistema deve estar interligado ao pla-

nejamento, à programação e ao controle de 

produção, objetivando planejar e controlar 

os recursos alocados ao processo produtivo 

visando a atender a demanda de clientes.

A gestão de estoques é responsável por 

definir qual a quantidade mínima que cada 

material deve permanecer em estoque para 

que se possa efetuar o pedido de compra, pro-

cessar o pedido junto ao fornecedor e para 

que haja o transporte, desembarque e dispo-

nibilização para uso na empresa. Assim 

como, também, deve definir qual a quanti-

dade máxima de cada um desses materiais e 

sua permanência em estoque, evitando 

grandes investimentos, prejudicando a 

lucratividade da empresa (CHING, 1999).

Moura (2004) e Borsa (2012) relatam 

que a gestão de estoque eficiente possibilita 

ajustes eficazes em seu processo, efetiva a uti-

lização dos recursos, maximiza a proteção 

dos itens estocados, reduz custo e economia 

na aquisição de estoques. A função dos estoques 

decorre da necessidade de atender a um pro-

cesso de demanda a partir de um processo de 

suprimento (GIANESI; BIAZZI; 2011), o 

estoque tem efeito impactante no êxito das 

empresas, pois ocupa espaço e imobiliza 

capital (BORSA, 2012; MOURA, 2004).

Segundo Corrêa (2001), estoque é um 

elemento gerencial fundamental na adminis-

tração das empresas, que buscam a todo o 

tempo tentar baixar seus custos reduzindo 

seus estoques, solucionando vários pro-

blemas e, assim, chegar a um consenso de 

que, realmente, precisa-se de estoque para 

trabalhar, sem comprometer os seus proces-

sos, ou seja, manter estoques suficientes para 

suprir sua demanda de produção, sem ter que 

deixar capital imobilizado em estoque que 

não possui muito giro.

A gestão de estoques deverá conciliar 

da melhor maneira a operacionalidade das 

organizações, tendo como meta a maximi-

zação do lucro sobre o capital investido, 

merecendo a atenção do gestor da empresa 

(DIAS, 1993).

2.2 DIFICULDADES EXISTENTES NA GESTÃO 
DE ESTOQUE

Para Pozo (2002), algumas das princi-

pais dificuldades enfrentadas são: falta de 

matérias-primas e perdas de produtos 

durante a industrialização. A falta de maté-

ria-prima é consequência de não se realizar 

conferência na chegada dos produtos, e de 

não trabalhar com estoque de segurança e até 

mesmo de não fazer um controle de estoque
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eficaz que não deixe acabar o material para 

industrialização.

Esse problema, como explicam Lee e 

Billington (1992), causa insatisfação, con-

fusão e perda de reputação da empresa. O 

cliente, quando realiza o pedido, além de 

querer saber o prazo de entrega, necessita 

saber do status da entrega, quando o produto 

irá chegar, a fim de não prejudicar o ciclo de 

planejamento.

Estoque de segurança é uma quanti-

dade mínima ideal de material que tem que 

existir no estoque, com o objetivo de cobrir as 

possíveis oscilações da demanda de produ-

ção, as quais podem ser: eventuais atrasos de 

mercadoria pelos fornecedores, rejeição do 

lote de compra ou variação na demanda do 

produto. A falta de mercadorias acarreta 

custos para a empresa, causando morosidade 

no processo industrial, fazendo com que ela 

deixe de ganhar e perca clientes (POZO, 

2002).

De acordo com Dias (1993, p.52), os 

custos da falta de estoque ou custo de ruptura 

podem ser determinados por meio de:

Ÿ lucros cessantes, devido à inca-

pacidade de fornecer - perdas 

de lucros com cancelamento de 

pedidos.

Ÿ custos adicionais, causados por for-

necimentos em substituição com 

material de terceiros,

Ÿ custos causados pelo não cumpri-

mento dos prazos contratuais, como 

multas, prejuízos, bloqueio de rea-

juste, e

Ÿ quebra de imagem da empresa e, em 

consequência, beneficiando o concor-

rente.

Um dos principais problemas enfren-

tados na gestão de estoque é focar na busca de 

garantir a máxima disponibilidade de pro-

duto, com o menor estoque possível. A gestão 

de estoques entende que quantidade de 

estoque parada é capital imobilizado. Para 

que o controle de estoque não conviva com a 

falta de mercadorias, devem ser conside-

rados fatores que possam reduzir ou eliminar 

este custo, como, por exemplo, tempo de res-

suprimento, lote econômico de compras 

(LEC), estoque mínimo e estoque máximo 

(TUBINO, 2000).

2.3 SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUES

Ao se comparar um sistema de infor-

mação com uma gestão de estoque manual, 

nota-se que a função de diminuir os gastos 

com estoque e evitar a falta de mercadorias 

será alcançada com o método de sistema, 

pois, manualmente, seria difícil, não por falta 

de eficiência da mão de obra, mas pela 

complexidade das atividades. Portanto, atu-

almente, diversos sistemas informatizados 

circulam no mercado para que se alcancem 

esses objetivos (BERTAGLIA, 2006).

Mentzer et al. (2001), Lee e Billington 

(1992) relatam que os sistemas de infor-

mação são a base para a tomada de decisões, 

políticas organizacionais e opções de investi-

mentos. A forma como o sistema de 



13REVISTA DO CRCRS

informação interage é que garante o sucesso 

da empresa, sob o controle de erros de pre-

visão e capacidade de produção.

Para O´Brien (2004), os sistemas de 

controles de estoques processam dados, os 

quais refletem em mudanças nos produtos 

em estoque. Depois que os dados sobre os 

pedidos dos clientes são recebidos do sistema 

de processamento de pedidos, o sistema de 

controle de estoque registra, gera uma ordem 

de produção e prepara os devidos itens para a 

industrialização. Com esses dados processa-

dos, o sistema informatizado pode informar a 

situação dos materiais que precisam ser com-

prados pela empresa, agilizando, assim, o 

custo de pedido e controlando, de uma forma 

mais precisa, o processo de gestão de 

estoque.

Conforme Viana (2002), qualquer que 

seja o método, é fundamental a plena obser-

vância das rotinas em prática, a fim de se 

evitar problemas de controle, com conse-

quências no inventário, que reproduzam em 

prejuízos para a empresa.

As práticas da gestão de estoque 

proporcionaram saber quais os objetivos 

priorizar e quais medidas devem ser ado-

tadas para a conclusão do objetivo 

(GIANESI; BIAZZI, 2011). Para manter o 

controle de qualidade e também as boas 

estatísticas sobre a qualidade do produto, é 

necessário o monitoramento do desempenho 

para reduzir os impactos da incerteza (LEE; 

BILLINGTON, 1992).

Segundo Moreira (1999, p. 470): 

Um sistema de controle e estoque é 

fundamentalmente um conjunto de 

regras e procedimentos que permite 

responder a algumas perguntas e 

tomar decisões sobre os estoques. 

Onde ele deve responder quando e 

quanto se deve adquirir de cada mer-

cadoria, chamados funções básicas 

do sistema – não sendo únicas.

Hill (2000) ainda completa que as 

empresas devem conhecer não apenas as 

estratégias competitivas, mas também as 

estratégias de operações, como tempo de 

fabricação, tempo de entrega, sendo estes 

aspectos fundamentais para priorizar os pro-

pósitos da gestão de estoques, alinhando, 

dessa forma, os objetivos da gestão de 

estoque e a estratégia competitiva. 

De acordo com os conceitos apresenta-

dos, Tavares (2000) conclui ressaltando que 

a organização que estiver disposta a vencer 

nos negócios deverá, por obrigação, estar 

apta, a saber, utilizar as informações e toda 

tecnologia que envolve um sistema de infor-

mação como arma estratégica a seu favor, 

para conquistar ainda mais espaço no 

mercado.

2.3.1 MRP (                                                   - 
PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE 
CAPITAL)

O MRP tem como objetivo inicial a 

necessidade de estruturar os materiais e, logo 

depois, também aplicado para atender a toda 

a gestão empresarial, foi substituído pelo 

MRP II (Manufacturing Resource Planning 

- Planejamento de Recursos de Fabricação), 

no qual vieram a se formar os atuais

MATERIAL REQUIREMENT PLANNING
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modernos sistemas inte-

grados ERP (Enterprise 

R e s o u r c e  P l a n n i n g  -  

Sistema Integrado de Gestão 

Empresarial) (FORTES, 

2001).

Corrêa e Gianesi (2001, 

p. 137) explicam que:

O objetivo do MRP é 

ajudar a produzir e 

comprar apenas o 

necessário, visando 

eliminar estoques,  

gerando uma série de 

“encontros marcados” 

entre componentes de 

um mesmo nível, para 

operações de fabrica-

ção ou montagem.

Os modernos sistemas 

ERP são desenvolvidos para 

responder instantaneamen-

te o surgimento de novas 

necessidades não previstas e 

também capazes de reduzir o 

tempo de resposta ao merca-

do. As transações podem 

facilmente mudar ou expan-

dir sem romper com as 

atividades em curso.

Vollmann (2008) afir-

ma que o termo ERP pode 

ter vários significados dife-

rentes, dependendo do 

ponto de vista do adminis-

trador. O ERP representa 

uma abordagem de software 

amplo para suportar as 

decisões concorrentes com o 

planejamento e controle dos 

negócios. São tipicamente 

muito eficientes em manu-

sear as muitas transações 

que documentam as ativida-

des da empresa.

Com a implantação de 

um sistema ERP, um impor-

tante benefício pode ser 

alcançado. Rompem-se os 

paradigmas na empresa de 

pensar sempre em módulo, 

função, cada pessoa execu-

tando somente uma sua 

determinada função. Os fun-

cionários começam a pensar 

além do seu departamento, 

cooperando para atingir os 

propósitos em conjunto, 

uma vez que as informações 

passam a servir de base 

para outras informações 

(PADOVEZE, 2003).

2.3.2 SISTEMA ABC

Uns dos métodos mais 

utilizados para controle de 

estoques é o sistema de 

Curva ABC. Conforme Dias 

(1993), esta classificação dos 

itens é determinada pela sua 

relevância em relação ao con-

trole de estoque, ou seja, 

para os itens de maior valor, 

o grau é o máximo, classe A; 

para os itens com menor 

valor, o grau é mínimo, clas-

ses B e C.

Segundo Dias (1997, 

p. 85):

A curva ABC é um 

importante instrumen-

to para o administra-

dor, ela permite identi-

ficar aqueles itens que 

justificam atenção e 

tratamento adequado 

quanto a sua adminis-

tração. Obtém- se a cur-

va ABC através da or-

denação dos itens a sua 

importância relativa.

Para Arnold (1999), a 

aplicação do sistema ABC 

dentro de uma organização 

industrial pode ser altamen-

te relevante, pois a maioria 

das empresas o utiliza para 

manter um controle de esto-

que mais eficiente e com 

melhor qualidade para defi-

nir o custo dos seus produtos 

com maior precisão. Além 

de administrar bem seu esto-

que, este sistema separa seus 

itens de acordo com sua 

importância relativa, esta-

belecendo regras de decisão 

sobre os itens do estoque, de 

modo que toda a orga-

nização desempenhe suas 
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atividades operacionais de controle de 

estoque de modo que gere resultados satisfa-

tórios, positivos.

Conforme Ballou (1995, p. 97):

A curva ABC deriva da observação dos 

perfis de produtos em muitas 

empresas – que a maior parte das 

vendas é gerada por relativamente 

poucos produtos da linha comerciali-

zada – e do princípio conhecido como 

curva de Paretto.

Ballou (1995) afirma ainda que o 

sistema da curva ABC tem sido muito empre-

gado nas indústrias para gestão de estoques, 

tanto para definição de políticas de vendas 

como principalmente para a programação da 

produção, e uma série de outras situações 

ocorridas dentro da empresa.

Na Classe A, 20% dos itens corres-

pondem a 80% do valor. Os principais itens 

em estoque são de alta prioridade (matéria-

-prima principal). Na Classe B, 30% dos itens 

correspondem a 15% do valor. São itens con-

siderados economicamente preciosos, como 

o material secundário (ingredientes de pro-

dução e material de embalagem). E na Classe 

C, 50% dos itens correspondem a 5% do 

valor, produtos como peças de reposição e 

manutenção de máquinas (DIAS, 1997).

%
 V

a
lo

r

% Quantidade de itens

100
95

80

A

B
C

20 50 100

É por meio desta ferramenta de suporte que a gestão de estoque pode enumerar alguns 

requisitos de extrema relevância, que auxiliam diretamente e podem ser úteis dentro do cenário 

industrial. São eles: reduzir o custo do estoque, diminuir a falta de itens no processo industrial, 

reduzir as despesas de transporte, aumentar a disponibilidade dos itens para manutenção 

(MOREIRA, 1999).

2.3.3 KANBAN

O termo Kanban, de origem japonesa, significa cartão ou etiqueta, e sua utilização na prá-

tica ocorre na produção industrial quando os materiais a serem empregados neste processo

Curva ABC: Porcentagem de valor versus Porcentagem de itens.
Fonte: ARNOLD (1999, p. 287).
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são organizados em local e 

quantidade certos, tornan-

do-o um subsistema do Just 

in time (JIT). Admite-se 

ainda que a produção deva 

ser realizada o máximo pos-

sível de acordo com o pedido 

do cliente e não em relação 

ao consumo dos itens, tendo 

como fundamento básico 

manter um fluxo contínuo 

de produção (SLACK, 1999). 

As linhas de montagem 

são controladas por sistemas 

de cartão único e cartão 

d u p l o  ( R U I F E N G ,  

SUBRAMANIAM, 2012). O 

sistema foi desenvolvido 

com a finalidade de tornar 

simples e rápidas as ativida-

des de programação, contro-

le e acompanhamento de 

sistemas de produção em 

lotes. Há uma ênfase na 

movimentação e no forneci-

mento de itens de produção 

apenas nas quantidades e 

momentos  necessários  

(TUBINO, 2000).

Quadro comparativo entre o método Kanban e os métodos tradicionais

MÉTODOS TRADICIONAIS

 Fonte: Moura (1994).

 

Examinam a relação entre a qualidade de estoque e custo

Determinam a quantidade ideal de estoque

O estoque equilibra a linha normalmente

Não são solicitados melhoramentos

Com muito estoque, não há melhoramentos

O custo não baixa

 

Reduz o estoque, pois qualquer estoque aumenta o custo

A linha para toda vez que acontecem os problemas

Requer soluções de melhoramento

Evita a reincidência dos problemas, diminui o tempo de 
preparação e melhora as operações

Com menos estoque, aparecem os problemas 
e os melhoramentos

O custo baixa

Slack (1999) relata que o sistema Kanban é um tipo de controle que orienta as empresas a 

suprir a quantidade de materiais na hora certa da produção com um monitoramento fácil, que 

necessita somente da observação dos funcionários para repor os materiais.

2.3.4 SISTEMA DAS REVISÕES PERIÓDICAS

No sistema das revisões periódicas, considera-se um estoque de segurança, informando a 

quantidade de material a ser adquirido para suprir a demanda de produção do próximo período. 

A continuidade do processo de compras é pré-fixada, ou seja, mantêm-se ciclos de tempos iguais 

(DIAS, 2005). Para sua efetiva aplicação, estabelece-se a necessidade de determinação do nível

MÉTODO KANBAN  
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de produção exigido, o cálculo do tempo de 

produção demandado, gerando parâmetros 

de reposição do estoque em segurança 

(KRZYZANIAK, 2014). 

Neste método, o nível de estoques é 

revisto em intervalos de tempo fixos 

(semanalmente, mensalmente, semestral-

mente), levando em consideração o estoque 

mínimo ou estoque de segurança, e a cada 

revisão um pedido é feito de modo a recom-

por o nível de estoque a um nível almejado 

(ARNOLD, 1999).

Entretanto, tal método encontra 

barreiras quanto à determinação do período 

entre revisões, o que sugere a verificação de 

diversos aspectos a serem analisados: uma 

periodicidade baixa entre as revisões 

acarreta um alto estoque médio e, como 

consequência, um aumento no custo de 

estocagem; uma periodicidade alta entre as 

revisões acarreta um baixo estoque médio e, 

como consequência, um aumento no custo de 

pedido e risco de ruptura (DIAS, 2005).

2.4 A INTERFERÊNCIA DA MÃO DE OBRA NA 
GESTÃO DE ESTOQUE

A mão de obra é fator preponderante 

para otimização da utilidade do estoque. 

Assim, o fator recursos humanos assume 

importante papel no sistema de controle 

deste ativo, em que as empresas devem, antes 

de implantar um sistema de controle de 

estoque, preparar as pessoas que diretamen-

te irão trabalhá-lo, garantindo, então, que o 

sistema opere corretamente, trazendo 

resultados positivos para a empresa 

(GOLDBERG, 1995). “A meta desta atividade 

é a alocação otimizada dos recursos disponí-

veis. Uma empresa tem à sua disposição os 

seguintes recursos: matéria-prima, equipa-

mentos e mão de obra.” (LUBBEN, 1989, p. 48)

Segundo Mauro (1997), fica a critério 

da empresa prestar assistência possível ao 

seu pessoal, a fim de aumentar seu grau de 

conhecimento, oferecendo oportunidades de 

realizar cursos e palestras. Além disso, 

gratificações como participação nos lucros 

ou até mesmo um simples agradecimento 

podem ser eficientes, aumentando a 

autoestima do colaborador, refletindo em 

sua melhor participação na produção.

Um constante desenvolvimento e 

preparo da equipe refletem no seu melhor 

desempenho e, consequentemente, na maior 

qualidade da função desempenhada. 

Entretanto, para que este cenário ocorra, 

torna-se necessário o investimento inicial no 

colaborador, capacitando-o ao entrar na 

empresa, a fim de que conheça sua realidade, 

organização e políticas, o que deve aprimorar 

suas habilidades e o nível de conhecimento 

(ANDRADE, 1998). 

A relação gestão de estoque e capacida-

de humana gera benefícios a todo o processo 

industrial. Para satisfação das necessidades 

humanas, é possível implantar um ERP que 

atenda às funções com rapidez, exigibilidade 

e qualidade, resultando em colaboradores 

satisfeitos, que irão render ainda mais, 

reduzindo custos, dando à empresa maior 

condição de atender aos seus consumidores 

(MAURO, 1997).
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2.5 PROCESSO DE 
ARMAZENAGEM

O processo de armaze-

nagem é estabelecido quando 

se tem os materiais estoca-

dos de forma organizada, 

utilizando ao máximo o espa-

ço físico disponível. Esta 

postura proporciona loco-

moções dos produtos mais 

rápidas, desde o recebimen-

to até a expedição (VIANA, 

2002). Segundo o autor, a 

armazenagem possibilita 

aos usuários estocar produ-

tos e matéria-prima de 

maneira segura, permitindo 

ainda movimentações com 

menores custos adicionais, 

ocasionados por perdas e 

danos ao estoque. Neste tipo 

de processo, observa-se que 

cada item de matéria-prima 

ou outro material dentro dos 

armazéns representa dinhei-

ro imobilizado investido 

pela organização.

Whitin (1952) já argu-

mentava que os estabeleci-

mentos, de forma geral, se 

desenvolveram investindo 

em espaços maiores para 

dispor seu estoque, sem que 

isso contribuísse para a redu-

ção dos lucros. Entretanto, 

grandes empresas modernas 

geralmente trabalham com 

margens de lucro baixas, que 

poderiam ser facilmente 

eliminadas por meios de con-

trole de estoque pobres. 

Quando se trata de ges-

tão dos estoques, cuidados 

essenciais devem ser obser-

vados: a determinação do 

local, se recinto aberto ou 

não, bem como do layout de 

produção adequado. Há 

ainda uma necessária imple-

mentação de políticas de pre-

servação, com a utilização de 

embalagens convenientes 

aos materiais. Observações 

quanto à segurança patri-

monial do estoque, contra 

furtos e incêndio, por exem-

plos, são essenciais para a 

garantia de realização dos 

objetivos propostos (VIA-

NA, 2002). Tais preocupa-

ções devem ser foco do 

trabalho de gestores, quan-

do devem entender que a 

gestão de estoque não reside 

apenas em seu controle, o 

que pode gerar custos adi-

cionais (LOPES, SOUZA, 

MORAES, 2006). Ao se aper-

feiçoar a armazenagem, 

obtém-se efetiva utilização 

dos recursos disponíveis, 

como a mão de obra, além de 

seletividade com o pronto 

acesso a todos os itens 

(BOWERSOX, 2000).

Uma qualificada gestão 

de armazenagem significa 

atender aos clientes com agi-

lidade e eficácia, obtendo 

um menor custo em decor-

rência do tempo e, também, 

um elevado nível de serviço 

(POZO, 2002; KRZYZA-

NIAK, 2014).

2.6 LOTE ECONÔMICO DE 
COMPRAS (LEC)

Lote econômico de com-

pras (LEC) é a quantidade 

ideal de material a ser 

adquirida em cada operação 

de reposição de estoque. 

Admite-se que custos de 

aquisição e estocagem atin-

gem um ponto de equilíbrio, 

gerando estoques mínimos, 

para que os custos reduzam 

e tragam vantagens para as 

empresas (VIANA, 2002).

 Para uma melhor com-

preensão dos argumentos 

citados anteriormente, Dias 

(1993 pág. 68) demonstra na 

prática a elaboração e utili-

zação do LEC. “Admita que 

o consumo de determinada 

peça é de 20.000 unida-

des ao ano. O custo de
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 armazenagem por peça e por ano é de R$1,90 

e o custo de pedido é de R$500,00. O preço 

unitário de compra é de R$ 2,00”.

Onde: Q = quantidade do lote

C = consumo do item

B = custo de pedido

I = custo de armazenagem

 

Tem-se: LEC= [(2x500x20000)/

1,90]1/2 → LEC= 3.245 peças por pedido

A partir dos dados apresentados, pode-

-se analisar que, com a quantidade de 3.245 

unidades no LEC, obtém-se um ponto de 

equilíbrio entre os custos de armazenagem e 

os custos de pedido. Ou seja, com 3.245 uni-

dades, tem-se um estoque não muito elevado 

a ponto de aumentar o custo de armaze-

nagem e reduzir o custo de pedido, mas ainda 

nem um saldo de estoque baixo, que chegue 

a reduzir o custo de armazenagem e elevar 

o custo de pedido com a rotatividade do 

estoque.

Quando há estoque-reserva, se forem 

aumentadas as quantidades de material a 

serem adquiridas, aumenta-se o estoque e, 

consequentemente, o custo de manutenção 

de armazenagem (POZO, 2002). 

Por outro lado, conforme o autor, 

aumentando-se as quantidades de lotes de 

compra, diminuem-se os custos de pedido de 

compra, o custo por unidade adquirida, de 

mão de obra e manuseio. Como resultado, 

tem-se dois focos de forças atuando: uma acu-

mulando estoques para facilidade de atendi-

mento, mas com custos críticos, e outra com 

estoques baixos em face desses custos. O 

LEC, neste caso, é a quantidade que equilibra 

o custo do pedido e o custo de armazenagem. 

Tais determinações são fundamentais, 

segundo Chen e Lai (2007), Jeang e Chung 

(2008), uma vez que a perda da qualidade do 

processo de produção é independente do 

tempo gasto e dos produtos produzidos, 

tendo em vista que a característica dos pro-

dutos elaborados, com o passar do tempo, 

tende a ser alterada.  

3 METODOLOGIA

O presente estudo objetiva-se verificar 

e demonstrar os benefícios que uma qualifi-

cada gestão de estoques, amparada por um 

sistema de informação dinâmico, traz a uma 

empresa industrial do ramo alimentício.

A técnica utilizada para a realização da 

pesquisa é o estudo de caso, pois permite 

uma investigação que preserva as caracterís-

ticas holísticas e significativas da realidade, 

como, por exemplo, as dos processos organi-

zacionais e administrativos (YIN, 2005). 

Também se deve levar em conta que a 

pesquisa ocorrerá em uma única empresa 

procurando responder a uma situação 

recorrente, típico de estudos nas ciências 

gerenciais, bem como na Contabilidade 

(BERTUCCI, 2012).

Para a coleta das informações refe-

rentes à gestão de estoque e do sistema de 

informações, foram feitas a observação 
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participante, na qual o “observador assume, 

pelo menos até certo ponto, o papel de um 

membro do grupo” (GIL, 1999, p. 113), e 

também a entrevista.

Realizou-se uma entrevista de pro-

fundidade, pois esta foi não estruturada de 

forma direta e pessoal, com um único respon-

dente, neste caso o responsável pela gestão 

de estoque, em que o entrevistador é treinado 

e conhecedor do assunto (MALHOTRA, 

2006).

As informações coletadas foram tra-

balhadas qualitativamente, já que foram 

reproduzidas em “um estilo mais informal, 

narrativo, ilustrado com citações, exemplos e 

descrições fornecidos pelos sujeitos” partici-

pantes desta pesquisa (GODOY 1995, p. 26).

3.1 UNIDADE DE ANÁLISE

Para uma melhor compreensão dos 

dados apresentados, é fundamental ressaltar 

que a pesquisa foi feita por meio de uma 

observação participante e de uma entrevista 

em profundidade com o funcionário respon-

sável pela gestão de estoque, com um estudo 

de caso de uma empresa industrial fabricante 

de salgadinhos e petiscos de milho e trigo, 

pipoca doce e refresco em pó, localizada e fun-

dada em uma cidade do interior de Minas 

Gerais, no ano de 1986, atuante no mercado 

de salgadinhos de milho e trigo, pipoca doce, 

refresco em pó e preparado sólido para gelar.

A empresa é do ramo de alimentos e 

possui uma linha diversificada de produtos, que 

conquistam diferentes tipos de consumidores 

em vários Estados. Conta com aproximada-

mente 650 funcionários, tornando-se, 

atualmente, uma das principais indústrias de 

extrusão de salgadinhos de milho do Brasil.

A empresa em questão não possui um 

sistema de tecnologia de controle de esto-

ques. O controle de estoque ainda conta com 

métodos mecânicos, como contagem física 

diária de matéria-prima e produto acabado, 

fazendo uso apenas de planilhas simplifi-

cadas do programa Excel, sendo realizado 

por um encarregado.

Grande parte dos custos da empresa 

está ligada à manutenção dos estoques para 

atendimento da demanda.

A empresa compra suas matérias-

-primas e matérias de fornecedores nacio-

nais, armazenando seu mix de produtos em 

galpões.

A ampliação do mix trouxe cerca de 

80 a 100 novos funcionários para a fábrica, 

que agora conta com 700 colaboradores. Em 

função de novos produtos, um galpão extra – 

já pertencente aos 22,567 mil metros 

quadrados da planta – foi ativado. No total, o 

parque industrial ocupa, atualmente, área de 

12,624 mil metros quadrados, para armaze-

nagem de matérias-primas, materiais e 

produtos acabados.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Para atender ao objetivo proposto por 

este estudo, a pesquisa trata especificamente 

do caso da fabricante de salgadinhos, onde 

foram realizadas a observação participante e
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uma entrevista em profundi-

dade com o funcionário 

responsável pela gestão de 

estoque da empresa.

O funcionário, então 

entrevistado, trabalha nela 

há quatro anos, especifica-

mente no estoque, porém há 

apenas um ano está lotado 

como gestor de estoque. 

Quanto à formação acadê-

mica, possui apenas o ensino 

médio, e até o momento não 

realizou nenhum curso nem 

treinamento específico liga-

do à gestão de estoque, todos 

seus esforços são advindos 

do seu conhecimento empí-

rico. Nota-se que o exercício 

da função tem sido executa-

do de forma correta, mas fica 

evidente que existem um 

despreparo e insegurança 

nas tomadas de decisões que 

fogem à situação do trabalho 

braçal. Quanto à equipe que 

compõe o quadro de funcio-

nários do estoque, esta é prepa-

rada para atender à situação 

do dia a dia, também não 

mostrando qualquer habili-

dade para resolver situações 

que fujam da normalidade.

Ainda preocupando-se 

com a preparação do gestor 

de estoque e de sua equipe, 

p e r g u n t o u - s e  s o b r e  a  

postura da empresa em 

relação à capacitação dos 

funcionários do setor, enfa-

tizando se não existe ne-

nhum tipo de curso, palestra 

ou qualquer outro tipo de 

evento ofertado a eles, mas a 

resposta obtida foi negativa 

em se tratando de especifici-

dade, ou seja, existem vários 

eventos, porém todos de 

caráter generalista.

Considerando o avanço 

tecnológico dos sistemas de 

informações e sua importân-

cia na atualidade para todos 

os setores de uma empresa, 

foi perguntado qual seria a 

relação de um sistema de 

informação integrado com 

uma boa gestão de estoque. 

O responsável pelo estoque 

respondeu afirmando que 

uma gestão de estoque efici-

ente necessita, sim, de um 

sistema de informação 

interligado a ela, já que no 

contexto atual o estoque pos-

sui uma rotatividade signifi-

cativa de matéria-prima e de 

produto acabado. Com isso, 

o volume de informação 

aumentou consideravelmente, 

e, como se sabe, tais infor-

mações abastecem outros 

setores da empresa. Dessa 

forma, a implantação de um 

sistema dará a todos acesso 

às diversas informações pro-

duzidas pelo setor, tornará o 

controle de estoque mais ágil 

e facilitará a movimentação 

dessas informações.

Foi perguntado tam-

bém se o controle de estoque 

é informatizado ou não; se 

não, quais são os planos para 

que esta informatização seja 

implantada. O gestor afirma 

que o controle de estoque 

ainda possui métodos mecâ-

nicos, como contagem física 

diária de matéria-prima e 

produto acabado, fazendo 

uso apenas de planilhas sim-

plificadas do Excel. Sabe-se 

que está havendo a aquisição 

de um sistema de informa-

ção integrado pela diretoria 

da empresa, que pretende 

informatizar cem por cento 

não só das informações de 

estoque, mas, também, de 

todos os setores da empresa.

Na verdade, o fluxo de 

informação agrega valor em 

todo processo empresarial, 

considera-se que o sistema 

de informação seja uma 

cadeia de valor, pois dá 

suporte à produção e auxilia 

na transferência da infor-

mação. Assim, o sistema de 
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informação está relacionado ao ciclo 

informacional combinado a todos os 

processos de pessoas a uma plataforma de 

tecnologia da informação, organizados para a 

sobrevivência das empresas (MORESI, 

2000).

 Para um melhoramento nas ativida-

des operacionais, o entrevistado comenta se 

as informações geradas pelo controle de 

estoque condizem com a realidade da 

empresa. Segundo ele, sim, o almoxarifado é 

o responsável pela gestão de estoque e tem 

um papel fundamental no processo operacio-

nal, uma vez que gera informações que são 

utilizadas por todos os setores da empresa.

Quanto à posição da diretoria sobre a 

gestão de estoque, o gestor revela que, 

atualmente, os diretores preocupam-se mais 

com a redução de custos e com o giro do 

estoque, tendo em vista que estoque alto traz 

riscos como ter produtos vencidos, obsoletos, 

ocupando espaço e ainda ter que contar com 

o capital parado. Desse modo, exigem um 

esforço maior dos funcionários ligados 

diretamente ao controle de estoque para que 

executem os controles de forma eficiente e 

eficaz, a fim de obter informação correta e 

garantir bons resultados.

O contador da empresa segue a 

mesma linha da diretoria em relação ao 

estoque, pois concentra sua preocupação na 

redução de custos. O entrevistado relata que 

o contador pouco dava atenção ao gerencia-

mento de estoque, mas devido à implantação 

de um sistema de informação na empresa, 

atualmente está mais presente, pois se 

sabe que as informações geradas no estoque 

serão imediatamente direcionadas para a 

Contabilidade.

Então, com a adoção do ERP, deve 

haver uma redução nos custos, uma vez que 

haverá padronização e integração dos 

processos produtivos, tornando-os mais 

efetivos. Também deve melhorar a qualidade 

da produção e da informação gerada por ela, 

passando a ser mais acessível e veloz, e isso 

faz com que aumente a sincronização da 

gerência com seus departamentos. Diante 

disso, a empresa virá a reduzir seus custos e 

esforços com transações de materiais e 

poderá focar mais em atividades que gerarão 

novos negócios. (YOO et al., 2014)

Ainda sobre a relação com a Contabi-

lidade, questionou-se o impacto da gestão de 

estoque dentro dela, e, como resposta, o 

entrevistado enfatiza que se as informações 

da gestão de estoque estiverem corretas, a 

Contabilidade conseguirá obter o custo real 

do produto acabado, diminuir a discrepância 

nos cálculos dos impostos, uma vez que os 

produtos estejam cadastrados e ligados 

corretamente aos centros de custo, e 

dinamizar as informações do setor de 

produção com a Contabilidade. 

Também foi questionado se a 

implantação do sistema de informação 

integrada causou algum tipo de dificuldade, e 

logo o entrevistado diz que, realmente, 

trouxe no início porque a adaptação e a 

aprendizagem foram de difícil assimilação. O 

sistema implantado gera uma série de 

“burocracias”, que retardam alguns procedi-

mentos, apesar de saber que isso trará um 

melhoramento na gestão e no controle de
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estoque, garantindo dados 

mais confiáveis aos gestores 

e à Contabilidade.

O entrevistado ainda 

lista outras dificuldades 

enfrentadas que provocam 

impacto negativo na sua ges-

tão, sendo elas: falta de 

apoio da Contabilidade e até 

mesmo por parte dos direto-

res em determinadas situa-

ções; descentralização das 

áreas de estocagem; incon-

sistência nas informações 

geradas pelo setor de pro-

dução; preenchimento de 

riquezas de detalhes no novo 

sistema implantado, que 

c a u s a  m o r o s i d a d e  d o  

trabalho; e o número redu-

zido de funcionários que 

limita a execução de várias 

atividades.

Confrontando o méto-

do utilizado anteriormente 

com o que está sendo 

implantado, o gestor cita 

que deixará de realizar mui-

tos trabalhos manuais, já 

que a partir de agora o ERP 

utilizado automatizará o pro-

cesso de controle de estoque.

Apesar de inicialmente 

admitir dificuldades com o 

sistema, o gestor considera 

que os progressos serão enor-

mes e, para ilustrar, ele fala 

que há uma ferramenta 

neste sistema que se chama 

Análise de Reposição. O pro-

duto que estiver ligado a essa 

análise terá seu estoque míni-

mo e máximo estipulado e, 

de acordo com sua movi-

mentação, o próprio sistema 

irá gerar uma solicitação 

para compra se o seu saldo 

atingir o saldo mínimo, sem 

que haja um custo de pedido.

Finalizando, foi indaga-

do ao gestor de estoque 

quais seriam os benefícios 

gerados pelo controle de 

estoque para a empresa, e ele 

responde que a gestão de 

estoque atua no controle da 

quantidade dos materiais, 

principalmente matéria-

-prima, não deixando que 

acabe determinado item, e, 

consequentemente, não 

paralisando o processo pro-

dutivo, que é por meio dos 

relatórios obtidos no contro-

le de estoque e enviados aos 

gestores da empresa que se 

determinam os itens que 

demandam reposição, e a 

partir daí o setor de compras 

programa a quantidade devi-

da (LEC) a comprar, e assim 

atender à produção, organiza 

o estoque a um nível míni-

mo possível de materiais, 

reduzindo o custo de arma-

zenagem, demonstra quais 

os maquinários consomem 

maior número de reposição 

de peças para que seja ava-

liada a sua situação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa 

teve por objetivo verificar e 

demonstrar os benefícios 

que uma qualificada gestão 

de estoques, amparada por 

um sistema de informação 

dinâmico, traz a uma em-

presa industrial do ramo 

alimentício, bem como as 

dificuldades encontradas 

pela implementação de um 

dado sistema.

Com o avanço tecnoló-

gico, as empresas tendem a 

migrar para sistemas que 

possam dinamizar o contro-

le de estoque e sincronizar 

suas informações para o 

restante da empresa. A 

empresa estudada fazia uso 

de métodos mecânicos, 

como contagem física diária 

de matéria-prima e produto 

acabado,  uti l izando-se 

a p e n a s  d e  p l a n i l h a s  

simplificadas do Excel, 

v e r i f i c a n d o ,  e n t ã o ,  a
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necessidade da implantação de um sistema 

para dar a todos acesso às diversas informa-

ções produzidas pelo setor e tornar o controle 

de estoque mais ágil. Foi, desse modo, 

implantado um sistema de gestão de 

estoques, facilitando, assim, a movimenta-

ção das informações.

A implantação do sistema trouxe 

algumas dificuldades, como adaptação da 

nova tecnologia e a aprendizagem do 

sistema, que foram de difícil assimilação. A 

implantação do sistema gerou também uma 

série de burocracias que retardaram alguns 

procedimentos.

Puderam ser identificadas também 

com a pesquisa outras dificuldades enfrenta-

das que causaram impacto negativo, como, 

por exemplo, a falta de apoio da Contabilida-

de e até mesmo por parte dos diretores em 

determinadas situações, como a descentrali-

zação das áreas de estocagem; a inconsistência 

nas informações geradas pelo setor de 

produção; o preenchimento de riquezas de 

detalhes no novo sistema implantado, que 

causam morosidade do trabalho, e, também, 

o número reduzido de funcionários na área, o 

que limita a execução de várias atividades.

Sobre os benefícios gerados pelo 

controle de estoque, foi identificado que a 

gestão de estoques na empresa atua no 

controle da quantidade dos materiais, 

principalmente matéria-prima, não deixan-

do que acabe determinado item, a fim de, 
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consequentemente, não paralisar o processo 

produtivo. A gestão de estoques também 

trouxe benefícios por meio dos relatórios 

gerados, nos quais o gestor tem as  informa-

ções de quais são os itens de maior demanda, 

para que o setor de compras possa programar 

a quantidade devida a comprar e atender à 

produção, além de controlar o estoque com o 

nível mínimo possível de materiais, reduzin-

do assim o custo de armazenagem. O sistema 

também proporciona saber quais maquiná-

rios consomem um maior número de peças 

de reposição, para que isso seja reavaliado 

posteriormente.

A pesquisa demonstrou que a forma 

mais específica da empresa buscar melhorias 

na sua administração é por meio da gestão de 

controle de estoque, para que, futuramente, 

não tenha perdas e nem prejuízos, tanto em 

seus materiais e matérias-primas, quanto 

financeiramente.

A posição e o grau de relevância do 

controle de estoque dentro de uma organiza-

ção são verificados pela redução de custos 

que geram resultados positivos diretamente 

dentro das demonstrações contábeis.

Confrontando o método utilizado 

anteriormente com o que está sendo 

implantado, o gestor cita que deixará de 

realizar muitos trabalhos manuais, já que a 

partir de agora o ERP utilizado automatizará 

o processo de controle de estoque.

Concluindo, a pesquisa demonstrou 

até que ponto da contribuição da gestão de 

estoque gera benefícios, e enfatiza a implan-

tação de um sistema integrado que possa 

administrar os estoques de maneira conjunta 

e objetiva. E, por meio deste resultado, pôde-

-se avaliar a importância da gestão dos 

estoques para as empresas, por meio de 

conceitos emitidos, e que esta está se 

tornando uma ferramenta que será decisiva 

para o avanço dentro do mercado de 

trabalho.
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RESUMO
Aborda a gestão de estoques de insumos, do ponto de vista 

financeiro, em empresa de transporte ferroviário de cargas. Pretendeu-se 

responder questão sobre como demonstrar ao gestor o impacto negativo 

de manter estoques em níveis inadequados na empresa em tela. Nessa 

direção, o objetivo principal foi propor relatórios adaptados ao contexto 

dessa ferrovia que permitissem gerenciar seus estoques de forma a 

aprimorar o desempenho da companhia. Para essa finalidade, foi 

determinado o prazo de estocagem dos 20 principais itens mantidos em 

estoque; apurado o valor total estocado (em R$) por insumo e por grupo de 

itens; dimensionado o montante de recursos que a empresa arcava (em 

R$) a título de “custo financeiro” com os níveis de estoques que eram 

mantidos por ocasião do período estudado; calculado o valor total do 

estoque excedente (em R$) e o respectivo “custo financeiro”. Em termos de 

metodologia, utilizou-se a do tipo descritiva, no formato de estudo de caso, 

com abordagem qualitativa. Quanto aos resultados, os relatórios 

elaborados identificaram na amostra pesquisada diversos itens com 

extensos prazos de estocagem, como no caso dos insumos “Lâmpada 

baioneta” (com 2.662 dias) e “Tábua” (com 838,44 dias). O volume estocado 

e os prazos extensos de estocagem ocasionaram valores monetários (R$) 

significativos em termos de “custo financeiro” da estocagem (R$ 

66.603,46) e de custos financeiros dos estoques excedentes (R$ 

57.535,85), evidenciados aos gestores da organização nos relatórios 

gerenciais elaborados. Além disso, foram ressaltadas algumas limitações 

associadas à pesquisa realizada e aventadas algumas sugestões para 

trabalhos futuros.
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Addresses the management of 

inventories of raw materials, the financial 

point of view, in company of freight 

transportation. It was intended to answer 

questions about how to show the manager 

the negative impact of inventory holding in 

the company in inadequate levels screen. In 

this sense, the main objective was to propose 

adapted to the context of this railroad that 

allow manage their inventories in order to 

enhance the company's performance 

reports. For this purpose the period of 

storage of 20 main items kept in stock was 

determined; determined the amount stored 

(in U.S. $) per input and per group of items; 

sized the amount of resources that the 

company spent (in U.S. $) as "financial cost" 

with inventory levels that were maintained 

during the study period; calculated the total 

amount of surplus stock (in U.S. $) and its 

"financial cost". In terms of methodology, 

we used a descriptive, in case study format, 

with a qualitative approach. As for the 

results, the reports identified in the surveyed 

sample many items with high storage 

periods, as in the case of inputs "Bayonet 

Lamp" (with 2662 days) and "board" (with 

838.44 days). The stored volume and 

extensive periods of storage caused 

significant monetary value (R$) in terms of 

"financial cost" of storage (R$ 66.603,46) 

and financial costs of surplus stocks (R$ 

57.535,85), evident to managers in the 

organization prepared management 

reports. Furthermore, the article empha-

sizes some limitations associated with 

survey and aired some suggestions for 

future work.

Key words: Stock; Financial Cost of 

Storage; Railway

1  INTRODUÇÃO

O nível de competitividade vigente nos 

dias atuais exige das empresas especial 

atenção às áreas que são fatores determinan-

tes no desempenho da organização. Assim, 

além de atentar para aspectos externos, como 

a análise dos pontos fortes e fracos dos 

concorrentes, o gestor deve monitorar os 

principais indicadores internos. No âmbito 

endógeno, adquire importância notória a 

gestão dos estoques, pois estes costumam ser 

responsáveis por grande parcela do capital de 

giro necessário para manter as atividades da 

empresa, conforme Assaf Neto e Lima 

(2009). Então, se os níveis de estoques forem 

mal geridos, podem até comprometer a 

saúde financeira da organização e sua 

permanência competitiva no mercado.

Nessa direção, a literatura técnica a 

respeito da gestão de estoques apresenta 

múltiplas ferramentas ou metodologias 

aplicáveis ao assunto, como lote econômico 

de compra, curva ABC de estoques, softwa-

res de gerenciamento como Electronic Data

ABSTRACT
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Interchange (EDI), Material Requirements 

Planning (MRP), Manufacturing Resources 

Planning (MRP II), dentre outras possibili-

dades. 

Entretanto, talvez a metodologia de 

mais fácil execução e simplicidade de análise 

seja a determinação dos prazos de estocagem 

dos itens armazenados. As informações 

oriundas do cálculo dos dias de permanência 

em estoque podem ser utilizadas principal-

mente para verificar a pertinência da 

manutenção dos volumes de estoques atuais 

da empresa. Pode, ainda, ser aprimorada em 

termos informacionais com o cálculo do 

estoque excedente (em unidades e em valor 

monetário), bem como do custo financeiro da 

estocagem.

É nesse contexto que emerge a 

pergunta que esta pesquisa almeja responder: 

como evidenciar ao gestor do almoxarifado 

de uma ferrovia os efeitos financeiros 

negativos da gestão inadequada dos estoques 

de insumos? Nessa direção, o objetivo 

principal do trabalho foi elaborar relatórios 

adaptados ao contexto de uma transportado-

ra ferroviária de cargas que permitissem 

gerenciar os estoques, de forma a identificar 

inadequações nos níveis de estocagem e os 

respectivos impactos financeiros. 

Para tanto, de início foi efetuada uma 

revisão da literatura acerca dos aspectos mais 

estreitamente relacionados ao assunto. Em 

seguida, discorreu-se a respeito das princi-

pais características da empresa em tela, 

descreveu-se o contexto encontrado por 

ocasião da pesquisa, foram evidenciados 

os relatórios gerenciais elaborados e 

enumeradas as mais relevantes informações 

de cunho financeiro que esses demonstrati-

vos proporcionaram aos administradores. 

Por último, foram apresentadas as con-

clusões oriundas, ressaltadas algumas 

limitações ligadas à metodologia utilizada e 

sugeridas abordagens para trabalhos 

futuros.

2  REVISÃO DA LITERATURA

Staudt (2010) registra que, com 

exceção das empresas que trabalham sob 

pedido (make to order), todas as outras 

possuem estoque de produtos acabados para 

absorver uma variação não prevista na 

demanda ou no suprimento de mercadorias, 

além do estoque de matérias-primas. 

Para Silva et al. (2010), as empresas 

que adotam estratégias administrativas que 

maximizem a gestão de seus estoques 

controlam com maior efetividade os custos 

de compras e de estocagem. Com isso, podem 

adquirir apenas a quantidade necessária às 

suas operações de vendas, reduzindo custos 

de armazenagem e minimizando custos 

relativos a perdas em decorrência de fatores 

diversos (como prazo de validade, deteriora-

ção de produtos devido à estocagem 

inadequada ou ainda em decorrência da 

entrada no mercado de produtos com melhor 

aceitação).

Iudícibus et al. (2010) salientam que os 

estoques estão intimamente ligados às 

principais áreas de operação das companhias 

e envolvem problemas de administração,
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controle, contabilização e avaliação. Além 

disso, no caso de companhias industriais e 

comerciais, os estoques representam um dos 

ativos mais importantes do capital circulan-

te e da posição financeira, de forma que sua 

correta determinação no início e no fim do 

período contábil é essencial para uma 

apuração adequada do lucro líquido do 

exercício. Referidos autores registram que 

os estoques são bens tangíveis ou intangíveis 

adquiridos ou produzidos pela empresa com 

o objetivo de venda ou utilização própria no 

curso normal de suas atividades.

Quanto à definição sobre o que é 

estoque, a norma do Conselho Federal de 

Contabilidade NBC TG 16 (R1), publicada no 

DOU de 20-12-2013, em seu item 10, 

menciona que “o valor de custo do estoque 

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”. Quanto aos 

custos de aquisição, a norma citada mencio-

na, em seu item 11, que este compreende: 

“(...) o preço de compra, os impostos 

de importação e outros tributos 

(exceto os recuperáveis perante o 

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”. 

No que toca aos custos de transforma-

ção, tal resolução definiu, no item 12, que 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 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, independente-

mente do volume de produção, tais como a 

depreciação e a manutenção de edifícios e 

instalações fabris, máquinas e equipamen-

tos 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.

Mourad e Paraskevopoulos (2010) 

comentam que, segundo o IAS 2, os estoques 

devem ser reconhecidos pelo menor valor 

entre o custo de aquisição e o valor líquido 

realizável. Tanto o método First-in, first-out 

(FIFO) quanto o método da média pondera-

da podem ser utilizados pelo padrão 

International Financial  Reporting 

Standards (IFRS), bem como é aceito pelo 

CPC 16 que trata de estoques.

Assaf Neto e Lima (2009, p. 704) 

afirmam que os estoques representam uma 

parcela importante do total dos investimen-

tos das empresas brasileiras. Mencionam 

que uma pesquisa do Instituto Assaf, no 

Brasil, evidenciou que a participação média
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dos estoques no total dos 

ativos das companhias 

abertas (aquelas com ações 

negociadas em Bolsa de 

Valores) equivale a 9%. Por 

esse motivo, a administração 

dos estoques deve priorizar 

as funções de compra e crité-

rios de controle para garan-

tir um nível ideal de esto-

ques que proporcione a 

liquidez dos investimentos. 

Por absorverem parcela 

considerável do capital de 

giro, os estoques devem ser 

dimensionados, entre ou-

tros fatores, de acordo com 

os níveis de venda de cada 

produto, das condições de 

fornecimento e dos níveis 

máximos de capital de giro 

disponíveis. Assim, sempre 

é interessante evitar esto-

ques em excesso, pois isso 

pode acarretar baixa rotati-

vidade e redução da rentabi-

lidade do negócio.

Na mesma direção, 

Wernke (2010) argumenta 

que, na maioria das empre-

sas, o valor aplicado no 

estoque de mercadorias é 

um dos mais relevantes em 

termos dos ativos totais da 

companhia. E, por deman-

darem grande parte do capi-

tal de giro do empreendi-

mento, os gestores devem 

avaliar com atenção a per-

tinência do montante desti-

nado a esses bens. 

Para serem gerenciados 

adequadamente, os esto-

ques devem ser monitorados 

por controles internos insti-

tuídos pela administração 

da companhia. A respeito 

disso, Lunkes (2010) salien-

ta a importância de se 

manter controles internos 

adequados para prevenir 

atividades fraudulentas, 

mas principalmente para 

promover operações efetivas 

e mais eficientes.

Quanto aos controles 

internos específicos para a 

área de estoques, Soares 

(1999) afirma que o inventário 

é o procedimento adminis-

trativo mais utilizado pelas 

empresas. Por meio da apu-

ração dos saldos físicos de 

estoques, periodicamente 

são confrontadas ou conci-

liadas posições indicadas nos 

registros da Contabilidade e 

de controle de material com 

os estoques efetivamente 

existentes em determinada 

data.

No que tange à gestão 

de estoques, Martins e Alt 

(2000) asseveram que 

consiste em uma série de 

ações ou procedimentos que 

possibilitam ao administra-

dor verificar se os estoques 

estão sendo bem utilizados. 

Corroborando tal assertiva, 

Inerio e Saldanha (2001) 

ressaltam que o principal 

objetivo da gestão de estoques 

é otimizar o investimento 

nesses ativos por meio do 

uso eficiente dos meios 

internos da empresa, mini-

mizando o capital investido 

na estocagem de insumos ou 

mercadorias. Ressaltam tam-

bém que a gestão de esto-

ques passa por diversos está-

gios dentro das empresas e 

envolve a função de com-

pras, a função de acom-

panhamento, a gestão da 

armazenagem, o planeja-

mento e controle de produção 

e a distribuição física do 

produto. 

Ripoll et al (2012, p. 

143) citam que o controle 

físico dos estoques de 

produtos prontos e maté-

rias-primas é necessário para 

conduzir a uma adequada 

gestão do negócio. A impor-

tância de um sistema de 

inventário permanente deve 

contemplar o controle das 

matérias-primas, sendo em
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alguns casos muito importante a execução 

de tarefas, tais como: recepção, verificação, 

controle e movimentação interna de 

matérias-primas adquiridas, conseguindo 

altos padrões de eficiência, já que, 

por tratar-se do gerenciamento de com-

ponentes básicos dos produtos, são as que 

podem proporcionar maior nível de 

qualidade e competitividade aos processos 

produtivos.

Bruni (2006) diz que a gestão de 

estoques conduz à identificação dos custos 

de estocagem (que decorrem de gastos com 

armazenagem, seguros, refrigeração, etc.) e 

dos custos do pedido (oriundos dos gastos 

com trabalhos de elaboração do pedido, 

cotação junto a fornecedores, transporte, 

conferência e posterior pagamento, entre 

outros).

Faria e Costa (2005) comentam que, 

para se obter o valor do custo total de 

manter estoques, devem ser computados 

todos os custos a ele inerentes, como os 

custos de capital sobre investimentos em 

estoques (custo de oportunidade), custos de 

serviços de inventário, custos de espaço 

para armazenagem e custos de riscos de 

estoques. Ao aplicar recursos em estoques, 

a empresa está deslocando capital de giro 

que poderia ser alocado em outros 

investimentos. Neste sentido, é interes-

sante que seja considerado o custo de 

oportunidade do capital empatado nos 

estoques. 

Faria e Costa (2005) pugnam que a 

determinação da taxa de oportunidade mais 

adequada ao custo de oportunidade de 

manter estoques é inerente ao tipo de 

investimento que se faria, caso os recursos 

não fossem aplicados nesses ativos. 

Argumentam a favor desse raciocínio 

citando que se o dinheiro fosse destinado a 

uma conta bancária ou utilizado para abater 

dívidas, então se aplicaria a taxa de juros 

adequada à opção escolhida. 

Entretanto, Faria e Costa (2005) 

também propõem, como alternativa à não 

existência dessa taxa de oportunidade da 

alternativa desprezada, a apuração do 

Custo Médio Ponderado de Capital 

(CMPC). Para apurar o CMPC, Lopo et al 

(2001) defendem que seja reconhecido o 

custo de capital de cada fonte específica de 

financiamento (capital próprio e de 

terceiros), levando em conta determinada 

estrutura de capital ideal ou possível. Neste 

caso, “os custos das fontes específicas 

seriam ponderados por participações 

determinadas no total de financiamento”. 

Dias (1996) assevera que cabe aos 

gestores da área de estocagem estabelecer e 

medir indicadores que contribuam para 

obtenção de informações que auxiliem no 

alcance dos objetivos da empresa quanto a 

prazos de entrega, número de depósitos e de 

itens a serem estocados, níveis de flutuação 

dos estoques, antecipação de compras 

visando a garantir preços menores ou 

obtenção de descontos e definição de 

rotatividade de estoques.

Staudt (2010) argumenta que os 

cálculos conhecidos de gestão de estoques
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por meio da revisão periódica ou ponto de 

pedido utilizam a variabilidade média do 

histórico da demanda para encontrar os 

níveis ideais de estoques. Contudo, diversos 

tipos de demanda possuem tendência de 

variação cíclica ou sazonal. Esses fatores 

conseguem gerar um stockout (falta de 

produtos) ou um excesso de estoques nos 

almoxarifados. No caso de excesso, o 

armazém pode ter problemas de espaço, 

além de aumentar consideravelmente o valor 

do capital imobilizado.

A literatura especializada apresenta 

diversas ferramentas gerenciais (técnicas e 

indicadores) que podem ser empregadas 

com vista à escorreita administração dos 

estoques. Entre os mais citados, estão: Curva 

ABC; Lote Econômico; Ponto de Pedido; 

Revisão Periódica; Estoque de Segurança 

com Sistema de Demanda ou com Sistema de 

Previsão; Just in Time; Acuracidade do 

Inventário; Utilização da Capacidade de 

Estocagem; Custo da Armazenagem como 

Percentual das Vendas; Custo de Manu-

tenção do Estoque; Custos Associados à Falta 

de Produtos Acabados; Cobertura de Estoque 

e Giro de Estoques, conforme consta nas 

obras obras de Junior (2007), Neves (2008), 

Wanke (2008), Santoro e Freire (2008) e 

Staudt (2010). 

Entretanto, ao considerar o porte da 

empresa onde se realizou este estudo e, 

principalmente, os controles internos 

disponíveis por ocasião da pesquisa, optou-

-se por empregar a metodologia que visa à 

determinação do prazo de estocagem dos 

insumos armazenados e  do “custo 

financeiro” inerente.

Nessa direção, Assef (1999) defende 

que a política de estocagem deve começar 

pela definição dos dias médios de estoque de 

cada insumo/produto. Os dias médios de 

estoque podem ser calculados por meio da 

fórmula: Dias de estoque = [ (Estoque médio 

em unidades / Venda média mensal em 

unidades) x 30 dias ]. Ao conhecer o prazo de 

estocagem dos insumos, o gestor da área 

pode analisar a conveniência do nível de 

estoque atual considerando as diversas 

variáveis envolvidas no processo de aqui-

sição e armazenamento de materiais. 

Por sua vez, Wernke (2008) menciona 

que uma possibilidade para otimizar o 

desempenho da empresa no que tange à 

gestão de estoques consiste definir uma 

política de estocagem que abranja, ao menos, 

o levantamento dos “prazos médios de 

estocagem (em dias)” das mercadorias, o 

cálculo do “custo financeiro (R$)” de manter 

determinado volume estocado, o valor do 

estoque excedente (R$) e o valor do “custo 

financeiro (R$)” do estoque excedente. Com 

esses procedimentos, o administrador 

passaria a contar com informações 

imprescindíveis para decidir a respeito da 

manutenção ou redução dos níveis de 

estoques da organização que dirige (quer 

fisicamente, quer em valor monetário). Tal 

autor cita, ainda, que, para apurar o “custo 

financeiro” dos estoques, primeiramente, é 

necessário calcular o valor (em R$) estocado 

ao final do prazo de estocagem (em dias) de 

cada insumo fabril. 
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Para tanto, deve ser uti-

lizada a fórmula do Valor 

Futuro (também conhecido 

como Valor Nominal ou 

Montante).  Esse conceito, 

para Puccini (2004, p.40), é 

o valor “resultante da aplica-

ção de um principal (VP), 

durante “n” períodos de capi-

talização, com uma taxa de 

juros “i” por período, no regi-

me de juros compostos”. 

Para Casarotto Filho e Ko-

pittke (1998, p.26), o Valor 

Futuro (VF) pode ser obtido 

pela equação [ VF = VP (1 + 

i)n ]. Na referida equação, 

Puccini (2004) comenta que 

a unidade referencial de 

tempo da taxa de juros “i” 

deve coincidir com a unida-

de referencial de tempo utili-

zada para definir o número 

de períodos “n”. 

No que tange à taxa de 

juros “i”, Martins, Diniz e 

Miranda (2012, p.279) citam 

que esta “representa a remu-

neração decorrente exclusi-

vamente do fator tempo, na 

inexistência de inflação e de 

risco”. Quanto ao fator prazo 

“n”, Kuhnen (2006, p.4) 

menciona que nas equações 

da matemática financeira 

este costuma ser representa-

do por “n”, “devendo expres-

sar sempre o período a que 

se refere a taxa de juros”. 

Além disso, esse cálculo 

requer a definição de uma 

taxa de juros a título de “cus-

to de oportunidade”. Para 

Pindyck e Rubinfeld (2009), 

os custos de oportunidade 

são os custos associados às 

oportunidades que serão 

deixadas de lado, caso a 

empresa não empregue os 

recursos da melhor maneira 

possível. 

Especificamente sobre 

o custo de oportunidade, 

Assaf Neto e Lima (2009, p. 

316) sustentam que “um 

custo de oportunidade re-

trata quanto uma pessoa 

(empresa) sacrificou de 

remuneração por ter toma-

do a decisão de aplicar seus 

recursos em determinado 

investimento alternativo, de 

risco semelhante”. Ou seja, o 

custo de oportunidade é a 

melhor alternativa disponí-

vel que foi sacrificada. É 

quanto se deixou de ganhar 

decidindo por um investi-

mento em vez de outro, de 

mesmo risco.

Referida concepção 

está de acordo com Hey-

mann e Bloom (1990), que 

afirmam que os relatórios 

financeiros, para efeitos 

gerenciais, devem expressar 

os valores contábeis em ter-

mos de fluxo de caixa. Isso 

implica, segundo tais auto-

res, que usuários desses 

relatórios devem dispor de 

valores econômicos que 

considerem o valor do 

dinheiro no tempo traduzido 

a valor presente a partir de 

informações contábeis. A 

respeito desse aspecto, 

Lemes Júnior et al (2002, 

p.96) mencionam que 

O dinheiro recebido 

hoje tem mais valor do 

que a mesma quantia 

de dinheiro recebida 

amanhã. Mesmo que 

não exista inflação, que 

os preços permaneçam 

constantes, que as 

necessidades das pes-

soas não mudem, a 

possibilidade de com-

prar um produto hoje, 

fazer um investimento 

hoje, desfrutar um ser-

viço hoje, vale mais do 

que a mesma possibili-

dade amanhã. Essa é a 

Teoria da Preferência 

pela Liquidez. Como o 

dinheiro vale mais hoje 

do que amanhã, então 

quem tem o recurso, o 

agente superavitário, 

só abre mão do consu-

mo hoje se for receber 

um valor maior no 
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futuro. [...] O que faz os recursos 

aplicados hoje aumentarem de valor 

no futuro? As taxas de juros.

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No que diz respeito aos aspectos 

metodológicos deste estudo, em relação à 

tipologia quanto aos objetivos, pode ser 

classificado como descritivo, pois referida 

modalidade visa, segundo Gil (1999), a 

descrever características de determinada 

população ou fenômeno, ou o estabele-

cimento de relação entre as variáveis. Nessa 

direção, Andrade (2002) destaca que a 

pesquisa descritiva preocupa-se em 

observar os fatos, registrá-los, analisá-los, 

classificá-los e interpretá-los, sem a 

interferência do pesquisador. 

Pelo aspecto dos procedimentos 

adotados, a pesquisa caracteriza-se como 

um estudo de caso, pois se concentra em 

uma única empresa, e suas conclusões 

limitam-se ao contexto do objeto de estudo. 

No âmbito da forma de abordagem do 

problema, a pesquisa pode ser classificada 

como “qualitativa”, que é como Richardson 

(1999) denomina os estudos que podem 

descrever a complexidade de determinado 

problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais. 

Inicialmente, com a intenção de 

coletar os dados necessários ao estudo 

(como quantidades físicas em estoque, 

consumo mensal e custo de compra, por 

exemplo), foram realizadas entrevistas 

informais (não estruturadas) com o gestor 

responsável pela área de estocagem. Por 

intermédio dessas entrevistas, foi possível 

conhecer o contexto da empresa quanto aos 

controles internos utilizados para contro-

lar/gerenciar os itens estocados. Para tanto, 

buscou-se conhecer os procedimentos 

relacionados com requisições e consumo dos 

itens armazenados, tipos de aquisições, 

atividades executadas no setor, valores 

despendidos, etc. 

Posteriormente, foram pesquisados os 

dados requeridos para concretizar este 

estudo em documentos provenientes da 

Contabilidade, do setor de armazenagem, da 

gerência da entidade, etc. Quanto ao período 

abrangido, a pesquisa foi integralmente 

desenvolvida no primeiro trimestre de 2014, 

mas utilizou o mês de março daquele ano 

como base para obtenção dos valores 

pertinentes.

4  ESTUDO DE CASO

A pesquisa foi realizada em uma 

empresa de transporte ferroviário de cargas 

(principalmente carvão mineral), sediada 

em Tubarão (SC), que possuía quadro de 143 

funcionários e cuja linha férrea totalizava 

164 km de extensão, percorrendo 12 muni-

cípios catarinenses.
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Em razão de suas características 

operacionais, a companhia mantinha 

estocados produtos classificáveis em quatro 

grupos: ML (Manutenção de Locomotivas), 

MV (Manutenção de Vagões), MVP (Manu-

tenção da Via Permanente) e MC (Material 

de Consumo), cuja totalidade de tipos de 

itens estocados chegava a 352 itens por 

ocasião da pesquisa. Porém, foram abrangi-

dos somente os 20 principais itens armaze-

nados (5 de cada grupo), cujo critério de 

seleção levou em conta o valor monetário 

total mantido em estoque no período-base 

(março de 2014).

À época do estudo, os controles 

internos da área de suprimentos eram 

informatizados, o que possibilitou importar 

os três dados necessários para aplicar a 

metodologia de gestão de estoques escolhi-

da: (i) saldo atual em unidades físicas de 

cada matéria-prima; (ii) respectivo 

consumo mensal em unidades físicas; e (iii) 

valor monetário (R$) do custo de compra de 

cada insumo. 

Além disso, as informações obtidas 

nas entrevistas efetuadas evidenciaram um 

contexto no qual a adequação do volume 

mantido em estoque, os prazos médios de 

estocagem e os respectivos custos financei-

ros não eram mensurados ou estimados pela 

administração da empresa. Constatou-se 

também que não era empregada qualquer 

metodologia mais aprimorada tecnicamen-

te no que diz respeito ao dimensionamento 

correto dos estoques e, principalmente, que 

não eram calculados os custos financeiros de 

estocagem. 

Então, para avaliar o montante dos 

custos financeiros dos estoques, o valor do 

estoque excedente e também o custo 

financeiro dos estoques excedentes, foi 

proposta a elaboração de planilhas especí-

ficas em aplicativo Excel. Para isso, foram 

coletados os dados mencionados na 

próxima seção.

4.1 DADOS COLETADOS

Para realização dessa pesquisa, 

inicialmente foram obtidos, nos controles 

internos da empresa pesquisada, os dados 

citados na Tabela 1.
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Tabela 1 - Dados coletados sobre os 20 principais itens estocados 

GRUPO 
DE ITENS 

ML  

ML

ML 

ML 

ML

MV

MV 

MV 

MV

MV

MVP 

MVP  

MVP  

MVP  

MVP 

MC  

MC 

MC  

MC 

MC

DESCRIÇÃO DOS  
ITENS ESTOCADOS

UNIDADE  
DO PRODUTO 

ESTOQUE ATUAL   
EM UNID. (A) 

 QUANTIDADE DE 
 CONSUMO/MÊS (B) 

CUSTO UNITÁRIO 
DE  COMPRA – R$ (C ) 

Óleo diesel  

Sapata  

Filtro secundário  

Óleo SAE 40  

Lâmpada baioneta  

Sapata  

Tábua  

Suporte segurança  

Chapa trava de segur.  

Anel compressão  

Dormente  

Tirefonds  

Pedra britada  

Arruela pressão  

Parafuso  

Papel A4  

Papel higiênico  

Papel toalha  

Luva em vaqueta  

Envelopes 

litros  

unid.  

unid.  

litros  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

ton.  

ton.  

ton.  

resmas  

unid.  

pct.  

unid.  

unid. 

55.018                         

22                         

49                    

1.762                       

242                       

429                       

686                       

130                         

39                         

63                    

3.182                    

6.939                    

2.917                    

1.914                   

1.963                         

51                       

235

13                       

132                    

1.083 

 

168.985                                      

34                                        

8                               

1.720                                       

2                                    

200                                      

18                                      

97                                      

34                                      

26                                

1.897                                 

7.936                                    

493                                    

159                                   

283                                      

86                                    

344                                    

185                                     

24                                      

80 

 

1,80                                 

46,20                                 

19,55                                   

8,78                                   

4,65                                 

39,44                                

31,50                                   

3,30                                   

2,30                                   

1,80                                

56,33                                   

2,19                                 

32,16                                   

1,56                                  

4,34                                 

11,54                                   

0,95                                  

8,30                                 

12,97                                   

0,54 

 

 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados da pesquisa.

Ainda, para realizar o estudo pretendido, foi necessário também obter informações com 

os administradores da empresa relacionadas com:

número de dias de expediente mensal da operação principal (transporte): em 

média, a empresa trabalhava 22 dias por mês, conforme mencionado pelo gestor 

entrevistado;

taxa de juros a considerar como “custo de oportunidade”: a taxa de juros informada 

pelo responsável pelo departamento financeiro foi de 3,0% ao mês, em razão de ser a 

taxa de captação média (CMPC/WACC) que a empresa costumava pagar para obter 

recursos junto a terceiros (juros bancários) e aos investidores (taxa de remuneração 

desejada).

a) 

b) 
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Tabela 2 - Prazo médio de estocagem

DESCRIÇÃO DOS 
ITENS ESTOCADOS

UNIDADE  
DO PRODUTO 

ESTOQUE ATUAL   
EM UNID. (A) 

 QUANTIDADE DE 
 CONSUMO/MÊS (B) 

DIA MÉDIO DE  ESTOCAGEM  
C = (A/B) X DIAS ÚTEIS 

Óleo diesel  

Sapata  

Filtro secundário  

Óleo SAE 40  

Lâmpada baioneta  

Sapata  

Tábua  

Suporte segurança 

Chapa trava de segur.  

Anel compressão  

Dormente  

Tirefonds  

Pedra britada  

Arruela pressão  

Parafuso  

Papel A4  

Papel higiênico  

Papel toalha  

Luva em vaqueta  

Envelopes 

litros  

unid.  

unid.  

litros  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

ton.  

ton.  

ton.  

resmas  

unid.  

pct.  

unid.  

unid. 

55.018                         

22                         

49                    

1.762                       

242                       

429                       

686                       

130                         

39                         

63                    

3.182                    

6.939                    

2.917                    

1.914                   

1.963                         

51                       

235

13                       

132                    

1.083 

 

168.985                                      

34                                        

8                               

1.720                                       

2                                    

200                                      

18                                      

97                                      

34                                      

26                                

1.897                                 

7.936                                    

493                                    

159                                   

283                                      

86                                    

344                                    

185                                     

24                                      

80 

 

7,16                                 

14,24                               

134,75                                 

22,54                            

2.662,00                                 

47,19                               

838,44                                 

29,48                                 

25,24                                 

53,31                                 

36,90                                 

19,24                               

130,17                              

264,83                               

152,60                                 

13,05                                 

15,03                                   

1,55                               

121,00                               

297,83 

 

 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados da pesquisa.

Com fundamento nesses parâmetros, foram elaborados os relatórios gerenciais citados 

nas próximas seções.

4.2 DIAS MÉDIOS DE ESTOCAGEM

Os dados disponíveis permitiram apurar os prazos médios de estocagem, conforme 

descrito na Tabela 2.
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Ou seja, dividiu-se o estoque atual em 

unidades (coluna A) de cada insumo pela sua 

quantidade média consumida (coluna B) a 

cada período. Em seguida, multiplicou-se o 

resultado da divisão pelo número de dias 

úteis do mês (22 dias, no caso da empresa 

pesquisada). O resultado dessa equação 

forneceu o prazo médio de estocagem (PME), 

em dias, dos itens abrangidos, como consta 

da coluna “C” da Tabela 2.

O conhecimento do PME de cada item 

armazenado possibilita ao gestor uma 

comparação deste com o prazo de entrega 

dos fornecedores. No caso do “Óleo Diesel” 

(primeiro produto listado na Tabela 2), a 

empresa mantinha nível de estoque equiva-

lente a 7,16 dias do consumo. Esse prazo pode 

ser considerado inadequado ou não. Ou seja, 

se o fornecedor entregar esse item no prazo 

máximo de 2 dias depois de efetuado o 

pedido, não há necessidade de manter prazo 

médio de estocagem muito superior a isso. 

Assim, poderia ser comprado um lote de 

estoque suficiente para cerca de 5 dias (como 

exemplo), proporcionando uma “margem de 

segurança” de 2 dias. 

Além disso, ao analisar o demonstrati-

vo anterior fica evidente que 11 dos 20 

produtos enfocados no estudo possuem 

tempo de estocagem superior a um mês de 

atividade (22 dias de trabalho). Ainda, que 

alguns destes chegam a ficar em estoque por 

121 meses (Lâmpada baioneta com 2.662 dias); 

38,11 meses (Tábua, com 838,44 dias); 13,54 

meses (Envelopes com 297,83 dias) e 12,04 

meses (Arruela pressão, com 264,83 dias).

Tendo em vista a identificação de 

longos prazos de estocagem, sugeriu-se ao 

gestor de suprimentos que analisasse a 

pertinência dos prazos mais elevados, 

considerando a estimativa de dias para 

fornecimento ou reposição. Ao realizar essa 

avaliação dos prazos médios de estocagem 

para todos itens armazenados, o gestor já 

teria uma boa noção dos produtos cujos 

volumes estavam sendo mantidos em níveis 

inadequados no depósito da ferrovia.

Como visto no referencial teórico, 

depois de conhecidos os prazos médios, a 

avaliação pode ser aprimorada com a 

identificação do “custo financeiro” que a 

empresa arcava com prazos de estocagem 

excessivos, como demonstrado nas próximas 

seções.

4.3 ESTOQUE TOTAL MANTIDO PELA EMPRESA 
PESQUISADA

Com os dados levantados até essa 

etapa, foi possível determinar o valor total 

(em R$) mantido em estoque pela organiza-

ção em tela, conforme descrito na Tabela 3.
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Tabela 3 - Estoque total em valor (R$)

DESCRIÇÃO DOS 
ITENS ESTOCADOS

UNIDADE  
DO PRODUTO 

ESTOQUE ATUAL   
EM UNID. (A) 

CUSTO UNITÁRIO  
DE COMPRA (R$)  (D) 

VALOR TOTAL  
ESTOCADO (R$)  E = A X D 

Óleo diesel  

Sapata  

Filtro secundário  

Óleo SAE 40  

Lâmpada baioneta  

Sapata  

Tábua  

Suporte segurança  

Chapa trava de segur.  

Anel compressão  

Dormente  

Tirefonds  

Pedra britada  

Arruela pressão  

Parafuso  

Papel A4  

Papel higiênico 

Papel toalha  

Luva em vaqueta  

Envelopes

TOTAIS 

litros  

unid.  

unid.  

litros  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

ton.  

ton.  

ton.  

resmas  

unid.  

pct.  

unid.  

unid.

- 

55.018                         

22                         

49                    

1.762                       

242                       

429                       

686                       

130                         

39                         

63                    

3.182                    

6.939                    

2.917                    

1.914                   

1.963                         

51                       

235

13                       

132                    

1.083

76.869  

 

1,80                                 

46,20                                 

19,55                                   

8,78                                   

4,65                                 

39,44                                 

31,50                                   

3,30                                   

2,30                                   

1,80                                 

56,33                                   

2,19                                 

32,16                                   

1,56                                   

4,34                                 

11,54                                   

0,95                                   

8,30                                 

12,97                                   

0,54                                        

- 

 

 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados da pesquisa.

98.801,32                            

1.016,40                               

957,95                          

15.466,13                            

1.124,24                          

16.920,02                          

21.609,00                               

429,49                                 

89,76                               

113,25                        

179.255,42                          

15.218,61                          

93.801,68                            

2.981,82                            

8.509,80                               

588,64                               

223,79                               

107,90                            

1.712,69                               

586,12                        

459.514,03 

 

A amostra dos 20 principais insumos utilizados pela empresa pesquisada atingiu o valor 

total de R$ 459.514,03. Para chegar a esse montante, bastou multiplicar a quantidade em 

estoque pelo respectivo custo de compra, como evidenciado anteriormente.

4.4 CUSTO FINANCEIRO DO ESTOQUE

As seções anteriores mostraram que a empresa mantinha valores expressivos em estoque 

por períodos longos em termos de prazos médios de estocagem (em dias). Esse procedimento pode 

repercutir diretamente no desempenho do empreendimento ou na necessidade de captar recursos 

para suportar o pagamento das aquisições de insumos antes de receber pelo serviço prestado.  
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Para isso, uma das formas de evidenciar o impacto dessa “imobilização” de recursos nos 

estoques é a mensuração do “custo financeiro” respectivo, conforme exemplificado na Tabela 4.

Tabela 4 - Custo financeiro do estoque dos produtos pesquisados 

DESCRIÇÃO DOS 
ITENS ESTOCADOS

UNIDADE  
DO PRODUTO 

VALOR TOTAL  
ESTOCADO 

(R$)  E = A X D 

Óleo diesel  

Sapata  

Filtro secundário  

Óleo SAE 40  

Lâmpada baioneta  

Sapata  

Tábua  

Suporte segurança  

Chapa trava de segur.  

Anel compressão  

Dormente  

Tirefonds  

Pedra britada  

Arruela pressão  

Parafuso  

Papel A4  

Papel higiênico 

Papel toalha  

Luva em vaqueta  

Envelopes

TOTAIS 

litros  

unid.  

unid.  

litros  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

unid.  

ton.  

ton.  

ton.  

resmas  

unid.  

pct.  

unid.  

unid.

- 

 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados da pesquisa.

98.801,32                            

1.016,40                               

957,95                          

15.466,13                            

1.124,24                          

16.920,02                          

21.609,00                               

429,49                                 

89,76                               

113,25                        

179.255,42                          

15.218,61                          

93.801,68                            

2.981,82                            

8.509,80                               

588,64                               

223,79                               

107,90                            

1.712,69                               

586,12                        

459.514,03 

 

DIA MÉDIO DE  
ESTOCAGEM  

C = (A/B) X DIAS ÚTEIS 

7,16                                 

14,24                               

134,75                                 

22,54                            

2.662,00                                 

47,19                               

838,44                                 

29,48                                 

25,24                                 

53,31                                 

36,90                                 

19,24                               

130,17                              

264,83                               

152,60                                 

13,05                                 

15,03                                   

1,55                               

121,00                               

297,83

- 

 

ESTOQUE A  VALOR 
FUTURO (R$)  

VF = VP(1+i)^N 
 

99.501,07                            

1.030,76                            

1.093,96                          

15.813,41                          

15.486,27                          

17.725,31                          

49.364,11                               

442,15                                 

92,02                               

119,36                        

185.893,05                          

15.509,81                        

106.637,88                            

3.870,83                            

9.890,50                               

596,25                               

227,13                               

108,06                            

1.929,54                               

786,01                        

526.117,49 

 CUSTO  
FINANCEIRO DO 

ESTOQUE (R$) 

 699,75                    

14,36                  

136,01                  

347,28             

14.362,04                  

805,29             

27.755,11                    

12,66                      

2,26                      

6,11               

6.637,63                  

291,19             

12.836,20                  

889,01               

1.380,70                      

7,62                      

3,34                      

0,16                  

216,86                  

199,89             

66.603,46 

 

Para determinar o “custo financeiro” dos estoques, inicialmente foi calculado o valor (em 

R$) estocado ao final do prazo de estocagem (em dias) de cada insumo fabril (penúltima coluna 

da Tabela 4), por meio da equação do Valor Futuro (VF). Além disso, utilizou-se a taxa de 3,0% 

ao mês como “custo de oportunidade”. Conforme destacado anteriormente, esse percentual foi 

adotado em razão de ser a taxa de captação que a empresa vinha pagando para obter recursos 

junto a terceiros e investidores (CMPC/WACC) quando da realização deste estudo. Como visto 
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no referencial teórico, esse procedimento 

está relacionado com o conceito do “valor do 

dinheiro no tempo”, o que permite aprimo-

rar as informações dos relatórios gerenciais.

Em seguida, foi necessário obter o 

valor total (R$) atualmente estocado (coluna 

E) e o prazo médio (em dias) de estocagem 

(coluna C) para cada insumo armazenado. 

No exemplo reproduzido na Tabela anterior, 

o estoque atual do item “Tábua” atingiu o 

valor de R$ 21.609,00, enquanto que o PME 

(prazo médio de estocagem) apurado foi de 

939,44 dias (que havia sido calculado na 

Tabela 2). 

Com esses três dados disponíveis para 

cada item, foi possível calcular o valor futuro 

(VF) do estoque atual, com a fórmula citada 

anteriormente. Ou seja, no cálculo do “Valor 

Total no Período R$” citado na Tabela 4, foi 

considerado como fator n na equação do VF 

o “Prazo Médio de Estocagem (em dias)” 

apurado para cada insumo armazenado. 

Ainda, foi utilizado o valor estocado (R$) de 

cada um dos produtos abrangidos, conforme 

mencionado na segunda coluna da Tabela 4, 

como sendo o valor presente (VP) na referida 

equação. 

Para exemplificar, considere-se o caso 

do produto “Tábua”, cujo cálculo respectivo 

foi assim executado: VF = VP (1+i)^n   VF = 

R$ 21.609,00 [(1 + 3,0%)^( 939,44 dias / 

30) ]   VF = R$ 49.364,11. Em seguida, do 

valor de R$ 49.364,11 foi subtraído o valor 

estocado (R$ 21.609,00) para apurar o 

“custo financeiro” respectivo (R$ 27.755,11). 

Pelo resultado apurado, percebe-se que o 

volume mantido em estoque do insumo 

analisado acarreta custo financeiro 

significativo no extenso período que 

permanece armazenado.

Contudo, se abrangidos todos os itens 

conforme consta na Tabela 4, em um 

exemplo com R$ 459.514,03 de insumos 

estocados, foi apurado “custo financeiro” 

total da ordem de R$ 66.603,46 (R$ 

526.117,49 – R$ 459.514,03) no período 

envolvido. Este valor representava 14,494% 

(R$ 66.603,46 / R$ 459.514,03 x 100) do 

montante estocado e não aparecia nos 

controles contábeis tradicionais ou nos 

controles internos da empresa. Mas, deveria 

ser evidenciado aos administradores porque 

fornece um diagnóstico acerca dos recursos 

financeiros que são consumidos pelos 

estoques mantidos em níveis elevados no 

almoxarifado da companhia.

4.5 VALOR DO ESTOQUE EXCEDENTE

Para apurar o estoque excedente, 

utilizou-se, inicialmente, o seguinte procedi-

mento: diminuiu-se o volume de estoque 

atual de cada insumo da quantidade média 

consumida mensalmente, da forma 

exemplificada na Tabela 5.
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Tabela 5 - Valor do estoque excedente (sem os itens cujo consumo mensal é maior que o saldo 
de estoque)

DESCRIÇÃO DOS 
ITENS ESTOCADOS

Filtro secundário  

Óleo SAE 40  

Lâmpada baioneta  

Sapata  

Tábua  

Suporte segurança  

Chapa trava de segurança  

Anel compressão  

Dormente

Pedra britada  

Arruela pressão  

Parafuso  

Luva em vaqueta  

Envelopes

TOTAIS 

 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados da pesquisa.

 ESTOQUE EXCEDENTE/
UNID. (F = A-B)  

41                          

42                        

240                        

229                        

668                          

33                            

5                          

37                     

1.285                     

2.424                     

1.755                     

1.680                        

108                     

1.003                     

9.550 

ESTOQUE ATUAL   
EM UNID. (A) 

                    49                    

1.762                       

242                       

429                       

686                       

130                         

39                         

63                    

3.182                   

                2.917                    

1.914                   

1.963                         

                     132                    

1.083

76.869  

 QUANTIDADE DE 
 CONSUMO/MÊS (B) 

                                  8                               

1.720                                       

2                                    

200                                      

18                                      

97                                      

34                                      

26                                

1.897                                 

                           493                                    

159                                   

283                                      

                                  24                                      

80 

                   182.611

  CUSTO UNIT. DE  
COMPRA - R$ (C )  (D) 

19,55                         

8,78                         

4,65                       

39,44                       

31,50                         

3,30                         

2,30                         

1,80                       

56,33                       

32,16                         

1,56                         

4,34                       

12,97                         

0,54                            

- 

  VALOR DO EST.  
EXCEDENTE (R$)  

(G = F X D) 

801,55                   

368,66                

1.114,94                

9.031,90              

21.042,00                   

109,03                     

11,51                     

66,51              

72.389,45              

77.948,33                

2.734,11               

7.282,97                

1.401,29                   

542,82            

194.845,06 

- 

 Cabe ressalvar que no demonstrativo anterior foram omitidos os itens cujo consumo 

mensal era maior que o estoque mantido. Portanto, são apresentados apenas os insumos que 

possuem saldo estocado maior que o consumo médio mensal.

Quanto ao cálculo do estoque excedente, no caso do insumo “Dormente”, a empresa 

mantinha armazenadas 3.182 peças, enquanto que o consumo médio mensal era de apenas 

1.897 unidades. Por isso, 1.285 unidades eram mantidas em estoque, além do volume que 

costumeiramente era requerido para a produção do período. Cada um desses 1.285 itens foi 

comprado por R$ 56,33. Portanto, referido nível de estoque excedente equivalia a R$ 72.389,45. 

Ao efetuar cálculo semelhante para todos os demais itens da amostra considerada, 

constatou-se que a entidade pesquisada mantinha cerca de R$ 194.845,06 de estoque excedente 

no período em estudo. Além disso, ao confrontar o valor do estoque excedente com o valor total 

mantido em estoque pela empresa (R$ 459.514,03), concluiu-se que o excedente representava 

42,402% dos recursos estocados (R$ 194.845,06 / R$ 459.514,03 x 100). 
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Esse percentual expressivo merecia 

atenção dos gestores no sentido de tomarem 

providências visando à sua redução. 

Referida diminuição permitiria utilizar esse 

capital de giro para outras aplicações mais 

rentáveis, como o financiamento das vendas 

aos clientes ou reduzir a captação de 

recursos de forma onerosa pela companhia.

4.6 CUSTO FINANCEIRO DO ESTOQUE 
EXCEDENTE

Depois de levantado o valor monetário 

dos estoques excedentes, calculou-se o valor 

do custo financeiro respectivo, como 

representado na Tabela 6.

Tabela 6 - Custo financeiro do estoque excedente (sem os itens com saldo de estoque inferior ao 
consumo mensal) 

DESCRIÇÃO DOS 
ITENS ESTOCADOS

Filtro secundário  

Óleo SAE 40  

Lâmpada baioneta  

Sapata  

Tábua  

Suporte segurança 

Chapa trava de segur.  

Anel compressão  

Dormente

Pedra britada  

Arruela pressão  

Parafuso  

Luva em vaqueta  

Envelopes

TOTAIS 

 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados da pesquisa.

  VALOR DO EST.  
EXCEDENTE (R$)  

(G = F X D) 

801,55                   

368,66                

1.114,94                

9.031,90              

21.042,00                   

109,03                     

11,51                     

66,51              

72.389,45              

77.948,33                

2.734,11               

7.282,97                

1.401,29                   

542,82            

194.845,06 

      

- 

 

DIA MÉDIO DE  
ESTOCAGEM  

C = (A/B) X DIAS ÚTEIS 

                          134,75                                 

22,54                            

2.662,00                                 

47,19                               

838,44                                 

29,48                                 

25,24                                 

53,31                                 

36,90                                 

                    130,17                              

264,83                               

152,60                                 

                              121,00                               

297,83

- 

 

 ESTOQUE EXCEDENTE  
A VLR. FUTURO 

(R$)  VF = VP(1+i)^n 

915,36                   

376,94              

15.358,29                

9.461,76              

48.068,84                   

112,24                     

11,80                     

70,10              

75.069,95              

88.615,09                

3.549,27                

8.464,62                

1.578,72                   

727,95            

252.380,91 

 

  CUSTO FINANC.  
DO ESTOQUE  

EXCEDENTE (R$) 

113,81                         

8,28                

14.243,34                     

429,86                

27.026,84                         

3,21                         

0,29                         

3,59                  

2.680,50                

10.666,76                     

815,16                  

1.181,65                     

177,43                     

185,12                

57.535,85 

 

Como evidenciado na Tabela 6, concluiu-se que a empresa arcava com o valor de R$ 

57.535,85 a título de “custo financeiro” do estoque mantido em nível que excede ao necessário 

para o consumo médio mensal. Esse valor pode ser considerado como um volume que requer 

atenção dos gestores no sentido de minimizar o problema.
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Tabela 7 - Participação por grupo de itens

GRUPOS
DE ITENS

Mat. de Consumo

Manut. Locomotivas

Manut. Vagões

Manut. Via Permanente

Totais 

 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados da pesquisa.

UNIDADES
ESTOCADAS

1.514        

57.093          

1.347        

16.915        

76.869 

 VALOR TOTAL
ESTOCADO (R$)

 4.7 ANÁLISE POR GRUPO DE ITENS ESTOCADOS

Outra possibilidade de avaliar o desempenho apurado pelos relatórios evidenciados nas 

seções precedentes diz respeito aos grupos de insumos estocados. Nesse sentido, a Tabela 7 

expõe um resumo segmentado pelas quatro categorias de itens abordadas neste estudo.

3.219,13         

117.366,04           

39.161,52         

299.767,34        

459.514,03 

 CUSTO FINANC.
DO ESTOQUE (R$)

427,87            

15.559,44            

28.581,43            

22.034,73            

66.603,46 

VALOR TOTAL DO
EST. EXCED. (R$)

1.944,11               

2.285,15             

30.260,94           

160.354,86           

194.845,06 

CUSTO FINANC. DO
EST. EXCED. (R$)

362,55               

14.365,43               

27.463,80               

15.344,07               

57.535,85 

A Tabela 7 revela que a participação de cada grupo foi bastante distinta nos cinco critérios. 

Contudo, a avaliação a respeito é facilitada pela visualização do Gráfico 1, que exibe os 

percentuais de participação dos dois grupos mais relevantes nos cinco parâmetros de avaliação 

considerados neste estudo.

Gráfico 1 – Participação percentual dos grupos

   47,73% 26,67%

  15,33% 82,30%

  42,91% 33,08%

25,54%  65,24%

74,27%   22,00%

C. F. Est. Exed.

Est. Exed.

Custo Fin. Est.

Estoque Total

Quantid.

0,00%  20,00%  40,00%  60,00%  80,00%  100,00%  120,00%

MC ML MV MVP
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados da pesquisa.
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Como os tipos de insu-

mos são muito distintos 

entre si, em termos de for-

mato, tamanho, peso, etc., o 

critério de “quantidade” físi-

ca armazenada é irrelevante. 

Mas, o grupo “ML” respon-

dia por 74,27% do volume 

físico estocado, enquanto 

que o grupo “MVP” repre-

sentava 22,00% do total. 

Nos demais parâme-

tros, a performance foi 

mensurada em valor monetá-

rio (R$). Então, pelo critério 

de “Estoque total” o grupo 

“MVP” foi responsável por 

65,24% do montante arma-

zenado, seguido do grupo 

“ML”, com 25,54%. No 

tocante à métrica relaciona-

da com o “Custo Financeiro 

do Estoque”, o grupo “MV” 

equivalia a 42,91% do valor 

final. Por sua vez, ao grupo 

“MVP” coube uma participa-

ção de 33,08%. Quanto ao 

parâmetro “Estoque exce-

dente”, verificou-se que a 

maior representatividade 

percentual coube ao grupo 

“MVP”, com 82,30%, caben-

do ao grupo “MV” a segunda 

posição com 15,53% do total 

mensurado. No que concerne 

ao critério “Custo financeiro 

do estoque excedente”, cons-

tatou-se que ao grupo “MV” 

coube 47,73% do total 

apurado, enquanto que o 

grupo “MVP” respondia por 

26,67% do valor calculado.

Quanto à prioridade 

para implementar medidas 

de melhoria, nesta pesquisa 

defende-se que o gestor deve-

ria priorizar os parâmetros 

de “Custo financeiro”, quer 

do total estocado, quer do 

estoque excedente para 

escolher seu foco de atuação 

mais imediato. Isso é perti-

nente, uma vez que os 

valores a respeito é que efeti-

vamente prejudicam o 

desempenho econômico-

-financeiro da entidade. Por 

seu turno, os valores eleva-

dos mantidos em estoque 

(atual ou excedente) devem 

ser considerados como os 

“causadores” desse ponto 

fraco a sanar por meio de 

iniciativas de otimização do 

cenário identificado. Então, 

por esse prisma, a adminis-

tração da entidade deveria 

estudar formas de reduzir os 

montantes armazenados 

dos grupos “MV” e “MVP”, 

pela ordem, prioritariamente, 

visto que são responsáveis 

pelos maiores valores de

custos financeiros apurados 

neste estudo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O valor total dos esto-

ques mantidos por uma 

empresa pode ser relevante e 

implicar problemas finanei-

ros pelo comprometimento 

de capital de forma pouco 

rentável. Nesse sentido, 

cabe que os gestores moni-

torem o volume de itens 

estocados, quer seja em ter-

mos físicos ou monetários. O 

caso relatado nesta pesquisa 

evidenciou relatórios que 

propiciaram condições de 

otimizar o gerenciamento do 

estoque de insumos da com-

panhia pesquisada, tendo 

em vista que facultaram iden-

tificar aspectos importantes, 

como o prazo médio de esto-

cagem, o custo financeiro 

dos estoques, o montante do 

estoque excedente, etc. Além 

desses benefícios informati-

vos, os citados relatórios são 

adaptáveis ao contexto de 

qualquer tipo (ou porte) de 

empresa e são de fácil com-

preensão.

No que tange à empresa 

pesquisada, concluiu-se que a 

administração mantinha ar-

mazenados diversos insumos
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em quantidades superiores 

ao necessário para as opera-

ções normais. Ou seja, os 

prazos de estocagem de 

vários itens poderiam ser 

considerados inadequados 

se comparados com o prazo 

de sua entrega pelos forne-

cedores. Com isso, verificou-se 

que o nível de estoque man-

tido dos 20 itens abrangidos 

no estudo (R$ 459.514,03) 

implicava valor de “custo 

financeiro” total de R$ 

66.603,46. Ainda, consta-

tou-se que o montante do 

estoque excedente foi de R$ 

194.845,06 e acarretou o 

valor de R$ 57.535,85 a 

título de “custo financeiro” 

do estoque excedente. Nes-

se quesito, os grupos de 

insumos que mais compro-

meteram o desempenho da 

companhia foram Manu-

tenção de Vagões (MV) e 

Manutenção de Via Perma-

nente (MVP), conforme 

exposto no gráfico da seção 

precedente.

Por outro lado, convém 

salientar algumas restrições 

associadas à pesquisa relata-

da neste artigo. A primeira 

limitação diz respeito à abran-

gência do estudo. Como 

exposto anteriormente, a 

pesquisa envolveu somente 

os cinco principais produtos 

dos quatro grupos avaliados, 

selecionados em função do 

valor (em R$) estocado. 

Portanto, mais de 300 itens 

foram desconsiderados 

nessa avaliação e poderiam 

evidenciar uma outra reali-

dade, especialmente quanto 

à participação percentual 

dos grupos enfocados. 

A segunda restrição 

relaciona-se ao fato de que 

não foram computados 

outros tipos de custos asso-

ciados à estocagem de insu-

mos (como espaço para 

armazenagem, seguros do 

prédio e dos itens armazena-

dos, elaboração do pedido de 

compra, cotação junto a 

fornecedores, transporte, 

conferência e posterior pa-

gamento, entre outros). 

Dependendo do porte ou da 

forma de atuação da empre-

sa, esses fatores podem ter 

relevância e merecem ser 

avaliados quanto à sua 

conveniência. 

A terceira limitação que 

cabe destacar refere-se ao 

valor do custo de compra dos 

insumos abrangidos pela 

pesquisa, cujos valores 

foram obtidos nos controles 

internos da organização. 

Nesse sentido, não foi averi-

guado se o custo respectivo 

está devidamente calculado, 

com a adição/exclusão de 

fatores relacionados à nota 

fiscal de aquisição (como 

tributos recuperáveis, tribu-

tos não recuperáveis, frete, 

seguros, etc.).

Como sugestão para 

trabalhos futuros, os autores 

sugerem as seguintes possi-

bilidades:

a) a expansão da abran-

gência para todos os 

demais insumos arma-

zenados da companhia, 

o que poderia evidenciar 

participações percentuais 

distintas, especialmente 

quanto aos grupos de 

itens envolvidos;

b) a aplicação dessa 

metodologia em outros 

tipos e portes de empre-

sas, destacando-se os 

eventuais problemas 

que poderiam ocorrer 

em outro contexto em 

termos de estrutura de 

controles internos, 

influência da sazonali-

dade das atividades, 

etc.
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RESUMO
As questões ambientais estão cada dia mais presentes no 

cotidiano acadêmico e empresarial, trazendo consigo a importância do 

aprendizado e do desenvolvimento contínuo da contabilidade ambiental, 

principalmente nas instituições de ensino superior. O objetivo deste 

trabalho consistiu na evidenciação do nível de inclusão da disciplina de 

Contabilidade Ambiental nos cursos de graduação em Ciências Contábeis 

das universidades ligadas ao COMUNG (Consórcio das Universidades 

Comunitárias Gaúchas). A análise das ementas e dos questionários revelou 

que as IES não contemplam, na integralidade, as habilidades e 

competências exigidas, apesar de algumas destas instituições 

reconhecerem a importância do tema e abordarem a questão 

contabilidade ambiental ou a variável socioambiental em sua estrutura 

curricular mínima.
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Environmental issues are increa-

singly present in the academic and business 

daily, bringing with it the importance of 

learning and continuous development of the 

Environmental Accounting, especially in 

higher education institutions. The aim of 

this study was to evidence the inclusion level 

of the discipline of Environmental Accoun-

ting in the courses of accounting sciences of 

universities related to COMUNG (Consórcio 

das Universidades Comunitárias Gaúchas). 

The analysis of the menus and question-

naires revealed that HEIs do not contem-

plate, entirety, the skills and competencies 

required,  although some of  these 

institutions recognize the importance of the 

issue and address the theme Environmental 

Accounting or its social-environmental 

variable at its minimum curriculum.

Key words: Environmental Account-

ing. COMUNG. Accounting. Vocational 

Training.

1  INTRODUÇÃO

Desde os seus primórdios, a Terra 

passa por impactos ambientais, decorrentes 

de mudanças do seu próprio ecossistema e 

do homem primitivo. Este ocupava áreas 

específicas, onde apenas utilizava aquilo que 

fosse necessário para sua sobrevivência, a 

qual resultava em uma poluição tão fraca que 

a natureza a absorvia, sem grandes conflitos.

Com sua evolução, a necessidade de 

abrigos mais confortáveis e seguros, uma 

alimentação mais ampla e a prioridade do 

estabelecimento de um território fizeram 

com que seu impacto ganhasse grandes 

proporções e, por consequência, danos mais 

agressivos.

O grande salto em nível de utilização 

de recursos naturais veio com o capitalismo; 

no entanto, não aparentava trazer malefí-

cios, devido à mentalidade de que, ao utilizar 

elementos da natureza, modificá-los e 

descartá-los, o meio ambiente de alguma 

maneira transformaria esses resíduos e se 

renovaria.

Foi com esse pensamento que, a partir 

da industrialização, os recursos naturais 

foram explorados diuturnamente, sem 

qualquer controle e conscientização. 

Manifestações, questionamentos e ações 

com referência à temática ambiental foram 

realizadas com mais intensidade ao longo do 

século XX, em virtude das grandes mudan-

ças no ecossistema, o que levantou indaga-

ções sobre o impacto biológico e econômico 

que estaria sendo causado pelo homem.

Nos últimos anos, vêm crescendo as 

discussões sobre as questões ambientais e, 

com elas, a pressão exercida pela sociedade 

para com todos os profissionais e empresas. 

Por meio desta influência, surgiu a necessi-

dade de aprimoramento do profissional 

desde sua base, ou seja, durante sua vida

ABSTRACT
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acadêmica, à medida que, para um profissio-

nal contemporâneo, se faz necessária a 

inclusão em seu ofício do caráter ambiental. 

Para o contador não seria diferente, pois, ao 

longo dos tempos, vem acompanhando a 

evolução da economia e criando novas 

técnicas para aprimorar-se e desenvolver 

cada vez mais um trabalho de nível 

exemplar.

Nota-se a participação das instituições 

de ensino superior neste trabalho de 

aprimoramento do profissional da Contabi-

lidade, devido ao fato de estas possuírem 

papel fundamental na garantia de oferecer os 

meios necessários para que o futuro 

contador possa adquirir o conhecimento 

indispensável, que atenda ao mercado em 

que estará inserido.

A Contabilidade é efetiva na estrutura 

gerencial das empresas, demonstrando a 

necessidade de sua atualização e a importân-

cia do enfoque contábil nos conceitos 

ambientais. A questão ambiental traz 

consigo um vasto leque de oportunidades, os 

quais levam ao contador o meio correto para 

demonstrar que uma profissão tão antiga 

possui capacidade de desenvolver temas 

modernos.

As habilidades do contador são 

adquiridas ao longo da carreira profissional 

contábil, mas sua base de raciocínio lógico, 

cálculo e conhecimento profundo de suas 

características são iniciados no curso de 

graduação, sem deixar de mencionar a 

preocupação do Ministério da Educação com 

as temáticas emergentes na atual sociedade, 

dentre estas a gestão ambiental. Diante do 

exposto, é colocado o objetivo principal deste 

artigo, o qual se centra em evidenciar o nível 

de inclusão da disciplina de Contabilidade 

Ambiental nos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis das Universidades 

gaúchas ligadas ao COMUNG.

Já como objetivos secundários, será 

apresentado o marco regulatório da 

obrigatoriedade legal da oferta dos conteú-

dos de Contabilidade Ambiental no curso de 

Ciências Contábeis, verificar o grau de 

aderência das IES ligadas ao COMUNG, ao 

que regulamenta o MEC em relação à oferta 

da disciplina de Contabilidade Ambiental em 

cursos de Ciências Contábeis, a opinião 

dos coordenadores dos cursos de graduação 

em Ciências Contábeis, das Universidades 

gaúchas ligadas ao COMUNG, em relação 

à importância da disciplina de Contabili-

dade Ambiental na formação do bacharel 

e demonstrar as dificuldades para 

inclusão da Contabilidade Ambiental nas 

matrizes curriculares das Universidades 

gaúchas.

2  CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

O estudo foi realizado junto às 

universidades que formam o COMUNG – 

Consórcio das Universidades Comunitárias 

Gaúchas, o maior sistema de educação 

superior em atuação no Rio Grande do Sul, o 

qual integra quinze instituições de ensino
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superior, sendo elas: Feevale – Universidade 

Feevale; IPA – Centro Universitário 

Metodista IPA; PUCRS – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 

UNIFRA – Centro Universitário Franciscano; 

Unilassalle Canoas – Centro Universitá-

rio La Salle; UCPel – Universidade Católica 

de Pelotas; UCS – Universidade de Caxias 

do Sul; UNICRUZ – Universidade de Cruz 

Alta; UNIJUÍ – Universidade Regional do 

Noroeste do Estado Rio Grande do Sul; 

UNISC – Universidade de Santa Cruz do 

Sul; UNISINOS – Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos; UNIVATES – Centro 

Universitário UNIVATES; UPF – Universi-

dade de Passo Fundo; URCAMP – Univer-

sidade da Região da Campanha; e URI – 

Universidade Regional Integrada das 

Missões. A pesquisa tem por objetivo 

viabilizar um processo integrativo que 

resulta no fortalecimento individual das 

instituições e no consequente favorecimento 

da comunidade universitária rio-grandense 

e da sociedade gaúcha como um todo.

3  CONTABILIDADE AMBIENTAL

A questão ambiental recebeu maior 

notoriedade em nosso cotidiano, e a 

Contabilidade vem recebendo o devido valor 

e atenção, o que não deixa dúvidas que a 

união entre esses dois ícones seja mais do 

que esperada e necessária.

O conceito de Contabilidade Am-

biental é muito semelhante ao da 

Contabilidade Tradicional, o que faz 

diferenciar o estudo de uma e outra é 

que a Tradicional é baseada na 

quantia de capital utilizada pelo 

homem para geração de rendimentos 

para a empresa e a Ambiental é 

baseada na quantia de capital 

utilizado em benefício ao meio 

ambiente [...]. (TIENSEN et al. 2010, 

p. 1).

A Contabilidade proporciona todas as 

condições para esta união, devido à sua 

forma sistemática de registro e controle, o 

que contribui de maneira positiva no campo 

da proteção ambiental, utilizando-se de 

dados econômicos e financeiros resultantes 

das interações de entidades com o meio 

ambiente, com maior ou menor impacto 

oriundo desta relação.

A contabilidade ambiental não é uma 

nova ciência, mas sim, uma seg-

mentação da tradicional já, am-

plamente, conhecida. Adaptando o 

objetivo desta última, podendo 

definir como objetivo da contabilida-

de ambiental: identificar, mensurar

e esclarecer os eventos e tran-

sações econômico-financeiros que 

estejam relacionados com a prote-

ção, preservação e recuperação 

ambiental, ocorridos em um de-

terminado período, visando a evi-

denciação da situação patrimonial de 

uma entidade. (RIBEIRO, 2006, 

p. 45).

É visto que, em virtude da crescente 

escassez de recursos naturais e da degrada-

ção da natureza, acirrou-se o debate 

econômico e social sobre tais situações, 

trazendo em pauta questões que reverte-

riam  tal cenário. Proveniente disso, há a 
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necessidade do conhecimento do problema 

não somente sob seus aspectos mais 

abrangentes, mas também específicos.

O grau evolutivo de conscientização 

ambiental de determinada nação 

refletirá diretamente o estágio em 

que se encontra a Contabilidade 

Ambiental desse país. Nos países 

mais evoluídos, com economia sólida 

e onde as necessidades básicas da 

população são supridas, há preo-

cupação com o meio ambiente por 

parte dos cidadãos. As leis desses 

países e seu cumprimento, assim 

como as exigências da sociedade, 

determinarão o comportamento das 

empresas em seu convívio com a 

natureza. (PAIVA, 2003, p. 18).

Ao longo dos anos, as entidades com 

muita influência da mídia externa foram 

transformando suas prioridades e somente 

alterando suas irregularidades quando algo 

ocorria, fazendo com que se reformulassem e 

tomassem as devidas providências.

O comportamento funcional da 

riqueza precisa atender ao indivíduo, 

mas, igualmente, ao ambiente onde 

este se insere. Tal verdade é o que nos 

leva a raciocinar, na atualidade, 

sobre o que a empresa, por exemplo, 

“agrega” ou “acrescenta” à sociedade 

e não apenas a si mesma (evidenciá-

vel no Balanço Social), além do que 

ela oferece de lealdade e sinceridade 

aos que dela participam e aos que 

nela acreditam. (COSTA, 2012, 

p.28).

Prova disso é que hoje, nas empresas 

modernas, uma de suas maiores preocupa-

ções é o meio ambiente. Fato que não ocorria 

ao momento em que os recursos naturais 

eram apenas matéria-prima e não item 

primordial à sobrevivência e ao desenvolvi-

mento de todos.

Artigo 225. Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. (CF de 88).

O contador é peça imprescindível no 

desenvolvimento da sociedade, assim, 

buscar atualização profissional e ter um 

comportamento ético é o caminho para o 

benefício de todos.

3.1  RESPONSABILIDADE SOCIAL 
DO CONTADOR

Ao longo do desenvolvimento do 

contador e de sua carreira, são priorizados a 

sua conduta ética e seus valores morais, mas 

outro ponto importante no desenvolvimento 

do profissional é a sua parte social.

Não pode o contador ignorar o 

problema ambiental sendo a ciência 

contábil o elo da informação entre a 

empresa e a comunidade. A contabi-

lidade vem auxiliar as empresas não 

apenas em relação à legislação 

ambiental, mas principalmente 

auxiliar as empresas que estão 

inseridas no novo mercado em um 

sistema de informação contábil. 

(FERREIRA et al. 2008, p.1 apud 

WEIZUNMANN, 2011, p.5).

Os contadores têm papel essencial 

neste aspecto, pelo fato de que depende 

desses profissionais elaborar modelos
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adequados para seus clientes e incentivar as 

entidades a implantarem gestões ambientais 

que possam gerar informações contabilmen-

te aceitas.

Responsabilidade social envolve o 

conhecimento das preferências e 

prioridades sociais.  Trata-se, 

portanto, de um conceito dinâmico, 

uma vez que as variáveis, que as 

influenciam, alteram-se de uma 

região para outra, como também de 

geração para geração. (RIBEIRO, 

2006, p. 43).

O contador possui inúmeros deveres 

ligados à legislação, ao governo e a seus 

clientes, motivo pelo qual a responsabilidade 

social deste profissional é de suma 

importância. Sua ampla interferência por 

meio de seus procedimentos e futuros 

resultados impactam todos aqueles com 

quem lida, o que inclui, sem dúvidas, o meio 

ambiente que o rodeia.

4  COMUNG

O COMUNG - Consórcio das Universi-

dades Comunitárias Gaúchas - é o maior 

sistema de Educação Superior em atuação no 

Rio Grande do Sul, sendo integrado por 

quinze Instituições de Ensino Superior 

(COMUNG, 2013).

Em março de 1993, nove instituições 

comunitárias do Rio Grande do Sul 

firmaram um Protocolo de Ação Conjunta, 

constituindo o Consórcio das Universidades 

Comunitárias Gaúchas - COMUNG, com o 

objetivo de viabilizar um processo integrati-

vo que resultasse no fortalecimento 

individual das instituições e no consequente 

favorecimento da comunidade universitária 

rio-grandense e da sociedade gaúcha como 

um todo. Constituído oficialmente em 27 de 

abril de 1996, rege-se por seu Estatuto e por 

disposições legais pertinentes, sendo sua 

sede e foro jurídico a cidade de Porto Alegre - 

RS (COMUNG, 2013).

As Universidades que formam o 

COMUNG representam uma verdadeira 

rede de Educação, Ciência e Tecnologia que 

abrange quase todos os municípios do 

interior do Estado. No seu conjunto, as 

instituições do COMUNG congregam mais 

de 40 campi universitários, abrangem mais 

de 380 municípios em suas áreas de 

influência, e possuem em torno de 200 mil 

alunos de graduação e pós-graduação, 

constituindo-se, portanto, no maior sistema 

de educação superior em atuação no Rio 

Grande do Sul (COMUNG, 2013).

4.1  OBJETIVOS DO COMUNG

1. Planejar e promover ações conjun-

tas, otimizando as relações internas, 

com as instituições públicas e com a 

sociedade.

2. Assegurar maior força na defesa dos 

interesses educacionais dos seus
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participantes, por meio de negocia-

ções mais significativas no âmbito 

público em todas as esferas ad-

ministrativas e da sociedade civil 

organizada.

3. Alcançar maior representatividade 

perante organismos financiadores 

internacionais, pela capacidade de 

integração político-institucional.

4. Proporcionar e operacionalizar 

convênios, acordos, protocolos com 

instituições e órgãos governamen-

tais e privados, tanto nacionais 

como internacionais. 

5. Acentuar o trabalho de entrosamen-

to com organismos públicos, em 

todos os níveis, e/ou privados, em 

especial na área de Ciência e 

Tecnologia, assegurando a presença 

ativa do Consórcio na implantação 

de Polos Tecnológicos.

6. Viabilizar a realização de eventos 

que respondam ao interesse do 

ensino superior e da pesquisa 

(COMUNG, 2013).

4.2  PAIUNG - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL DAS UNIVERSIDADES DO 
COMUNG

O Programa de Avaliação Institucional 

das Universidades Comunitárias do Rio 

Grande do Sul - PAIUNG foi criado no ano de 

1994, com a finalidade de instalar um 

processo sistemático e participativo de 

avaliação institucional, estimulando a 

autoavaliação permanente como estratégia 

fundamental para a consolidação e obtenção 

da maturidade de cada uma das instituições 

comunitárias de educação superior do Rio 

Grande do Sul. Ao longo de sua trajetória, 

o Programa tem promovido reuniões, 

seminários, debates, bem como produzido 

documentos e livros, com o objetivo de 

contribuir para o aperfeiçoamento de um 

sistema de avaliação da educação brasileira 

(COMUNG, 2013).

5  AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE A 
INCLUSÃO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL 
NO CURRÍCULO DO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS

Para que a Contabilidade Ambiental 

seja incluída na estrutura curricular do curso 

de Ciências Contábeis, será necessário que 

siga preceitos legais e exigências normativas 

a fim de que se torne matéria essencial nos 

currículos de Contabilidade e não apenas 

uma matéria optativa.

Art. 4º O curso de graduação em 

Ciências Contábeis deve possibilitar 

formação profissional que revele, 

pelo menos, as seguintes competên-

cias e habilidades: VI - exercer suas 

responsabilidades com o expressivo 

domínio das funções contábeis, 

incluindo noções de atividades 

atuariais e de quantificações de



60 REVISTA DO CRCRS

informações financeiras, patrimo-

niais  e  governamentais ,  que 

viabilizem aos agentes econômicos e 

aos administradores de qualquer 

segmento produtivo ou institucional 

o pleno cumprimento de seus 

encargos quanto ao gerenciamento, 

aos controles e à prestação de contas 

de sua gestão perante a sociedade, 

gerando também informações para a 

tomada de decisão, organização de 

atitudes e construção de valores 

orientados para a cidadania; 

(RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 

DE DEZEMBRO DE 2004).

Com base no art. 4, VI da Resolução 

CNE/CES 10, é visto que a Contabilidade 

Ambiental possui aptidões como possível 

matéria de estrutura curricular, a qual, 

diante do exposto, influenciaria na “organi-

zação de atitudes e construção de valores 

orientados para a cidadania”.

A inserção de questões ambientais no 

currículo dos cursos superiores é 

tratada como questão essencial para 

a mudança de cultura e atitudes em 

relação ao meio ambiente antes 

mesmo de o tema começar a ganhar 

relevância no Brasil a partir dos anos 

90[...]. (WEIZENMANN, 2011, p. 4).

É notável a preocupação com nosso 

meio ambiente, e isso não é de hoje. Sua 

importância é de altíssimo nível e tão 

requisitado que sua inserção no meio 

acadêmico já havia sido afirmada como 

opção para desenvolver profissionais 

completos e conscientes. É nesse intuito que 

tornar a Contabilidade Ambiental uma 

disciplina no curso de Ciências Contábeis 

torna-se imprescindível à formação do 

contador.

6  METODOLOGIA

Neste capítulo, expõe-se a metodolo-

gia científica que orienta o artigo, com a 

finalidade de classificar a pesquisa, cujo 

objetivo geral é evidenciar o nível de inclusão 

da disciplina de Contabilidade Ambiental 

nos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis das Universidades gaúchas 

ligadas ao COMUNG. A definição da 

metodologia faz parte da rotina acadêmico-

-científica e auxilia tanto o pesquisador como 

o leitor a nortear os princípios que acompa-

nharão a execução da proposta até o final.

Conforme Beuren (2004), uma 

pesquisa pode ser classificada de acordo com 

o ponto de vista de sua natureza, dos seus 

objetivos, quanto aos procedimentos téc-

nicos, de seu plano de coleta de dados, da 

abordagem do problema, que compreende a 

pesquisa qualitativa, quantitativa, e sua 

análise e interpretação de dados.

Do ponto de vista da sua natureza, 

pode-se classificar esta pesquisa em 

aplicada. A pesquisa aplicada compreende 

estudos preparados com o intuito de 

deliberar sobre problemas encontrados em 

meio a sociedades nas quais o investigador 

está imerso (Gil, 2010, p.26).

De acordo com o ponto de vista dos 

objetivos, a pesquisa classifica-se como 

exploratória descritiva.

Segundo Andrade (2002) apud 

Beuren (2004, p.81):
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A pesquisa descritiva preocupa-se 

em observar os fatos, registrá-los, 

a n a l i s á - l o s ,  c l a s s i f i c á - l o s  e  

interpretá-los, e o pesquisador não 

interfere neles. Assim, os fenômenos 

do mundo físico e humanos são estu-

dados, mas não são manipulados 

pelo pesquisador.

Para Freitas e Prodanov (2013, p.51) 

“pesquisa exploratória é quando a pesquisa 

se encontra na fase preliminar, tem como 

finalidade proporcionar mais informações 

sobre o assunto que vamos investigar, 

possibilitando sua definição e seu delinea-

mento”.

Acerca dos procedimentos técnicos, o 

estudo se utilizará da pesquisa bibliográfica, 

documental e de levantamento.

Conforme Gil (2010, p.29):

A pesquisa bibliográfica é elaborada 

com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade 

de pesquisa inclui material impresso, 

como livros, revistas, jornais, teses, 

dissertações e anais de eventos 

científicos. Todavia, passaram a 

incluir outros tipos de fontes, como 

discos, fitas magnéticas, CDs, bem 

como o material disponibilizado pela 

internet.

De acordo com Freitas e Prodanov 

(2013, p.55), “a utilização da pesquisa 

documental é destacada no momento em 

que podemos organizar informações que se 

encontram dispersas, conferindo-lhe uma 

nova importância como fonte de consulta”. 

Além das técnicas já apontadas, foi utilizado 

o levantamento, devido à necessidade de 

informações por intermédio dos coordena-

dores de curso das instituições.

O estudo utilizou-se destas técnicas 

devido ao fato de adaptarem-se às metas 

esperadas e proporcionarem base e firmeza a 

este novo estudo que trata da identificação, 

classificação e análise dos currículos dos 

cursos de graduação em Ciências Contábeis 

em relação às suas ações quanto à inclusão 

da Contabilidade Ambiental.

Quanto à abordagem do problema, a 

pesquisa se enquadra em qualitativa. 

Segundo Freitas e Prodanov (2013, p.71):

O tipo de abordagem utilizada na 

pesquisa dependerá dos interesses 

do autor (pesquisador) e do tipo de 

estudo que ele desenvolverá. É 

importante acrescentar que essas 

duas abordagens estão interligadas e 

complementam-se.

Classifica-se deste modo devido ao 

desenvolvimento de conceitos a partir de 

material encontrado nas fontes. Beuren 

(2004, p.92) destaca ainda que “abordar um 

problema qualitativamente pode ser uma 

forma adequada para conhecer a natureza de 

um fenômeno social”.

Quanto ao plano de coleta de dados, a 

pesquisa limitou-se ao estudo de instituições 

do curso de Ciências Contábeis somente do 

Estado do Rio Grande do Sul. Tendo em vista 

a grande quantidade de instituições no 

Estado, o estudo abrangeu as universidades 

do COMUNG. Foram utilizados documen-

tos, bases curriculares e uso de questionário 

aplicado aos coordenadores de curso.

Do ponto de vista da análise de dados, 

foi de maneira dinâmica; no entanto, a 

importância dos dados não está em si
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mesmo, mas em proporcionarem resultados 

ao estudo. Conforme Lakatos e Marconi 

(2003, p.167), “na análise, o pesquisador 

entra em maiores detalhes sobre os dados 

decorrentes do trabalho, a fim de conseguir 

respostas às suas indagações, e procura 

estabelecer as relações necessárias”. Vistos 

os objetivos e as características deste estudo, 

e o fato de ser um novo projeto, utilizou-se a 

análise descritiva.

7  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

O conhecimento dos coordenadores e 

as ementas curriculares em Contabilidade 

Ambiental das universidades ligadas ao 

COMUNG são os objetos desta pesquisa, a 

qual busca investigar quais as instituições 

estão capacitando seus futuros profissionais 

para atuarem neste âmbito, seja ministrando 

a disciplina de Contabilidade Ambiental 

especificamente ou temas correlatos da área 

socioambiental.

O objetivo deste tópico é descrever os 

dados coletados nas instituições de ensino de 

Ciências Contábeis do COMUNG seleciona-

das para a pesquisa. Foi identificado que 

todos os cursos de graduação são do ensino 

privado, formando a amostra de 15 institui-

ções. Para que fosse realizado de maneira 

eficiente, foram vistos desde as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis até os 

conteúdos programáticos e ementas das 

instituições aqui selecionadas.

Quadro 01: Universidades que formam o COMUNG

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Universidade Feevale

Centro Universitário Metodista IPA

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Centro Universitário Franciscano

Centro Universitário La Salle

Universidade Católica de Pelotas

Universidade de Caxias do Sul

Universidade de Cruz Alta

Universidade Regional do Noroeste do Estado Rio Grande do Sul

Universidade de Santa Cruz do Sul

Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Centro Universitário UNIVATES

Universidade de Passo Fundo

Universidade da Região da Campanha

Universidade Regional Integrada das Missões

SIGLA

Fonte: Autora (2013).

FEEVALE

IPA

PUCRS

UNIFRA

UNILASALLE CANOAS

UCPEL

UCS

UNICRUZ

UNIJUÍ

UNISC

UNISINOS

UNIVATES

UPF

URCAMP

URI
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Deste total de 15 instituições, todas 

disponibilizaram o ementário para consulta, 

e 7 responderam ao questionário enviado, 

logo, foi possível identificar a presença ou 

não do componente curricular Contabilida-

de Ambiental.

Dentre as instituições estudadas, foi 

possível notar que apenas duas (2) institui-

ções apresentavam disciplinas relacionadas 

à Contabilidade Ambiental, sendo elas a 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 

com a disciplina obrigatória de Contabilida-

de Socioambiental, e a Universidade de Cruz 

Alta (UNICRUZ), com a disciplina obrigató-

ria específica de Contabilidade Ambiental.

Neste gráfico, é possível visualizar a 

proporção, em termos percentuais, de 

universidades que abordam o tema Contabi-

lidade Ambiental na matriz curricular.

Com base no exposto, nota-se a 

presença da temática ambiental ou da 

Contabilidade Ambiental especificamente 

em 2 (duas) instituições, ou em 13% dos 

casos, observando-se que o tema ainda não é 

de adoção unânime nas instituições.

Figura 01: Aproveitamento do Questionário

Fonte: Autora (2013).

53%  47%

Responderam ao questionário

Não responderam ao questionário

Figura 02: Universidades que abordam o tema

Fonte: Autora (2013).

Apresentam em sua matriz curricular

Não consta em sua matriz curricular

87%  

13%
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Ao que demonstra a Figura 03, 

observa-se que os 6% que possuem a 

disciplina Contabilidade Ambiental são 

compostos por apenas uma (1) universidade, 

especificamente a Universidade de Cruz 

Alta; já os outros 7% compõem a Universida-

de de Santa Cruz do Sul, que é a única 

universidade que engloba uma disciplina 

relacionada ao tema, sendo expressivo o 

resultado de 87% de universidades que não 

consta, em suas ementas curriculares, 

disciplina específica ou relacionada.

Referente ao retorno dos coordenado-

res quanto ao questionário, obteve-se 

resposta de 7 dos 15 coordenadores, 

equivalendo a 46,66% da amostra, oferecen-

do uma base para análise quanto à situação 

pertinente.
Fonte: Autora (2013).

Possuem Contabilidade Ambiental

Possuem disciplina relacionada

Não possuem nenhuma

 

Figura 03: Análise das IES com relação à 
inclusão da matéria Contabilidade Ambiental 

87%  

6%7%

Quadro 02: Pergunta 01 x Respostas 

P1 - VOCÊ TEM CONHECIMENTO OU PELO MENOS SABE DO QUE TRATA ESPECIFICAMENTE A DISCIPLINA “CONTABILIDADE AMBIENTAL”?

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Autora (2013).

Quanto à primeira pergunta, foram obtidas respostas positivas de todos os envolvidos na 

pesquisa, mostrando o conhecimento sobre o tema, facilitando o desenvolvimento do questio-

nário e viabilizando a disseminação sobre o assunto no meio acadêmico.

Sim

Sim

Sim, foi implementada para que as organizações disponibilizem aos usuários internos e externos as 
modificações na situação patrimonial diretamente relacionado a eventos ambientais.

Tenho conhecimento

Sim! Sei do que se trata. Está relacionada ao tema de sustentabilidade socioambiental.

Sim

Sim
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Quadro 03: Pergunta 02 x Respostas 

P2 - QUAL FOI A PRIMEIRA VEZ QUE VOCÊ TEVE CONTATO COM O TERMO “CONTABILIDADE AMBIENTAL”?

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Autora (2013).

Constata-se que os entrevistados tiveram seu primeiro contato com a Contabilidade 

Ambiental a partir dos anos 90, perfazendo um longo período do momento do contato até a 

atualidade.

Em 2003, no mestrado

Foi tema tratado em apresentações, se não me engano pela primeira vez nas convenções de contabilidade

Como sou professor desde 2004, desde a Resolução CFC n° 1.003/2004 – NBC T 15 – Informações de Natureza 
Social e Ambiental e posteriores.

No final dos anos de 1990

A partir de meu ingresso no Mestrado em Ciências Contábeis, em 1999.

Em 2004

Por volta de 1995, quando trabalhamos a elaboração do balanço social e temas contemporâneos em contabilidade.

Figura 04: Período em que teve a primeira referência sobre Contabilidade Ambiental

Pela Figura nº 04, é possível visualizar os períodos em que foram obtidos tais conheci-

mentos e ainda observa-se o ano de 2004 com número maior de representantes, estabelecendo 

uma disseminação abrangente, ao passo da atualidade do tema exposto.

Fonte: Autora (2013).

1990 1995 1999 2000 2003 2004

7

6

5

4

3

2

1

0

 

Nº de Coordenadores
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Quadro 04: Pergunta 03 x Respostas 

P3 - JÁ TEVE CONTATO COM ALGUM MATERIAL IMPRESSO (LIVRO, REVISTA, ETC.) NA ÁREA DE CONTABILIDADE
AMBIENTAL? LEMBRA O NOME DO AUTOR OU O NOME DA PUBLICAÇÃO?

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Autora (2013).

Percebe-se que todos tiveram contato com o tema, principalmente pelas obras de João 

Eduardo Prudêncio Tinoco, Maisa de Souza Ribeiro e revistas da classe contábil (RBC e CRCRS). 

Um dos questionados teve por tópico de sua dissertação de mestrado o assunto em questão. 

Notando-se, assim, mesmo que não sejam de suas áreas de atuação, todos tiveram contato e 

interesse na complementação de seus conhecimentos.

Sim, vários materiais, minha dissertação de mestrado foi sobre o tema

Sim, não é tema da minha área de atuação, lembro da Maisa Ribeiro e do Tinoco

Sim, vários. Revistas RBC, CRCRS, etc... principalmente as obras de João Eduardo Prudêncio TINOCO.

Sim – Maisa de Souza Ribeiro

Sim. O autor é João Eduardo Prudêncio Tinoco.

Sim - livros e apostilas

Sim, por diversas ocasiões. Como não é minha área de atuação acadêmica, as leituras são complementares, 
não lembro nomes de autores.

Figura 05: Categorias de referência sobre Contabilidade Ambiental

Fonte: Autora (2013).

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
Livros Revistas Diversos

Nº de Coordenadores

4

1

2
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Quadro 05: Pergunta 04 x Respostas

P4 - HOUVE ALGUMA DISCUSSÃO NO COLEGIADO DO SEU CURSO SOBRE A INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE CONTABILIDADE 
AMBIENTAL NA BASE CURRICULAR?

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Autora (2013).

Mediante a Figura nº 05, verifica-se que a maioria dos coordenadores obteve seu contato 

com a questão por meio de livros, envolvendo autores conhecidos, mostrando desde já a 

existência de bibliografia sobre o tema, dando sustentação técnico-científica ao assunto.

Sim, mas optamos por não incluir, entendemos que o tema é transversal e interdisciplinar

O tema é tratado nas disciplinas de tópicos contemporâneos em Contabilidade.

Sim, embora ainda não implementada como disciplina, é abordado o tema em Contabilidade Avançada 

e Teoria da contabilidade.

Sim. Está como um dos temas da disciplina de Tópicos Contemp. de Contabilidade I - 8º. semestre

Houve esta discussão e optou-se pela inclusão do tema na disciplina de Teoria da Contabilidade.

Sim

O tema é tratado, mas não tem uma disciplina com este nome no curso.

Quanto ao Quadro de nº 5, constata-se uma clara explanação sobre a questão em pauta 

nas universidades questionadas, mas nenhuma mobilização para que seja implantada como 

disciplina obrigatória, apenas é levado à discussão o assunto em outras matérias, como: Teoria 

da Contabilidade, Contabilidade Avançada e Tópicos Contemporâneos de Contabilidade, 

mostrando uma superficialidade na disseminação do tema. O assunto é abordado de maneira 

geral, sem aprofundamento ou especificidade. Um dos coordenadores expõe o motivo pela sua 

não inclusão, devido ao fato de entender que essa questão é “transversal e interdisciplinar”.
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Quadro 06: Pergunta 05 x Respostas

P5 - SE NÃO, QUAIS IMPEDIMENTOS COMPROMETEM A SUA ADERÊNCIA NA ESTRUTURA CURRICULAR? PODERIA 
ELENCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA QUATRO FATORES QUE VOCÊ JULGA MAIS RELEVANTES.

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Autora (2013).

Transversalidade Interdisciplinaridade

-

Houve discussão para a próxima mudança, implantar disciplina específica.

Houve debates com a presença de coordenadores e professores e optou-se por deixar como um dos pontos da 
disciplina acima referida.

O tema ainda não tem o corpo suficiente para suportar uma disciplina.

Todo contexto empresarial que envolve o meio ambiente desde os projetos até a LI.

O tema é importante, mas o colegiado entende que deva ser tratado em uma disciplina como tópicos especiais sem 
necessidade de uma disciplina. As questões ambientais ainda não estão recebendo o devido tratamento como 
contingências contábeis. Ainda é pouco exigido no Enade, Exame de Suficiência e no mercado de trabalho. 
Talvez seja um tema para as atividades complementares.

Nesta questão, ocorreu recusa de resposta de um dos coordenadores, dos sete (7), seis (6) 

responderam a esta pergunta. Obtivemos resposta positiva de apenas um deles, quanto à 

implementação da Contabilidade Ambiental como disciplina específica, a qual será sua próxima 

mudança quanto ao curso. Os demais alegaram diversos motivos com relação à sua implantação, 

tais como: o tema não possuir corpo docente suficiente para estruturar uma disciplina; ter 

caráter transversal e interdisciplinar; ser pouco exigido em avaliações institucionais (Enade), 

avaliações profissionais (Exame de Suficiência) e no próprio mercado de trabalho.

Quadro 07: Pergunta 06 x Respostas 

P6 - CONSTA NA ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO QUE VOCÊ COORDENA, MESMO QUE COMO OPTATIVA, 
A DISCIPLINA DE CONTABILIDADE AMBIENTAL?

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Autora (2013).

Não

Específica não

Não, está sendo construída especificamente. No momento é abordada indiretamente em duas disciplinas.

Não

Não consta

Sim

Não
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Em relação à sua já existência na ementa curricular, apenas um dos coordenadores 

respondeu positivamente, enquanto outro afirmou que consta de maneira indireta, sendo 

abordada em duas disciplinas diferentes. Já os demais alegaram não constar a disciplina de 

Contabilidade Ambiental ou relacionada em sua estrutura.

Quadro 08: Pergunta 07 x Respostas

P7 - OS ALUNOS DO SEU CURSO TÊM CONHECIMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE AMBIENTAL NA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DO CONTADOR?

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Autora (2013).

Sim

Sim, temos alguns alunos fazendo trabalhos de conclusão aplicados a casos de riscos contingenciais ambientais

Sim, quando discutidos os temas, há a demonstração por parte dos alunos.

Certamente

Sim, pois houve vários trabalhos de conclusão elaborados sobre o tema.

Sim

O tema é abordado nas disciplinas de tópicos especiais e alguns alunos já estão trabalhando o tema em trabalhos de conclusão.

Apesar de a Contabilidade Ambiental ser um novo tópico no universo de conhecimentos 

contábeis, por meio das respostas obtidas com os questionados, foi notável a busca dos 

acadêmicos por conhecimentos complementares. As respostas positivas quanto ao interesse e 

ao desenvolvimento de trabalhos de pesquisa que envolvam o tema, observados pelos coordena-

dores, demonstram um alto nível de interesse por parte dos acadêmicos, criando, assim, uma 

linha de profissionais mais completos e que procuram cada vez mais atualizar-se.

Quadro 09: Pergunta 08 x Respostas 

P8 - EM SEU CURSO, EM ALGUM MOMENTO (SEMANA ACADÊMICA, JORNADA DE ESTUDOS, AULA INAUGURAL) HOUVE ALGUM TIPO DE 
EXPLANAÇÃO SOBRE A CONTABILIDADE AMBIENTAL, OU APRESENTAÇÃO DE ALGUM ESTUDO DE CASO PARA OS ALUNOS?

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Autora (2013).

Não

Especificamente não

Sim, todas as situações abordadas em trabalhos, seminários, semanas acadêmicas e palestras.

Sim

Sim

Sim, palestra com profissional externo

Especificamente não
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Quanto ao questionamento do quadro anterior, observa-se que na maioria das institui-

ções há uma divulgação sobre a Contabilidade Ambiental, seja ela por profissionais internos da 

instituição quanto externos. Percebe-se, então, que se relacionarmos as respostas obtidas desta 

questão com as da anterior, é possível notar que, mesmo nas instituições as quais não foi 

explanado sobre o tema, os acadêmicos possuíam interesse, ao passo que mostra uma busca de 

conhecimento individual por parte dos estudantes, demonstrando com isso que começa a 

sentir-se sensibilidade no meio acadêmico ao assunto atinente à pesquisa.

Quadro 10: Pergunta 09 x Respostas

P9 - DESDE QUE O CURSO FOI CRIADO NESTA IES, HOUVE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO FOCADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE 
AMBIENTAL? VOCÊ PODERIA MENCIONAR QUANTOS E EM QUE PERÍODO? FORAM ESTUDOS PRÁTICOS OU TEÓRICOS?

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Autora (2013).

Não houve.

Não tenho como precisar, lembro-me de pelo menos dois teóricos e um neste semestre muito prático e aplicado.

Sim. Poucos, especificamente quatro trabalhos. Estudos teóricos e práticos.

Sim.

Sim. Foram estudos com revisão teórica e aplicação prática como pesquisas por questionários ou entrevistas e 
estudos de caso.

Não tivemos nenhum TCC na área.

Temos um trabalho específico bem enquadrado neste semestre, com provisões contingenciais muito bem apuradas. 
Ocorreram outros trabalhos que abordaram o tema, mas tendo como título balanços sociais.

Averiguou-se que neste questionamento, houve resposta positiva por parte da maioria dos 

envolvidos na pesquisa, demonstrando que o tema "Contabilidade Ambiental" já começa a se 

incorporar no mundo acadêmico, deixando visível sua importância. O que fortalece a ideia da 

necessidade de inclusão da temática ambiental na formação acadêmica dos estudantes de 

ciências contábeis e também do aprimoramento dos profissionais que já atuam no mercado.

8. CONCLUSÃO

Os objetivos específicos incluíam apresentar o marco regulatório da obrigatoriedade legal 

da oferta dos conteúdos de Contabilidade Ambiental no curso de Ciências Contábeis; verificar o 

grau de aderência das IES ligadas ao COMUNG ao que regulamenta o MEC em relação à oferta 

da disciplina de Contabilidade Ambiental em cursos de Ciências Contábeis; apresentar a opinião 

dos coordenadores dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, das Universidades gaúchas 
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ligadas ao COMUNG, em relação à 

importância da disciplina de Contabilidade 

Ambiental na formação do bacharel, e 

demonstrar as dificuldades para inclusão da 

Contabilidade Ambiental nas matrizes 

curriculares das Universidades gaúchas.

Foi possível identificar por meio das 

Ementas Curriculares, com  base  nas  

Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis, 

que as instituições de ensino superior 

necessitam adaptar suas ações operacionais 

aos parâmetros exigidos pela legislação, pois 

todas demonstraram empecilhos quanto à 

inclusão da Contabilidade Ambiental em 

suas bases curriculares, alegando transver-

salidade, interdisciplinaridade, e que o tema 

não possui corpo docente suficiente para 

estruturar uma disciplina, além de ter pouca 

exigência quanto aos exames de nível 

avaliativo-institucional (Enade) e profissio-

nal (Exame de Suficiência).

Pelo retorno dos coordenadores de 

curso, constatou-se que todos eles possuem 

o devido conhecimento sobre o tema, e que 

dentro do curso acontecem discussões e 

interesses por partes dos acadêmicos, 

embora o incentivo para que a Contabilidade 

Ambiental seja incluída em suas ementas 

como disciplina obrigatória não ocorra, foi 

exposto por eles que já existem trabalhos de 

conclusão de curso e artigos que abrangem a 

temática.

Dentre os cursos que não incluem o 

tema Contabilidade Ambiental em sua base 

curricular, identificou-se que eles possuem 

disciplina relacionada ou o assunto é 

abrangido de forma complementar dentro 

de outra matéria, em alguns casos, Teoria da 

Contabilidade e Tópicos Contemporâneos de 

Contabilidade, os quais dão uma visão geral 

quanto ao tema, sem aprofundamento e 

especificação.

Por fim, o objetivo geral desta pesquisa 

foi evidenciar o nível de inclusão da discipli-

na de Contabilidade Ambiental nos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis das Uni-

versidades gaúchas ligadas ao COMUNG, na 

qual teve por resultado o índice mínimo de 

(2) duas instituições apenas, as quais 

constavam em sua estrutura curricular a 

disciplina de Contabilidade Ambiental ou 

relacionada, mostrando o quanto ainda é 

fragilizado, por inúmeros motivos, este novo 

campo de atuação contábil, apesar de os 

coordenadores, responsáveis pelos seus 

cursos, possuírem bom nível de conheci-

mento sobre o tema e apresentarem que seus 

acadêmicos demonstram interesse, evi-

denciando que sua inclusão enquanto 

disciplina de formação profissional só é 

prejudicada por falta de ação e empenho, ao 

passo que já está sustentada por legislação 

vigente.

Finalmente, é possível concluir que a 

Contabilidade Ambiental prova ser um novo 

padrão para a visão da sociedade contábil 

diante dos assuntos ambientais. Os pro-

fissionais da classe contábil procuram 

adequar-se aos novos regimentos e às novas 

condutas, não só em termos gerenciais, mas 

também buscando como atuar diante da 
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sustentabilidade do planeta. Por meio disso é 

que as Universidades gaúchas ligadas ao 

COMUNG devem demonstrar que estão a 

par dessa realidade, apresentando preocupa-

ção com a formação dos futuros profissionais 

de Contabilidade, os quais deverão estar 

habilitados para atuar nesse mercado de 

trabalho.

Dessa forma, como resposta ao 

objetivo da pesquisa, o presente artigo, 

mediante todas as informações recolhidas, 

considera que, mesmo sendo a Contabilida-

de Ambiental um assunto atual e sustentado 

por resolução prevista em lei, as instituições 

de ensino superior tratam essencialmente da 

fundamentação teórica do tema, com 

inserção tangencial da abordagem gerencial, 

com baixo destaque para sua inclusão como 

disciplina nas ementas curriculares.

Sugere-se para futuros trabalhos a 

ampliação do estudo para o nível estadual, 

a fim de se obter uma amostra mais 

expressiva. Consultar dentre os docentes, 

alunos e profissionais do meio contábil 

qual sua percepção sobre a Contabilidade 

Ambiental.
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outro periódico. Consideram-se inéditos os 
trabalhos publicados em anais de eventos 
científicos, como congressos, convenções, 
seminários, simpósios.

2.  O artigo deverá versar sobre a Ciência ou 
Profissão Contábil e poderá ser elaborado por 
mais de um profissional da Contabilidade, 
com registro em CRC, limitado a um máximo 
de quatro autores.

3.  O artigo, sob hipótese alguma, pode estar 
identificado, seja no corpo do original ou em 
propriedades do arquivo.

4.  A formatação do texto deve seguir o tamanho 
A4 (29,7cm x 21cm), com 3 cm de margens 
superior e esquerda, e 2 cm de margens 
inferior e direita.

5.  O texto deve ser enviado em Word.

6.  A fonte utilizada no texto deve ser Times New 
Roman, tamanho 12, espaçamento simples e 
alinhamento justificado.

7.  O artigo deve ter entre 3.800 e 9.000 palavras, 
incluindo quadros, tabelas, ilustrações, notas, 
referências bibliográficas.

8.  O título, o resumo e as palavras-chave devem 
ser enviados em português e inglês, 
integrando o artigo. O resumo deve ter entre 
120 e 250 palavras, seguido de três a seis 
palavras-chave.

9.  As ilustrações, tais como figuras, quadros e 
tabelas, devem ser elaboradas segundo a 

norma da ABNT (NBR 14724), sempre em 
preto e branco, juntamente com legendas, 
créditos e fonte. Caso haja ilustrações 
importadas de outros programas, como Excel 
e Power Point, enviar também o arquivo de 
origem.

10. Evitar expressões como id., ibid., op. cit., loc. cit. 
e assemelhadas, ou notas de referência e de 
rodapé; sendo admitidas notas no final do 
texto.

11. Para citações diretas com mais de três linhas, 
utilizar recuo de 4 cm da margem esquerda, 
espaço simples e fonte 10.

12. Para citações dentro do texto deve ser 
utilizado o formato autor/data, por exemplo: 
Beulke e Bertó (2008, p. 78); se entre 
parênteses, apresentar como segue: (BEULKE; 
BERTÓ, 2008, p. 78).

13. As referências bibliográficas devem ser 
apresentadas em ordem alfabética, de acordo 
com as normas da ABNT (NBR-6023). 

Os trabalhos deverão ser encaminhados por e-
mail, com dois arquivos anexados na mesma 
mensagem: um com o trabalho em si e outro com 
a folha de identificação, na qual deve constar o 
título do trabalho, nome completo do(s) 
autor(es), n° de registro em CRC, endereço 
completo, telefone, fax, e-mail e breve currículo 
(máximo de 10 linhas).

Os trabalhos a serem submetidos ao Corpo 
Editorial devem ser encaminhados ao e- mail 
editoria@crcrs.org.br. A avaliação ocorrerá sem 
qualquer identificação dos autores dos artigos, 
visando a garantir a completa isenção nesse 
processo.
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