
Desafios na aplicação da 
NBC TG 16 – Estoque



NBC TG 16 - Estoque

Tem por objetivo proporcionar 
orientações sobre:

• Determinação do valor de 
custo dos estoques; 

• Reconhecimento como 
despesa em resultado;

• Redução ao valor 
realizável líquido (VRL);

• Os métodos e critérios 
utilizados para atribuir 
custos aos estoques.
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Alcance

A Norma aplica-se a todos os estoques, exceto:

• Instrumentos financeiros (NBC TG 48; NBC TG 39);

• Ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto 
agrícola no ponto de colheita (NBC TG 29).

• Também não se aplica à mensuração dos estoques mantidos por 
produtores de produtos agrícolas e florestais após a colheita, de 
mineiras e produtos minerais, bem como, de estoques mantidos por 
comerciantes de commodities que mensurem seus estoques a valor 
justo deduzido do custo de venda.



Estoque 

são ativos

Mantidos para venda no curso normal dos negócios

Em processos de produção para venda

Na forma de materiais ou suprimentos a serem 
consumidos ou transformados no processo de 

produção ou na prestação de serviços

Definições



Definições

Valor Realizável Líquido

Quantia líquida que a entidade 
espera realizar com a venda do 
estoque no curso normal dos 

negócios

Preço de Venda

(-) Custos estimados para sua conclusão

(-) gastos estimados para a venda efetiva

(=) Valor Residual Liquido

valor específico para a entidade

Valor Justo

Valor justo é o preço que seria 
recebido pela venda de um 
ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo 

em uma transação não 
forçada entre participantes do 

mercado na data de 
mensuração. (Alterada pela 

NBC TG 16 (R1))

Valor não específico para a entidade



Mensuração 
dos Estoques

NBC TG 16

Valor de 
Custo

Valor 
Realizável 

Líquido

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

Quantia líquida que a 
entidade espera realizar 
com a venda do estoque 
no curso normal dos 
negócios



Valor de 
Custo

Custo de 
Aquisição

Custo de 
Transformação

Incluí:
✓Preço da compra;
✓ Impostos não recuperáveis;
✓Custos de transporte; 
✓ Seguro;
✓Manuseio
✓Outros diretamente atribuíveis à 

aquisição de produtos acabados, 
materiais e serviços.

Não incluí
 Impostos recuperáveis;
 Descontos comerciais;
 Abatimentos.



Valor de 
Custo

Custo de 
Transformação

Diretos
MOD, energia, 
materiais de 
consumo....

Indiretos

Fixos
Custo de gestão 

da fábrica, 
depreciação do 

imóvel...

Variáveis
Materiais 

indiretos, MOI...

Representam o valor do esforço da própria empresa 
no processo de elaboração de um determinado 
item



Alocação de CF vs. Capacidade Produtiva

• A alocação dos custos indiretos fixos deve ser baseada na capacidade 
normal de produção, que corresponde a média esperada ao logo de 
vários períodos em circunstâncias normais.

• o valor do CF alocado a cada unidade produzida não pode ser 
aumentado por causa de um baixo volume de produção ou 
ociosidade. Dessa forma, devem ser reconhecidos diretamente como 
despesa no período em que são incorridos. 



Outras formas de Mensuração de Custos

• Ativos biológicos (NBC TG 29 Ativo Biológico e Produto Agrícola), 
mensuração a valor justo deduzidos os gastos estimados no ponto de 
venda no momento da colheita.

• Outras formas:
• Custo-padrão: leva em conta às condições normais dos fatores de 

produção e eficiência na utilização da capacidade produtiva;
• Método de varejo: usados pelo setor para mensurar estoques de 

grande quantidade de itens que mudam rapidamente, com 
margens semelhante e para os quais outros métodos não são 
praticáveis.



Gastos que não Compõem o Custo dos 
Estoques

N
ão

 s
ão

 in
cl

u
íd

o
s 

n
o

 c
u

st
o

 d
o

s 
es

to
q

u
es

Valor anormal de desperdício

Gastos com armazenamento

(exceção: caso necessário ao processo produtivo)

Despesas administrativas

Despesas de comercialização



Critérios de 
Valoração de 

Estoques
NBC TG 16

Identificação

Específica

Primeiro a 
entrar, 

primeiro a 
sair (PEPS)

Para itens que não são 
normalmente intercambiáveis e de 
bens ou serviços produzidos para 
projetos específicos.

Pressupõe que os itens de 
estoque que foram comprados 
ou produzidos primeiro sejam 
vendidos em primeiro lugar.

Custo 
Médio 

Ponderado

O custo unitário é determinado a 
partir da média ponderada do 
custo de itens semelhantes.
Pode ocorrer a cada nova 
entrada, ou em base periódica.



Critérios de 
Valoração de 

Estoques
NBC TG 16

Identificação

Específica

Primeiro a 
entrar, 

primeiro a 
sair (PEPS)

Custo 
Médio 

Ponderado

Cuidados necessários:
• A entidade deverá utilizar o mesmo 

critério de custeio para todos os 
estoques que tenham natureza e uso 
semelhantes para a entidade. 

• Porém, uma diferença na localização 
geográfica dos estoques (ou nas 
respectivas normas fiscais), por si só, não 
é suficiente para justificar o uso de 
diferentes critérios de valoração do 
estoque. 



Valor Realizável Líquido (VRL)

O custo do estoque pode não ser recuperável se:

• Estiverem danificados;

• Se tornarem total ou parcialmente e obsoletos;

• Seus preços de venda tiverem caído;

• Os custos a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado.

A redução do estoque a VRL, geralmente deve ocorrer item a item, podendo 
haver exceção quando se tratar de unidades semelhantes ou relacionadas. 

As estimativas do VRL deverão levar em consideração a finalidade para a 
qual o estoque é mantido.



Valor Realizável Líquido
Exemplo 1

Itens do 

Estoque

Custo de 

aquisição

Preço de venda 

estimado

Despesa 

estimada de 

Valor realizável 

Líquido

Mensuração        

(dos dois o menos)
Provisão

(a) (b) (c) (d)=(b)+(c) (a) ou (d)

A 1.000 1.200 150 1.050 Custo -

B 2.000 2.200 300 1.900 VRL 100

C 5.000 5.500 700 4.800 VRL 200

Total 300

Pelo reconhecimento da despesa.
D. Despesas com Perdas por Redução ao VRL
C. Perdas Estimadas para Redução do VRL 300

Pela reversão da perda, proveniente do aumento do VRL
D. Perdas Estimadas para Redução do VRL
C. Despesas com Perdas por Redução ao VRL 300



Valor Realizável Líquido
Exemplo 2

Mercadorias 

em Estoque
Qtde

Custo de 

Aquisição (un.)
Total

A 80 43,00             3.440,00        

B 120 105,00           12.600,00      

C 100 100,00           10.000,00      

D 30 150,00           4.500,00        

Cálculo do CUSTO DE AQUISIÇÃO

Preço de Venda  

Estimado (un.)
Embalagem Frete Comissão Cobrança

Total despesas 

necessárias a 

venda

Qtde
Custo Unitário 

de venda

A 50,00             300,00           350,00           600,00           500,00           1.750,00        80 21,88             

B 120,00           1.250,00        450,00           200,00           300,00           2.200,00        120 18,33             

C 190,00           750,00           1.300,00        1.500,00        1.400,00        4.950,00        100 49,50             

D 225,00           725,00           580,00           1.225,00        780,00           3.310,00        30 110,33           



Valor Realizável Líquido
Exemplo 2

Mercadorias 

em Estoque
Qtde

Custo de 

Aquisição (un.)
Total

A 80 43,00                 3.440,00            

B 120 105,00               12.600,00          

C 100 100,00               10.000,00          

D 30 150,00               4.500,00            

Cálculo do CUSTO DE AQUISIÇÃO
Preço de Venda  

Estimado (un.)
Embalagem Frete Comissão Cobrança

Custo Unitário 

de venda

A 50,00                 300,00               350,00               600,00               500,00               21,88                 

B 120,00               1.250,00            450,00               200,00               300,00               18,33                 

C 190,00               750,00               1.300,00            1.500,00            1.400,00            49,50                 

D 225,00               725,00               580,00               1.225,00            780,00               110,33               

A B C D

1 Preço de venda estimado 50,00 120,00 190,00 225,00

2 Custo unitário de venda 21,88 18,33 49,50 110,33

2 Valor Realizável líquido (1-2) 28,13 101,67 140,50 114,67

4 Custo de Aquisição Unitário 43,00 105,00 100,00 150,00

5 ≠ VRL e Custo de Aquisição -14,88 -3,33 40,50 -35,33 

6 Quantidade 80,00 120,00 100,00 30,00

7 Lançamento Contábil de Perda Est. p/ redução a VRL 1.190,00 400,00 - 1.060,00

8 Mensuração dos Estoques VRL VRL Custo Aquis VRL

Item



Reconhecimento como Despesa no Resultado

• Quando os estoques são vendidos, o custo escriturado desses itens 
deve ser reconhecido como despesa do período em que a respectiva 
receita é reconhecida.

• Qualquer redução do valor dos estoques para o valor realizável 
líquido e todas as perdas de estoques devem ser reconhecidas como 
despesa do período em que ocorrerem.

• Itens do estoque que porventura passem a compor outro ativo (ex.; 
imobilizado de construção própria), terá seu custo alocado a esse 
ativo e reconhecido como despesa ao longo de sua vida útil.



Divulgação

As demonstrações contábeis devem divulgar:

• As políticas contábeis adotadas;

• Os valores referentes:
• Ao total escriturado em estoques e em outras contas apropriadas;

• Aos estoques reconhecidos a valor justo menos os custos das vendas;

• Aos estoques reconhecidos como despesas no período;

• Qualquer redução ou reversão da redução do estoque ocorrida no 
período, o que incluí as condições que levaram a referida reversão;

• O montante escriturado de estoques dados como penhor de garantia a 
passivos.
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