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I�TRODUÇÃO 

 

A globalização e a competitividade cada vez mais crescente entre as organizações 

têm trazido como conseqüência a preocupação constante com a melhoria dos processos e 

redução dos custos internos.  

 

“A punição para as empresas que não são competitivas pode ser a morte. 

Conhecer a si mesma (fatores internos), identificar as armas e regras do jogo (fatores estruturais) e 

refletir sobre o macro ambiente (fatores sistêmicos) não garantem necessariamente sucesso eterno para 

a organização; asseguram-lhe, porém, ótimas condições para concorrer e permanecer atuante no 

mercado.” 1 

 

Toda e qualquer organização estabelecida tem como objetivo: prover bens e 

serviços de e com qualidade, de forma a que seus clientes continuem a adquiri-los e assim 

poder, num processo contínuo, permanentemente, gerar resultados para promover esse ciclo. 

As empresas, impulsionadas pelo atendimento de suas metas, baseadas por uma 

política sólida e estruturada de melhor aproveitamento de sua potencialidade, procuram sua 

continuidade através do crescimento e da diversificação das atividades econômicas que 

assegurem, aos empresários, a construção de um patrimônio e o retorno necessário as suas 

expectativas. 

Devido ao crescimento constante das empresas por diversificação de suas 

atividades econômicas, por crescimento da produção e do número de funcionários e, por causa 

da descentralização e da terceirização de funções e atividades, tornou difícil a missão de 

controlar a totalidade dos eventos a elas inerentes, por um grupo limitado de pessoas. 

 

                                                 
1 SILVA, 2001, p. 3 
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A título de exemplo, podemos tomar uma pequena empresa de um só dono, que 

pode controlar todas as operações que envolvem dinheiro, compra e venda de mercadorias, 

recebimentos e pagamentos, controle de produção e eficiência dos funcionários, contas a 

receber e contas a pagar. Como tudo isto está centralizado em um único local, e seu tempo é 

voltado única e exclusivamente à empresa, esta pessoa consegue desenvolver eficientemente 

todas as atividades, o que não ocorre nas grandes empresas. 

 

Este trabalho pretende focalizar o primeiro item da citação 1 de Christian Luiz da 

Silva, “fatores internos”, como contexto a ser estudado, para a permanência da empresa no 

mercado, considerando como fator preponderante, a existência de controles internos que 

auxiliem nas tomadas de decisão. 

Neste sentido, a pretensão é demonstrar, dentro de controles internos, a 

importância do controle de estoques e conseqüentemente da Auditoria de Estoques. 

Sendo os estoques um dos ativos de maior importância na posição financeira das 

empresas do segmento industrial e comercial, a Auditoria de Estoques se consolida como uma 

atividade fundamental para a saúde financeira das empresas, na otimização de seus resultados 

e na busca de competitividade.  
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OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a relevância da Auditoria de Estoques 

nas organizações, como instrumento de apoio na tomada de decisão. É demonstrar a 

necessidade da execução correta do inventário e da valorização dos estoques para a obtenção 

de resultados fidedignos. Devido à grande importância que representam no contexto do 

Balanço Patrimonial, seus efeitos são imediamente sentidos no Patrimônio Líquido.  

O nosso estudo sobre estoque refere-se principalmente às empresas comerciais, 

porém os conceitos são perfeitamente válidos em quaisquer entidades que movimentem 

materiais, matérias-primas, produtos, enfim, qualquer tipo de mercadorias seja para uso 

próprio, transformação ou revenda. 

Para a adequada administração do estoque em uma empresa, há a necessidade da 

definição e normatização de três fatores básicos: 

 

 � Compras 

• Quantidade adequada 
• Qualidade 
• Preço 

 

 � Estoque 

• Estoque definido 
• Níveis de Estoque 
• Pedidos de Compra Direta 
• Pasta de Pedidos 
• Controle de Estoque 
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 � Controle 

• Registros das informações 
• Inventário Físico 
• Balanços indiretos 
• Análises Financeiras 

o De quebra 
o De mercadorias de pouca rotatividade 

• Apuração de Quebras 
 

Com o aumento da complexidade das operações de uma empresa, aumentou a 

necessidade de normas e procedimentos internos (controles internos). 

Como o proprietário da empresa (ou o Administrador) não poderia fazer isto, 

alguém deveria fazer isto por ele. Daí surge à figura do Auditor Interno cuja função principal 

é verificar se as normas internas vêm sendo seguidas. Paralelamente o Auditor Interno 

executa auditoria contábil. 

 

O Auditor Interno é funcionário da empresa, mas como executa auditoria contábil 

e operacional, deve ter certa independência dentro da entidade. Se for subordinado ao 

Departamento Contábil ou Administrativo, pode sofrer pressões quando da execução de seus 

trabalhos. Assim, para ter o maior grau possível de independência, deveria estar subordinado 

à presidência da empresa. Em muitas empresas de grande porte, existe o Departamento de 

Auditoria Interna devidamente estruturada. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O estudo da temática Auditoria de Estoques, sua periodicidade, processo de 

realização, de forma prática e esclarecedora, pretende servir como instrumento de orientação 

aos iniciantes na realização da atividade de Auditoria de Estoques. 

 

A busca pelo tema (Auditoria de Estoque) revelou-se a mim de uma importância 

empírica, face à realidade das Organizações nos dias atuais, pois para se tornarem 

competitivas e permanecerem no mercado de forma a perpetuar o negócio, as empresas mais 

do que nunca, necessitam de uma gestão de estoque segura e eficiente. Qualquer deslize pode 

gerar perdas que certamente interferirão nos resultados. E para garantir essa gestão eficaz, nos 

surpreendemos com a complexidade e o tamanho dos processos a serem controlados, uma vez 

que se trata de toda a cadeia de suprimentos e de serviços das empresas. 

Nas mais diversas áreas de atuação da auditoria interna como na gestão de 

estoques, os procedimentos auditados, independente da tecnologia utilizada, desde a 

rudimentar a mais integrada solução tecnológica, necessitam da implementação de IT (itens 

de controle). Exemplificando: Escolha do fornecedor de menor custo (não necessariamente o 

menor preço), compras (nível ideal de compras), cadeia de abastecimento (pedido de 

mercadorias), controle de reposição, (níveis de rupturas), tratamento de estoque na busca de 

ter a informação mais precisa de estoque no que tange a lançamentos das baixas pelas mais 

diversas formas, movimentação interna de estoque, etc. A busca pelo maior grau de 

identificação de quebras a fim de, uma vez conhecidas as causas, interferir nos processos de 

forma a aprimorá-los e efetivamente reduzi-las. Rotinas de inventários rotativos e inventários 

gerais, etc...  
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A concepção completa deste trabalho e todas as suas particularidades certamente 

consolidarão meu aprendizado e contribuirá significativamente para que todos nós possamos 

ter uma visão mais ampla da nossa atividade, atuando em sinergia com as demais áreas 

organizacionais, mostrando a todos a importância da interação dos conhecimentos contábeis e 

sua utilização prática na vida de uma empresa. 

 

A viabilidade deste projeto está clara e se desponta como uma oportunidade impar 

de aplicarmos nossos conhecimentos. Neste caso estamos abordando uma empresa varejista, 

mas o conceito se aplica a uma infinidade de negócios o que nos dará visão de nossa atuação 

no mercado de trabalho. 

   

1 – AUDITORIA  

A Auditoria surgiu como conseqüência da necessidade de confirmação de 

registros contábeis, em virtude do aparecimento das grandes empresas e da taxação do 

imposto de renda baseado no lucro expresso nas demonstrações contábeis. 

 

Neste contexto, a Auditoria é conceituada como sendo uma técnica contábil que 

compreende o exame de livros e registros contábeis, além da realização de inspeções e 

obtenção de informações de fontes internas e externas, cujo objetivo é verificar se as 

demonstrações financeiras representam ou não a real situação patrimonial, econômica e 

financeira da empresa auditada. 

 

Em seu conceito atual, no entanto, a Auditoria é considerada instrumento de 

gestão, abrangendo todo o organismo da empresa e da sua administração, consistindo num 
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exame cuidadoso, sistemático e técnico cujo objetivo é averiguar e monitorar se as atividades 

desenvolvidas na empresa ou setor estão de acordo com as disposições planejadas e/ou 

estabelecidas previamente, se estas foram implementadas com eficácia e se estão adequadas 

(em conformidade) à consecução dos objetivos. Assim, a Auditoria adentra nas diversas áreas 

de gestão, apresentando várias ramificações, tais como: auditoria de sistemas, auditoria de 

recursos humanos, auditoria da qualidade, auditoria de demonstrações financeiras, auditoria 

jurídica, auditoria contábil, etc. 

 

1.1 - Classificação 

 

A Auditoria pode ser classificada em: auditoria interna e auditoria externa. 

Enquanto que na primeira o principal objetivo é verificar se as normas internas vêm sendo 

seguidas, executando auditoria contábil e operacional, na segunda a principal função é emitir 

parecer, limitando-se à auditoria contábil. 

 

1.2 - Inter-relacionamento da auditoria interna com a auditoria externa 

 

Segundo William Attie, de forma global, o trabalho realizado pela auditoria 

interna é plenamente idêntico àquele executado pela auditoria externa. Ambas utilizam as 

mesmas técnicas; ambas têm sua atenção voltada para o controle interno como ponto de 

partida de seu exame e formulam sugestões de melhorias para as deficiências encontradas e 

ambas modificam a extensão do seu trabalho de acordo com as suas observações e a eficiência 

dos sistemas de controles internos existentes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Auditoria_de_sistemas&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Auditoria_de_recursos_humanos&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Auditoria_de_recursos_humanos&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria_da_qualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria_de_demonstra%C3%A7%C3%B5es_financeiras
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Auditoria_jur%C3%ADdica&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Auditoria_jur%C3%ADdica&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria_cont%C3%A1bil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria_externa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria_interna
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Devido a esse fato, a administração da empresa, por vezes, confunde as funções 

realizadas pela auditoria interna e externa, temendo a duplicidade de atuação e, por 

conseqüência, a duplicação de custos. 

Em verdade, a função da auditoria interna repousa em atividades detalhadas da 

empresa, relacionadas, de maneira intensa, com o andamento de cada função, área, 

departamento, setor e operação. A auditoria interna, por orientação gerencial da alta 

administração da empresa, tem de examinar cada ramificação e os segmentos, em períodos 

regulares de tempo, para observar a aderência às políticas, à legislação, à eficiência 

operacional e aos aspectos tradicionais de controle e salvaguarda da empresa. 

 

Por outro lado, as funções da auditoria externa são diferentes, muito embora 

existam áreas similares como as de salvaguarda de ativos, precisão e confiabilidade dos livros 

da empresa. À auditoria externa cabe, regra geral, a revisão global das atividades ou de 

aspectos dirigidos e, por conseqüência, de maneira menos detalhada. 

Apesar de ambas as funções de a auditoria cobrir algumas atividades similares, a 

ênfase e a forma de abordá-las variam. 

A auditoria externa considera a auditoria interna como parte integrante do sistema 

de controle de uma empresa e, por este motivo, se sentirem que a atividade exercida pela 

auditoria interna é sadia e funciona a contento, podem reduzir a extensão dos seus trabalhos. 

É recomendável que haja e que se persiga a integração permanente entre as duas 

auditorias para se determinar que todas as áreas consideradas prioritárias sejam examinadas a 

intervalos de tempos regulares e com extensão adequada. 

Pelos comentários expostos, a existência de auditoria externa não elimina a 

necessidade da auditoria interna e tampouco a recíproca é verdade, pois cada uma delas 

dispõe de uma função e tem diferentes objetivos. O trabalho conjugado entre ambas deve ser 
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incentivado como forma de evitar duplicidade de trabalho, assim como promover a redução 

de custos de ambas as partes. 

A auditoria interna atuante, independente e qualificada possibilita maior 

segurança ao Auditor Independente, uma vez que a qualidade dos trabalhos praticados assim o 

indique, e permite a identificação e resolução antecipada de problemas que comumente só são 

solucionados no último instante. 

 

1.3 - Suporte gerencial de aceitação da auditoria 

 

A atividade de auditoria nem sempre é definida em seu princípio e, muitas vezes, 

ela é uma atividade a ser desenvolvida por alguém que tenha uma visão mais abrangente da 

empresa. Saber como é a empresa, como são as pessoas, quais são os métodos de controles, 

sistemas etc. são elementos importantes para ajudar a uma definição daquilo que se quer em 

termos de atividade de auditoria. 

Para que a auditoria seja aceita numa Organização, é necessário que a empresa 

tenha se decidido por uma política que vise à construção da área de auditoria como meio de 

fornecer aos administradores, em todos os níveis, informações para controlar as operações 

pelas quais tais administradores são responsáveis. 

É recomendável que a política da empresa defina a estrutura que a área de 

auditoria deva ter. Uma vez que a auditoria esteja representada no mais alto escalão da 

empresa, a atuação junto aos administradores fortalece sua base e permite que a auditoria se 

desenvolva, no mais alto grau de profissionalismo e aceitação, a partir do presidente da 

empresa e por todo seu corpo e divisões administrativas e operacionais. 
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O suporte gerencial para a atividade da auditoria necessita ser proclamada, 

categoricamente, na mais alta declaração de política da empresa, focando a sustentação da 

auditoria como atividade organizacional, permitindo-lhe: 

• Acesso irrestrito; 

• Exames regulares; 

• Reporte oportuno; 

• Correções apropriadas. 

 

1.3.1 - Acesso irrestrito 

 

A auditoria interna, como um todo precisa ter amplo, livre e irrestrito acesso a 

todas as atividades da empresa, registros, propriedades e pessoal, segundo, obviamente, os 

procedimentos instituídos em cada uma das áreas. 

Todas as atividades, registros, operações, propriedades e atividades realizadas 

pelo pessoal da empresa precisam ser examinadas quanto à efetividade do que representam 

para a empresa. Porém, atividades e controles que exijam prioridades e cuidados mais efetivos 

necessitam de exames, com maior brevidade, outros em minúcias, e assim por diante. O 

acesso livre, amplo e irrestrito a todos os setores e localidades da empresa permite que a 

auditoria desenvolva suas atividades sem limitações, dirigindo-a aos locais e aspectos que 

mereçam maiores exames devido aos riscos eminentes que eles representam. 

O estabelecimento do suporte gerencial determina que a auditoria seja matéria 

obrigatória, e ninguém pode se furtar ou não desejar que os assuntos sejam examinados. 
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1.3.2 - Exames regulares 

 

Organizações, através da empresa, precisam ser revisadas a intervalos apropriados 

de tempo, para determinar que elas efetivamente cumpram suas funções de planejamento, 

contabilização, custódia e controle, conforme as instruções recebidas e segundo as políticas e 

procedimentos instituídos, em consonância com os objetivos definidos e de acordo com os 

mais altos padrões de prática administrativa. 

Como cada uma das divisões de uma empresa precisa ser examinada, é 

imprescindível que o seja a intervalos regulares de tempo, o que indica que o quadro da 

auditoria necessita ser adequado para suprir todas as atividades que devam ser realizadas. É 

imperioso observar que todos os segmentos da empresa sejam revisados para certificar-se de 

que estejam cumprindo suas funções, de acordo com as práticas traçadas pela Administração. 

Nem todas as áreas ou atividades requerem o mesmo tipo de preocupação por 

parte dos administradores, porém todas são executadas por pessoas e, portanto, sujeitas a erros 

internacionais ou não. Assim, dependendo do risco e dos problemas específicos, existirão 

atividades e controles que serão examinados de forma mais recorrente do que outros. 

No caso relacionado a estoque de mercadorias fica claro a necessidade efetiva de junto com a 

direção, observando as políticas da organização assim como seu planejamento estratégico, 

definição de níveis de estoques compatíveis com realidade e expectativas da empresa... 

Tomamos aqui como exemplo uma unidade de varejo (supermercado) que tem a pretensão de 

venda estimada na casa de R$ 3.000.000,00 média mês após as análises criteriosas 

considerando as variáveis fica entendida que esta unidade tem as seguintes base para sua 

operacionalidade no tocante a estoques. 

Variáveis de operação 

Tempo de entrega (lide time) 3 dias 
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PFE (previsão fim de estoque) ou cobertura de estoque 15 dias Dividido pelos seus 

diversos departamentos, valor total de estoque R$ 950.000,00 

Após analise detalhada dos históricos anteriores estabelece para a boa gestão da unidade os 

seguintes parâmetros que seguirão a partir de então como itens de controles a ser auditada a 

periodicidade a ser definida pela organização ou pelas necessidades das operações da empresa 

para obtenção do alinhamento dos indicadores com os objetivos da organização: a saber: 

% DE PARTICIPAÇÃO 

SETORES 
APURADO SOBRE 

VENDA 
APURADO POR 

MÉDIA ESTOQUE 

P. Carnes 22,0  14,5  

P.Outros 12,5  11,0  

Hortifrut 6,5  2,5  

Salgados 5,0  4,0  

Padaria 1,0  0,5  

F. Própria 1,0  0,5  

PERECÌVEIS 46,5  33,0  

Perfumaria 3,5  7,5  

Alimentar 18,5  26,0  

N.Alimentar 7,5  10,0  

Líquidos 13,0  12,5  

Cereais 8,0  8,5  

Bazar 1,5  1,5  

MERCEARIA 52,5  66,0  

P. a Liquidar 0,0  1,0  

TOTAL 100,0  100,0  

(CO�TORLE I�DEPE�DE�TE) 

Considerando os mercadológicos de um Supermercado chegamos a estes indicadores através 

de históricos anteriores contribuição do Departamento Financeiro e Comercial para a 

manutenção de indicadores de venda e rentabilidade atendendo as políticas e o planejamento 

estratégico da empresa. 

 

A auditória de estoque de uma rede varejista deve estar em constante análise, assim como em 

demais seguimentos, mas no varejo em especial onde fatores influenciam quase que 

diariamente nos desempenhos de vendas (concorrencia, mercado local, sazonalidade, etc) é 
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preciso constantes ajustes destes indicadores (níveis de estoque) e consiste ai uma das grandes 

missões de uma auditoria de estoque o que posso chamar de auditoria preventiva. 

Esta auditoria pode e deve ser praticada pelos gestores de cada departamento e ou gerente de 

categoria do supermercado e também pelo diretor de loja ou gerente de unidade para que isso 

ocorra com mais facilidade o auditor deve desenvolver o entendimento da gestão de estoque e 

sua intima relação com o desempenho de vendas especialmente em uma operação 

supermercadista. 

 

Ou seja, no quadro acima estabelece para conhecimento das lideranças operacionais os níveis 

a partir dos indicadores esperados vejam que não estão alinhados os indicadores percentuais. 

SETORES 
APURADO SOBRE 

VENDA 
APURADO POR 

MÉDIA ESTOQUE 

P. Carnes 22,0  14,5  

 

Pois em especial no varejo o tempo de giro de produtos deve ser analisado independente de 

sua relação direta com a venda como exemplo o setor de açougue tem um dos mais altos 

índices de participação sobre a venda, contudo no estoque não pode e não deve ter a mesma 

representatividade, pois as mercadorias giram com maior velocidade entre outros fatores 

como as validades. 

Fato é que uma vez que o desempenho de participação das vendas não esteja alinhado com os 

objetivos, na mesma proporção sua participação em estoque desta seção sofra a alteração, 

garantindo desta forma alinhamento constantes com os objetivos macros definidos pela 

direção da empresa. Exemplo: 

 O setor de perecíveis carnes passa para uma participação de 18% do montante da venda 

imediatamente e na mesma proporção os indicadores de participação dos estoques deste 

departamento passa de 14,5 para 11,85% 
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Este entendimento deve ser implementado pelo auditor as lideranças da unidade de varejo 

para que todos possam contribuir com a manutenção ideal dos níveis de estoques definidos 

pela auditoria de estoques. 

A partir destes indicadores apresentados acima montamos o seguinte item de controle: 

Acompanhamento de estoque  
DIAS 

DECORRIDOS  31 MÊS DA APURAÇÃO --> JANEIRO. 2010 

SETORES 
Venda da 

Loja 

Estoque 
Preço de 

venda 

Estoque a 
preço de 

Custo 

Estoque 
Objetivo a 

custo 

Variação de 
estoque R$ 

%  V PFE 
PFE 

Objetivo 
Dif de 

PFE 

P. Carnes 600.383 171.997 120.437 137.750 -17.313 -12,57 8,88 6,00 2,88 

P.Outros 387.656 156.875 102.650 104.500 -1.850 -1,77 12,54 12,00 0,54 

Hortifrut 191.847 15.004 9.958 23.750 -13.792 -58,07 2,42 4,00 -1,58 

Salgados 127.330 38.840 25.146 38.000 -12.854 -33,83 9,46 8,00 1,46 

Padaria 32.901 3.412 1.557 4.750 -3.193 -67,21 3,22 3,00 0,22 

F. Própria 29.205 4.463 4.994 4.750 244 5,14 4,74 3,00 1,74 

PERECÌVEIS 1.369.322 390.591 264.742 313.500 -48.758 -15,55 8,84 7,00 1,84 

Perfumaria 139.628 133.442 89.896 71.250 18.646 26,17 29,63 20,00 9,63 

Alimentar 543.045 427.984 290.753 247.000 43.753 17,71 24,43 20,00 4,43 

N.Alimentar 256.656 190.873 126.280 95.000 31.280 32,93 23,05 21,00 2,05 

Líquidos 390.375 343.349 259.414 118.750 140.664 118,45 27,27 15,00 12,27 

Cereais 237.276 157.107 105.057 80.750 24.307 30,10 20,53 14,00 6,53 

Bazar 54.456 100.625 63.865 14.250 49.615 348,17 57,28 50,00 7,28 

MERCEARIA 1.621.436 1.353.380 935.266 627.000 308.266 49,17 25,88 19,00 6,88 

P. a Liquidar 7.178 13.929 10.285 9.500 785 8,26 60,15 80,00 -19,85 

TOTAL 2.997.936 1.757.899 1.210.292 950.000 260.292 27,40 18,18 15,00 3,18 
(CO�TRLE DAS OPERAÇÕES) 

A partir dos percentuais de participações definidos e apresentados acima elaboramos esta 

planilha que pode ser emitida com a periodicidade necessária para analisar, conhecer e atuar 

sobre as distorções dos objetivos considerando as oportunidades de mercado, neste caso em 

especial como dito antes pegamos valores de caso real de uma unidade de varejo para 

entender como os estoques podem e afetam em quase todos os indicadores de uma gestão e 

por se tratar de uma área crítica da operação entramos neste caso em detalhamento dos 

indicadores acima apresentados.  
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1.3.3 - Reporte oportuno 

O resultado dos exames praticados pela auditoria, a opinião formada e as 

recomendações sugeridas precisam ser prontamente reportados ao pessoal que necessita ser 

informado, ou ao pessoal que precise tomar a ação corretiva e apropriada. 

A prática da auditoria deve permitir que os exames realizados sejam levados ao 

conhecimento do pessoal interessado e habilitado a receber tais informações, quanto às 

atividades executadas. Preferencialmente, a comunicação da auditoria deve ser formalizada, 

documentando os fatos. 

Um adequado e eficiente meio de comunicação devem ser implantados para 

permitir, não só às áreas responsáveis, mas também à alta direção, a indicação da situação dos 

serviços realizados pelos auditores e a avaliação dos itens auditados. 

No caso acima registrado as partes envolvidas em uma operação de loja no 

seguimento varejista de supermercado são: 

Diretores 

Supervisores 

Compradores 

Gerente de categoria 

Gerente e/ou diretor de loja 

Encarregados de seção 

 

1.3.4 - Correções apropriadas 

Quaisquer planos ou ações tomados para corrigir condições apontadas como 

deficientes, têm de ser avaliados quanto a sua efetividade e, se considerados inadequados, 

precisam ser discutidos até o alcance da disposição satisfatória. 
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Quando o Auditor possui suporte gerencial adequado da Administração, ele obtém 

ações corretivas satisfatórias sobre suas observações e recomendações reportadas no relatório 

de auditoria, e deve esperar pronta e efetiva ação do pessoal responsável por resolvê-las. 

Todos os níveis da empresa devem entender claramente que qualquer matéria não 

resolvida e reportada pelo Auditor deve ser respondida a uma pessoa da auditoria com 

autoridade para insistir sobre a solução dos assuntos. 

É oportuno que a alta administração determine claramente a fixação de limites de 

tempo para a obtenção de respostas quanto aos itens não resolvidos do relatório de auditoria, 

assim como quanto ao fato de ao Auditor caber o julgamento final das respostas obtidas. 

Os assuntos examinados pelos auditores e que requerem ajustes de controles 

devem ser encaminhados às pessoas que resolverão estes itens, caso contrário o produto do 

serviço do auditor será ineficaz e improdutivo. Se o assunto requer urgência em sua solução, 

quanto mais o tempo passa maior será o risco corrido pela organização. 

 

1.4 - Objetivo da auditoria operacional 

A auditoria operacional é uma função independente de avaliação, criada dentro da 

empresa para examinar e avaliar suas atividades, como um serviço a essa mesma organização. 

A proposta da auditoria é auxiliar os membros da administração a desincumbirem-se 

eficazmente de suas responsabilidades. Para tanto, a auditoria deve lhes fornecer análise, 

avaliações, recomendações, assessoria e informações relativas às atividades examinadas. 

Dentre os membros da organização auxiliados pela auditoria estão os que 

compõem a Administração. Os auditores internos são responsáveis perante esta, cabendo-lhes 

fornecer dados sobre a adequação e efetividade do sistema de controle interno e a qualidade 

do desempenho da organização. As informações prestadas a cada um podem diferir quanto à 
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forma e aos detalhes, dependendo das exigências e solicitações da administração e da matéria 

em exame. 

O Departamento de Auditoria Operacional é parte integrante da organização e das 

funções, segundo as políticas traçadas pela Administração. A declaração de finalidade, 

autoridade e responsabilidade para a Auditoria Interna aprovada pela Administração deve ser 

compatível com as Normas para o Exercício Profissional da Auditoria Interna. 

A Auditoria Operacional, através de suas atividades de trabalho, serve à 

Administração como meio de identificação de que todos os procedimentos internos e políticas 

definidas pela companhia, assim como os sistemas contábeis e de controle interno, estão 

sendo efetivamente seguidos e que as transações realizadas estão refletidas contabilmente em 

concordância com os critérios previamente definidos. 

Em síntese pode-se dizer que a Auditoria tem por objetivo: 

ð Examinar a integridade e fidedignidade das informações financeiras e operacionais e 

os meios utilizados para aferir, localizar, classificar e comunicar essas informações; 

ð Examinar os sistemas estabelecidos, para certificar a observância às políticas, planos, 

leis e regulamentos que tenham, ou possam ter impacto sobre operações e relatórios, e 

determinar se a organização está em conformidade com as diretrizes; 

ð Examinar os meios usados para a proteção dos ativos e, se necessário, comprovar sua 

existência real; 

ð Verificar se os recursos são empregados de maneira eficiente e econômica; 

ð Examinar operações e programas e verificar se os resultados são compatíveis com os 

planos e se essas operações e esses programas são executados de acordo com o que foi 

planejado; 
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ð Comunicar o resultado do trabalho de auditoria e se certificar que foram tomadas as 

providências necessárias a respeito de suas descobertas.2 

 

Este trabalho se destina ao enfoque da Auditoria de Estoque, ressaltando a 

importância desta atividade para o alcance dos objetivos das empresas. 

No nosso caso de análise detalhada dos desalinhamentos pontuamos para direção, supervisão, 

gerentes e encarregados as oportunidades e observações prática das avaliações efetuadas a 

partir do detalhamento dos números apurado na planilha (item de controle) acima, a saber: 

 SETORES Venda da Loja 
Estoque Preço de 

venda 
Estoque a preço de 

Custo 
Estoque Objetivo 

a custo 
Variação de 
estoque R$ 

P. Carnes 600.383 171.997 120.437 137.750 -17.313 
P.Outros 387.656 156.875 102.650 104.500 -1.850 
Hortifrut 191.847 15.004 9.958 23.750 -13.792 
Salgados 127.330 38.840 25.146 38.000 -12.854 
Padaria 32.901 3.412 1.557 4.750 -3.193 
F. Própria 29.205 4.463 4.994 4.750 244 

PERECÍVEIS 1.369.322 390.591 264.742 313.500 -48.758 
 

Concluímos que o gerente de categoria de perecíveis assim como os encarregados estão de 

certa forma alinhados com seus objetivos de estoques definidos. 

Sendo o setor de hortifrut e de salgados os que apresentam maiores oportunidades dentro dos 

perecíveis no que diz respeito a alinhamento, pois estão 58% e 33% menores que seus 

objetivos, o que pode representar uma perda de oportunidade de vendas, uma vez que 

estabelecido os indicadores e o não cumprimento do mesmo, pode estar ligado diretamente a 

RUPTURA DE PRODUTO no ponto de venda e representar para o varejo (supermercado) 

ALTO RISCO operacional, pois alem da perda da venda que afeta também a rentabilidade, 

alta nestes setores, tem uma perda que não pode ser medida de imediato que a insatisfação do 

consumidor com a marca (empresa) a continuidade destas rupturas pode e gera, problemas de 

fidelidade dos consumidores sendo assim mais problemática do que somente a RUPTURA 
                                                 
2 Auditoria interna / William Attie. – 2.ed. – São Paulo: Atlas,2007. 
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propriamente dita. Na auditoria de estoque isso deve e precisa ser levando em consideração e 

principalmente reportando aos acionistas e diretores de forma a garantir a perenidade da 

organização. 

Já para o gerente de categoria de mercearia que englobam todos estes mercadológicos assim 

como para comprador, gerente da loja e encarregados de seção as observações seguiram em 

outra direção. 

SETORES Venda da Loja 
Estoque Preço de 

venda 
Estoque a preço de 

Custo 
Estoque Objetivo a 

custo 
Variação de 
estoque R$ 

Perfumaria 139.628 133.442 89.896 71.250 18.646 

Alimentar 543.045 427.984 290.753 247.000 43.753 

N.Alimentar 256.656 190.873 126.280 95.000 31.280 

Líquidos 390.375 343.349 259.414 118.750 140.664 

Cereais 237.276 157.107 105.057 80.750 24.307 

Bazar 54.456 100.625 63.865 14.250 49.615 

MERCEARIA 1.621.436 1.353.380 935.266 627.000 308.266 

 

Para o setor de perfumaria foi analisado a curva ABC de mercadorias e identificado neste caso 

mercadorias sem giro durante o período em questão e a sugestão da auditoria de estoque foi 

direcionada especificamente ao gerente da categoria para revisão do mix e a possível retirada 

de alguns destes itens. 

Na miudeza Alimentar que engloba os setores de massas, biscoitos, conservas e outros a 

análise da curva abc indicou que grande parte dos excessos de estoque estão mais 

relacionados à política comercial e para tal entendimento fora comparado analise de venda de 

mesmo período (ano-1 e mês -1) e observamos que os principais produtos (em quantidades) 

tiveram quedas significativas contra os períodos analisados, já desconsiderando o giro de 

produtos sazonais. 

Sugerimos pesquisa de preço com o mercado para identificar as oportunidades, e nesta ficou 

clara que existiam oportunidades diretamente relacionadas a produtos de grande giro (volume) 

de venda deste mercadológico e isso foi dividido com a equipe comercial (gerente de 

categoria, compradores e supervisores) para alinhamento de preço e giro das mercadorias sem 
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prejuízos para o desempenho de rentabilidade definida para organização. Para tal existe um 

exercício de perdas e ganhos a ser efetuado pela equipe comercial na busca deste equilíbrio 

que interfere como observamos diretamente no desempenho dos indicadores de estoque. 

N a seção de líquidas praticamente todos os excessos estão concentrados em refrigerantes e 

cervejas em face de proximidade com a sazonalidade (CARNAVAL) e ao detalharmos esta 

identificação de excessos apuramos por parte do comercial da organização que fora uma 

decisão alinhada. “risco calculado”. 

A chegada o carnaval para uma empresa de supermercado a expectativa de vendas 

(crescimento) muito se concentra neste seguimento e em especial neste caso existem 

agravantes de logística uma vez que seja por motivos de produção ou por motivos de entregas, 

nos anos anteriores a empresa passou por dificuldades de abastecimento do seguimento neste 

período uma vez que a demanda cresce exponencialmente e os fornecedores encontram 

dificuldades em honrar com seus acordos comercias. 

Face, a isso o Departamento Comercial optou junto com a direção da empresa em antecipar 

seus estoques (compras) de forma a garantir  produto disponível no momento de crescimento 

do consumo. 

Mesmo entendendo a decisão da empresa a Auditoria de estoque deve levar ao conhecimento 

através de repórter oportuno aos acionistas e diretoria, tais situações para que decisões 

estratégicas possam ser tomadas de forma a melhorar o desempenho dos indicadores. 

Exemplo: substituição do fornecedor. 

E acima de tudo avaliar o custo desta operação e seu real retorno para empresa (relação custo 

benefício) assim como buscar alternativas viáveis para os problemas de logísticas do 

fornecedor. Exemplo:  

• Retirar da fabrica/indústria a mercadoria com frota própria nestes períodos específicos. 
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• Prorrogação de prazo de pagamento destas mercadorias para que ocorra giro dos estoques 

antes do vencimento, quando ocorrer estas antecipações de estoques. 

• Efetuar prévios acordos comerciais garantindo a exclusividade com determinados 

fornecedores permitindo assim alinhamento entre produção do fornecedor e crescimento 

de demanda.  

 

É através de sugestões e contribuições que a auditoria de estoque principalmente a Interna 

atua em conjunto interagindo com as demais áreas da empresa, ganhando com observações e 

sugestões oportunas a credibilidade necessária para o desenvolvimento de suas atividades, 

deixando a estigma existente entre parte dos gestores de um departamento fiscalizador (o que 

é fato), mas com uma visão mais participativa melhorando assim o ambiente da organização e 

garantindo maior agilidade na aplicação e entendimento de suas análises e procedimentos. 

Nos setores de Cereais e Não Alimentar (que englobam a parte de limpeza) ficou através da 

análise detalhada um desalinhamento real entre o giro das mercadorias e as suas vendas 

efetivas e não havia desalinhamento do foco comercial (preço x concorrência x exposições) e 

sim um registro de erro no tocante aos pedidos de mercadorias identificados a través da pasta 

de pedidos regular da unidade de varejo (loja). 

Para a correção do mesmo a auditoria de estoque teve que atuar no entendimento das 

lideranças de setores (encarregados das seções) responsáveis pela elaboração dos pedidos de 

mercadorias. 

 

Esta ferramenta utilizada pela empresa (pasta de pedido) e o instrumento pelo qual a 

organização efetiva seus pedidos contendo na mesma os estoques atuais o giro médio da 

mercadoria e a partir destes indicadores o próprio sistema emite uma sugestão de pedido que 

possa ou não ser acatada pela chefia das seções. 
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Na auditoria de estoque destes departamentos identificamos  que os itens em excessos tiveram 

suas rotações elevadas face a sazonalidade recente (Natal) uma vez que o sistema considera 

para formação do calculo de rotação as 6 últimas semanas  desconsiderando os dois maiores e 

os dois menores picos. Assim a ferramenta apresentava sugestão mais elevada em face de alta 

rotatividade das mercadorias no mês de dezembro gerando assim sugestões desalinhadas com 

a nova rotação dos produtos.  Assim a auditoria de estoque identificando as causas junto à 

supervisão e gerentes atuou na orientação e entendimento da força de trabalho responsável 

pela elaboração dos pedidos. 

Por isso a importância do comentário registrado neste trabalho no ponto 1.3. 

Entendimento do todo da empresa, após análise prática e verdadeira do caso acima 

conceituamos e continuamos na seqüência do trabalho para entendimento mais abrangente 

deixando a prática e passando ao campo da teoria, pois ambos precisam para uma boa 

formação de auditores andarem intimamente ligadas. 

 

2 – ESTOQUE 

“...Neste texto, consideramos os estoques nas companhias a principal área de 

geração de receitas e, portanto, estreitamente ligados à principal atividade da companhia.”3  

 

2.1 – Conceito 

Bens adquiridos ou produzidos pela companhia com o objetivo de venda ou 

utilização própria no curso normal de suas atividades (manual de contabilidade das sociedades 

por ações – Fipecafi). 

Segundo José Armando Lins Figueira, da definição mencionada, podemos 

verificar que, dependendo da natureza da atividade da companhia, os estoques terão 

                                                 
3 Coleção seminários CRC-SP/IBRACON – Atlas 2000 – controles internos nos estoques 
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características diferenciadas quanto a seu controle, registro contábil e apresentação nas 

demonstrações financeiras; por exemplo: 

v Em empresas comerciais, os estoques são adquiridos prontos para venda e a 

atividade da companhia será armazená-los adequadamente para posterior 

recenda, considerando o ciclo que irá determinar o sistema de controle de 

estoques, a compra do produto, sua estocagem e venda posterior; 

v Em empresas industriais, a complexidade aumenta. Como o produto é 

elaborado total ou parcialmente na companhia, tem-se necessidade de controlar 

não só os recursos (matéria-prima, mão-de-obra, gastos gerais etc.) que serão 

utilizados no processo produtivo, como também as fases de produção e 

armazenamento do produto acabado; 

v Em empresas agrícolas e agropecuárias, o controle é voltado aos gastos com a 

cultura ou rebanho e controle de seu crescimento e posterior definição de 

utilização e classificação contábil. 

 

Os estoques são bens tangíveis ou intangíveis adquiridos ou produzidos pela 

empresa destinados à venda ou utilização própria, no curso normal de suas atividades, 

representando um dos ativos mais importantes do capital circulante e da posição financeira 

das empresas industriais e comerciais.  

Para a determinação dos itens que compõem as contas de estoques é necessário 

verificar de quem é o direito de sua propriedade. Desse modo, os estoques habitualmente são 

representados por: 

a) itens que existem fisicamente em estoques, excluindo-se aqueles que são de 

propriedade de terceiros, por terem sido recebidos por consignação, para 

beneficiamento ou armazenagem por qualquer outro motivo; 
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b) itens adquiridos pela empresa que estão em trânsito na data do balanço, 

quando sob condições de compra FOB; 

c) itens da empresa que foram remetidos para terceiros sob consignação; 

d) itens que estão em poder de terceiros para armazenagem, beneficiamento, 

embarque, etc, mas de propriedade da empresa. 

 

Embora o elenco de contas que representam os estoques varie nas diversas 

empresas é comum encontrar-se as seguintes contas dispostas por ordem de liquidez: 

• Produtos acabados – representam os produtos prontos produzidos pela própria 

empresa e disponíveis para a venda. 

• Mercadorias para revenda – englobam todos os produtos adquiridos para revenda 

que não sofreram nenhuma transformação na empresa. Que foi o foco de nossas 

observações ao longo do trabalho. 

• Produtos em elaboração – constituídos pelas matérias-primas que estão em processo 

de transformação e todos os custos diretos e indiretos relativos à produção ainda não 

concluídos na data do Balanço.    Também considerados em nossas observações do 

trabalho de supermercados ligados diretamente as seções de produção internas como 

padaria e confeitaria. Cabe ressaltar que neste caso a auditoria de estoque tem papel 

importante no acompanhamento monitoramento e atuação na composição dos 

produtos (receitas) de forma que o sistema tenha a informação mais apurada e execute 

as baixas de estoques corretas e necessárias das matérias primas que por não terem 

vendas diretas são baixadas pelo sistema a partir da venda e composição destes 

produtos. Tanto na formação (acompanhamento) destas receitas como na efetivação 

das baixas no sistema é fundamental a atuação da auditoria de estoques para as 

organizações de varejo de supermercados. 
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• Matérias-primas – representadas por todos os materiais que serão aplicados na 

produção. 

• Materiais de embalagem – englobam todos os itens destinados à embalagem ou 

acondicionamento do produto acabado. Outro ponto especialmente diferenciado para 

supermercado que fora nosso foco, constamos que nem sempre o melhor desempenho 

de redução deste estoque através de custo é o melhor para organização, uma vez que 

podemos encontrar fornecedores com preços mais em conta mas a relação custo 

benefício trazer prejuízos a empresa a longo prazo, em todos os seguimento a 

satisfação do consumidor determina a sua fidelidade a marca mas no caso de 

supermercado pelo volume de clientes atendidos poucos são os que param e reclamam 

a grande maioria troca de mercado sem comunicar e a perda torna-se gigantesca.. por 

estes motivos este estoque passa a ser considerado pela auditoria de estoque de um 

supermercado um ponto crítico e sofre constantes avaliações. 

• Materiais auxiliares – constituem os estoques de materiais de menor importância 

utilizados no processo industrial. 

• Materiais de manutenção e suprimento gerais – composto por todos os materiais 

para manutenção de máquinas e equipamentos. 

• Importações em andamento – engloba os custos já incorridos referentes às 

importações em andamento e mercadorias em trânsito com condição de compra FOB, 

no ponto de embarque, pelo exportador. 

• Almoxarifado – engloba todos os itens de estoque de consumo geral. Normalmente 

representam grande quantidade de itens de pequeno valor total. 

• Adiantamentos a fornecedores – englobam os adiantamentos efetuados pela empresa, 

vinculados as compras específicas de materiais que serão incorporados aos estoques 

quando do seu recebimento. 
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• Provisão para redução ao valor de mercado – é uma conta redutora do grupo de 

estoques, pois destina-se a registrar o valor dos itens de estoques cujo custo estiver 

superior ao valor de mercado. 

• Provisão para perdas em estoques – destina-se a registrar as perdas conhecidas em 

estoques e calculadas por estimativas.  

 

Segundo Marcelo Cavalcanti Almeida, os estoques são bens destinados à venda 

ou à fabricação, relacionados com os objetivos e atividades da empresa. Eles são importantes 

na apuração do lucro líquido de cada exercício social e na determinação do valor capital 

circulante líquido do balanço patrimonial. 

As principais classes de estoques compreendem: 

- matérias-primas – bens comprados e destinados à produção; 

- produtos em processo – bens que estão em processo de produção; 

- produtos acabados – bens produzidos e destinados à venda; 

- mercadorias – bens comprados e destinados à venda. 

As atividades envolvendo a área de estoques oferecem ao Auditor excelentes 

oportunidades para ele desenvolver recomendações construtivas, visando ao aprimoramento 

dos controles e redução de custos da empresa auditada. Esse fato acontece em função da 

complexidade das operações de estoque, conforme exemplificado no Quadro 1.1. 

Em linhas gerais, os principais objetivos da auditoria de estoque são os seguintes: 

- verificar se as quantidades de bens declaradas realmente existem; 

- verificar se os bens foram custeados e avaliados de acordo com os princípios de 

contabilidade geralmente aceitos e a consistência dos procedimentos em relação 

ao exercício social anterior. 
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Quadro 1.1 Atividades da área de estoque 
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2.2 - Controles Internos nos estoques 

2.2.1 - Conceito 

Segundo a Price Waterhouse Coopers, a conceituação mais comumente usada é a 

do Comitê de procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados, qual seja: 

“O controle interno compreende o plano de organização e todos os métodos 

e medidas adotadas na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos 

dados contábeis, desenvolverem a eficiência das operações e estimular o seguimento das políticas 

administrativas prescritas.” 

 

Nessa definição, podemos identificar os seguintes aspectos: 

a ) A salvaguarda de ativos está entendida como: 

• Proteção física contra roubos e furtos de bens e títulos, existentes na companhia ou 

que poderão vir a existir, por exemplo, seguro dos estoques e sua movimentação; 

• Proteção contra erros ou emissões, por exemplo, cálculos incorretos, 

contabilizações inadequadas etc.; 

• Proteção contra fraudes. 

b) Acompanhamento e manutenção da eficiência operacional 

Um sistema de controles internos deve conter procedimentos que permitam à administração 

avaliar a eficiência das diversas atividades da companhia e cumprimento dos orçamentos 

operacionais. 

c) Garantia da eficácia do sistema de informações 

Nesse aspecto, consideramos de fundamental importância que os controles, principalmente 

contábeis, sejam adequados às informações necessárias para a tomada de decisão e 

acompanhamento do alcance dos objetivos da administração. 
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d) Garantia do cumprimento de normas definidas pela administração 

Na elaboração de um sistema de controles internos, devemos considerar também normas 

provenientes das missões, crenças e valores da companhia. 

 

Em nossa analise prática do estoque de um supermercado, buscamos atender aos 

pontos acima na elaboração junto com as partes envolvidas dos indicadores % de participação 

do estoque que atendesse aos interesses dos acionistas da diretoria e da operacionalidade de 

estoques de uma loja de varejo sem deixar de observar valores, políticas missão e visão da 

empresa em questão. 

 

Inclusive nas medias corretivas que foram sugeridas e aplicadas ao longo do 

trabalho. 

 

2.3 - Enfoque 

Como definição, podemos identificar dois enfoques de análise dos controles 

internos: 

a) Controles administrativos 

Esses controles estão voltados para o negócio da companhia, suas políticas, a 

eficiência de suas operações e a qualidade de seus recursos humanos como, por exemplo, a 

existência de um organograma, de relatórios de acompanhamento das operações e de um 

sistema de aprovação e revisão de operações. 

b) Controles contábeis 

Considerando a contabilidade como um sistema de informações econômico-

financeiras, desenvolvido com o objetivo de auxiliar a tomada de decisões da administração e 

de quaisquer outros usuários de suas informações, os controles contábeis devem assegurar a 
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salvaguarda dos ativos da companhia e manter adequados os registros contábeis, a fim de 

serem úteis e oportunos. 

Como exemplo cite-se a manutenção de um sistema de registro (plano de contas) 

adequado ao acompanhamento das operações na companhia. 

 

2.4 - Categorias de controle interno 

Podemos classificar os controles internos em duas categorias: (1) ambiente de 

controle; e (2) sistema de controle. 

 

2.4.1 - Ambiente de controle 

O ambiente de controle reflete a filosofia, atitude e compromisso demonstrado 

pela Administração para estabelecimento de uma atmosfera positiva para a implementação e 

execução de operações do negócio bem controladas. Ele influencia fortemente e eficácia dos 

sistemas de controle da companhia. Alguns aspectos a serem considerados são: 

a) Enfoque da diretoria e alta administração em relação aos controles 

A qualidade da liderança proporcionada pela diretoria e pela alta administração e 

sua atitude em relação a relatórios financeiros íntegros e controles fortes influenciam 

especificamente o ambiente de controle. Diretores e gerentes conhecedores e experientes 

devem ser capazes de identificar problemas potenciais e tratar deles muito antes que afetem 

adversamente uma organização. Os fatores que devem ser considerados para analisarmos a 

eficácia do ambiente de controle são os seguintes: 

1. Independência da diretoria e eficácia de quaisquer controles por ela exercidos; 

2. Independência do comitê de auditoria, se existir, e eficácia da sua revisão das 

atividades de elaboração dos relatórios financeiros da companhia; 
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3. À medida que a Administração demanda informações confiáveis e as usa para decisões 

sobre os negócios; 

4. À medida que o estilo da Administração é caracterizado por planejamento ou por 

respostas às crises; 

5. À medida que a Administração participa, dirige e examina o processo de planejamento 

e de elaboração de orçamentos; 

6. Importância que Administração atribui aos controles; a rapidez com que são adotadas 

as recomendações feitas por auditores internos e externos; 

7. A rapidez e a eficácia da Administração em responder a situações fora de controle 

tanto da área operacional quanto da financeira. 

 

b) Organização administrativa 

Uma estrutura organizacional que proporciona delegação clara de autoridade e 

atribuição de responsabilidade facilita a execução das políticas administrativas, o 

desenvolvimento de sistemas de avaliação relevantes e confiáveis e a seleção, motivação e 

promoção de pessoas qualificadas. Além disso, a segregação das principais funções do 

negócio que sejam incompatíveis do ponto de vista de controle pode aprimorar o sistema de 

controles e indicar o desejo da Administração de estabelecer um forte ambiente de controle. 

Os fatores que podem ser relevantes para avaliar sua eficácia são: 

1. Responsabilidades das administrações divisionais e papeis que desempenham na 

tomada de decisões; 

2. Mudanças constantes na estrutura administrativa; 

3. Extensão em que a autoridade e responsabilidade delegadas são definidas e 

compreendidas em todos os níveis da organização; 
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4. Se as decisões importantes são tomadas por gerentes que estão em posição de avaliar 

suas implicações gerais; 

5. Se o departamento de auditoria se reporta a um nível apropriado na organização que 

lhe dê independência em suas atividades; 

6. Se existe um sistema eficaz de comunicação de políticas e procedimentos; 

7. Se o pessoal-chave de cada divisão não está sobrecarregado de trabalho; 

8. Se há harmonia entre os integrantes da administração, o moral dos funcionários e o 

nível de rotatividade de pessoal. 

 

c) Estrutura para o controle administrativo 

Neste tópico, consideramos a existência de estrutura da administração para 

controle efetivo e orientação das operações do dia-a-dia, tais como: 

1. Estatística, relações e outras informações usadas pela administração para controlar ou 

avaliar o negócio; 

2. Preparação e revisão periódica de planos financeiros e orçamentos; 

3. Existência de procedimentos estabelecidos de revisão e aprovação para mudanças nos 

sistemas de contabilidade e de controle; 

4. Se existe um processo formal e eficaz de desenvolvimento e manutenção dos sistemas 

computadorizados; 

5. Métodos pelos quais a segregação de tarefas incompatíveis é fiscalizada e imposta; 

6. Existência de mecanismos pelos quais a administração identifica e responde a 

situações inusitadas ou excepcionais. 
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2.4.2 - Sistema de controle 

É o conjunto de políticas e procedimentos que coletam, registram e processam 

dados e relatam a informação resultante. Dessa forma, podemos dividir o sistema de controle 

em: 

a ) Controles independentes 

São os estabelecidos pela Administração, mas não relacionados ao fluxo diário da 

documentação, e incluem: 

1. Revisão e aprovação, por parte da Administração, da informação financeira; 

2. Natureza, conteúdo e freqüência dos relatórios preparados para a 

Administração e procedimentos de acompanhamento empregados por eles 

relativos a informações, tais como contas a receber por idade de saldos, 

estatísticas de demanda de estoque, recebimentos ou desembolsos significativos 

de numerário, informação da administração de caixa, análises da lucratividade por 

produto; 

3. Preparação, revisão e aprovação de reconciliações de registros detalhados com 

os saldos no razão geral; 

4. Investigação e resolução de itens de reconciliação resultantes desse processo; 

5. Comparação, com os registros detalhados, de informações independentes, tais 

como extratos externos de contas bancárias, extratos de contas de fornecedores, 

assim como contagens físicas de estoque. 

 

b) Controles das operações 

Esses controles são conduzidos dentro do fluxo das operações e visam dar 

segurança aos procedimentos e às normas. Por exemplo, conferência de cálculos, conferência 

do registro adequado das vendas etc. 
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2.5 - Sistemas informatizados e controle interno 

Cada vez mais as companhias estão informatizando seus sistemas operacionais e 

criando controles por meio desses sistemas. O controle do fluxo das transações e mesmo 

controles independentes, muitas vezes, são realizados por softwares específicos que 

confrontam dados, produzem informações de conciliações realizadas entre diversos bancos de 

dados etc. 

Assim, quando da planificação de um sistema de controle interno, devemos 

considerar as implicações desse ambiente de controle, quais sejam: 

v Estrutura organizacional das operações do departamento de sistemas; 

v Natureza da configuração do departamento de sistemas; 

v Natureza e grau do processamento eletrônico das informações em relação às 

áreas da companhia ou tipo de transação. 

As principais características de um ambiente informatizado, para as quais 

devemos nos ater, são: 

v Processamento uniforme das transações. Computadores que processam 

uniformemente transações com características iguais seguem as mesmas 

instruções de processamento; a possibilidade de erros aleatórios (que é uma 

preocupação de controle em ambientes manuais) é reduzida de modo 

substancial. Existe ainda a possibilidade, contudo, de que dados digitados 

possam conter erros aleatórios ou ser incompletos; 

v Potencial de erros não detectados ou irregularidades. O potencial para 

indivíduos não autorizados, inclusive aqueles que efetuam procedimentos de 

controle para obter acesso aos dados ou alterar dados sem deixar evidência 

visível, pode ser maior em sistemas computadorizados do que em sistemas 

manuais. Isso porque as informações são freqüentemente armazenadas em 
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forma eletrônica e pode haver redução de envolvimento humano no 

processamento, reduzindo, desse modo, as oportunidades de detecção manual 

de acesso não autorizado. Os recursos das informações tendem a concentrar-se 

no departamento de sistemas; 

v Potencial de maior supervisão da Administração. Os sistemas 

computadorizados oferecem à Administração uma grande variedade de 

ferramentas analíticas que podem ser utilizadas para revisar e supervisionar as 

operações da organização; 

v Pista das transações. Alguns sistemas computadorizados são projetados de tal 

modo que uma pista da transação que seja útil para fins de auditoria possa 

existir apenas por um período curto de tempo ou em forma magnética; 

v Segregação de funções incompatíveis. Muitos controles, uma vez exercidos por 

indivíduos em sistemas manuais, podem ser colocados em sistemas que 

utilizem o processamento computadorizado. Isso pode resultar em menor 

segregação de funções incompatíveis, pois há a possibilidade de execução de 

controles (tais como identificação e senha do usuário) baseada em software; 

v Início automático ou execução subseqüente de transações por meio de 

computador. Certas transações podem ser iniciadas automaticamente ou certas 

funções de processamento podem ser processadas automaticamente pelo 

sistema computadorizado; 

v Dependência de controles manuais para confiança no processamento 

computadorizado. O processamento computadorizado pode produzir relatórios 

ou outros produtos usados para efetuar controles manuais. A eficácia desses 

procedimentos de controle manual pode depender da eficácia dos controles 

sobre a totalidade e exatidão do processamento computadorizado. 
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2.6 – Controle interno e trabalho da auditoria interna e externa 

Ambas as atividades avaliam o controle interno da companhia. No entanto, seus 

objetivos são diversos: 

v A auditoria externa tem por objetivo o exame das demonstrações financeiras 

com o intuito de comprovar sua adequada apresentação em todos os seus 

aspectos relevantes e emitir um parecer. Para tanto, é necessário avaliar os 

controles internos a fim de determinar áreas em que o Auditor irá despender 

maior volume de horas por representar maior risco de existir falhas que possam 

comprometer as demonstrações financeiras tomadas em conjunto; 

v De outro modo, o objetivo do Auditor Interno, segundo definição do Instituto 

de Auditores Internos de New York, é “Uma atividade de avaliação 

independente dentro da organização, para a revisão da contabilidade, finanças 

e outras operações, como base para servir à administração. È um controle 

administrativo, que mede e avalia a eficiência de outros controles.” 

Assim, o Auditor Interno estará mais interessado no controle interno como 

medição da eficiência operacional da companhia e o grau de aderência às políticas e 

procedimentos definidos pela alta administração.  4 

 

3 – AUDITORIA DOS ESTOQUES 

A importância da apuração correta dos estoques está no fato de que a sua 

avaliação no início e no fim do período contábil refletirá na apuração do resultado do 

exercício, uma vez que tem efeito direto no custo das mercadorias ou produtos vendidos. 

 

                                                 
4 Coleção seminários CRC-SP/IBRACON – Atlas 2000 – controles internos nos estoques 
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Segundo A. Lopes de Sá, a verificação dos estoques, nos trabalhos de auditoria, é 

também ponto de vital importância. 

Os estoques merecem o maior cuidado, embora seja impraticável, na maioria das 

vezes, a verificação integral. Apela-se, então para os testes. 

Os estoques abrangem o grupo que cientificamente, na Contabilidade, 

denominamos bens de venda. Em tal grupamento se reúnem mercadorias, produtos elaborados, 

produtos semi-elaborados, retalhos, resíduos, matérias-primas, matérias auxiliares ou 

secundárias, matérias de consumo, materiais de propaganda e materiais diversos. 

Como os estoques servem de base direta para o levantamento do redito, isto é, 

constituem peça importantíssima na apuração do lucro ou da perda, merecem sério exame.  

Isto porque, segundo a lei que enuncia o princípio do redito fictício, em 

Contabilidade, avaliando-se a mais ou menos os estoques, formam-se reditos fictícios. 

Se diminuirmos o valor dos estoques, avaliando-o, portanto, a menos, surgirá um 

prejuízo. Se aumentarmos o valor dos estoques, super avaliando-os, aparecerá um lucro. Em 

ambos os casos, lucro e prejuízo serão fictícios porque não exprimem resultados exatos. 

Os erros derivados da avaliação podem ser propositais ou decorrer do 

desconhecimento de normas certas de avaliação. Assim, por exemplo, em erro comum 

encontrado é omitir no custo o valor dos transportes.  

Outros decorrem de subtrair-se dos estoques a parcela de imposto que serão 

posteriormente recuperados quando da venda ou utilização. 

O certo é sempre considerar como custo dos estoques os seguintes elementos: 

a) Preço da fatura; 

b) Impostos sobre a compra; 

c) Fretes; 

d) Carretos; 
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e) Comissões sobre compras; 

f) Carga de custo geral de manutenção dos escritórios de compras; 

g) Armazenagem; 

h) Ágios e taxas sobre as aquisições; 

i) Seguros sobre transportes; 

j) Embalagens (quando incluídas no custo). 

Os erros derivados de contagens, de avaliação, de cálculos de médias, de unidade 

do estoque etc., geram sub ou superavaliação dos estoques e, conseqüentemente, uma 

apuração fictícia do redito do exercício ou de um período determinado. 

A Lei das Sociedades Anônimas estabelece normas para a avaliação dos estoques, 

assim como as leis fiscais, pareceres normativos e normalizações de entidades de classe e 

oficiais. 

O Auditor não deve deixar de considerar os critérios “compulsórios”, embora, 

nem sempre, eles representem a melhor técnica. 

Nas avaliações é preciso ainda considerar os fundos para riscos na transformação 

dos estoques em dinheiro (ou realizações de estoques, como se tem dito); tais “fundos”, que 

representam previsões sobre o que pode ocorrer, quer em razão da condição física dos bens, 

quer de mercado, são impropriamente chamados na Lei nº 6.404/76 de “Provisões”. Devem 

ser objeto de análise por parte do Auditor, a fim de observar se foram realizados com 

adequação. 

O Auditor deve também, em suas verificações, acompanhar o controle dos 

estoques em todas as suas fases e em seus aspectos. 

Deve seguir o processo da formação dos estoques e da sua aplicação, observando 

as requisições de compra, as coletas de preços, o julgamento das coletas, as ordens de compra, 
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os boletins de recepção ou notas de saída, registros dos estoques, os boletins de sobras e faltas, 

os inventários periódicos, a classificação dos estoques etc. 

O controle dos estoques não apresenta muitas modificações. 

A sua técnica central consiste em verificar as fases de compra, recepção, 

armazenagem, aplicação e variações. 

Para tanto se criam seções, serviços ou mesmo departamentos, conforme a 

importância da empresa; adotam-se impressos e anotações particulares; selecionam-se lugares 

apropriados para o desenvolvimento de tais serviços.5 

O Autor Marcelo Cavalcanti Almeida em seu livro Auditoria um curso moderno e 

completo vai mais a fundo no que diz respeito à avaliação dos estoques: 

Segundo a Lei das sociedades das Sociedades por Ações, os estoques são 

avaliados pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-los ao valor 

de mercado, quando este for inferior. Para as matérias-primas, o valor de mercado significa o 

preço pelo qual possam ser respostas, mediante compra no mercado. Com relação aos 

produtos em processo e acabados, o valor de mercado representa o preço líquido de realização 

mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas para a venda e a 

margem de lucro. 

O Ibracon, em seu pronunciamento nº IX, determina que o termo mercado 

significa o custo corrente de reposição (correspondente ao tipo e quantidades normalmente 

adquiridas pela empresa) ou preço líquido de realização, com exceção que: 

- o valor de mercado não deve exceder o preço líquido de realização (isto é, preço 

estimado de venda no curso normal dos negócios menos os impostos e demais despesas 

necessárias para a venda e entrega do bem); 

                                                 
5 A. LOPES DE SÁ – Curso de Auditoria – 9ª Edição Revisada,ampliada e atualizada – São Paulo: Atlas, 2000. 
Páginas 327 e 328. 
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- o valor de mercado não deve ser inferior ao preço líquido de realização deduzida a 

margem de lucro. 

De acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos nos Estados 

Unidos da América, a expressão mercado representa o custo corrente de reposição, por 

compra ou produção, exceto que: 

- o preço de mercado não deve exceder o valor líquido realizável (preço estimado de 

venda do curso normal dos negócios menos o custo necessário para completar e vender o 

bem); 

- o preço de mercado não deve ser inferior ao valor líquido realizável deduzida a margem 

de lucro. 

Realmente, a definição de mercado é muito polêmica! Na prática, a maioria das 

empresas tem interpretado a palavra mercado como custo de reposição para as matérias-

primas e preço de venda, deduzido das demais despesas necessárias para realizar a venda 

(despesas com vendas e impostos), para os produtos acabados e em processo (deve ser 

estimado o custo para completar). Esse procedimento tem certa lógica, já que o princípio 

contábil é a realização dos custos dos estoques. Então, nada mais coerente do que considerar 

apenas o dinheiro que vai entrar no disponível da empresa como definição do termo mercado. 

Cabe informar ainda que, segundo o Ibracon, o custo da matéria-prima não deverá ser 

reduzido ao custo de reposição, se este for mais baixo, nos casos em que o produto final a ser 

fabricado com essa matéria-prima avaliada ao preço de custo proporcionar razoável margem 

de lucro6. 

 

                                                 
6  Marcelo Cavalcanti Almeida – Auditoria Um curso Moderno e Completo – 6ª Edição – São Paulo: Atlas, 2003. 
Páginas 229 e 230. 
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4 – I�VE�TÁRIO FÍSICO 

 

Segundo Marcelo Cavalcanti Almeida, o inventário físico representa um 

procedimento de controle que visa apurar as responsabilidades das pessoas que custodiam 

bens da empresa. Esse procedimento é executado pela contagem física dos bens e confronto 

do resultado com os registros de estoques. Dessa forma, é recomendável que os participantes 

das contagens não sejam as pessoas responsáveis pela custódia dos estoques. Além disso, o 

inventário físico visa adequar os registros contábeis a real situação existente. As contagens 

físicas devem ser realizadas pelo menos uma vez por ano. Existem empresas que fazem 

inventários físicos de todos os bens do estoque no final ou próximo ao final do exercício 

social, enquanto outras procedem a contagens físicas ao longo dos meses do ano (método 

rotativo), de forma que todos os bens sejam contados pelo menos uma vez durante o exercício 

social. Esse método pressupõe que a empresa tenha registro perpétuo de estoque (representa 

um registro analítico e indica a movimentação em reais e quantidades por bem) e um bom 

sistema de controle interno. 

 

Cabe destacar que instruções por escrito e treinamento adequado do pessoal 

participante são pré-requisitos para que o inventário físico seja bem-sucedido. O primeiro 

passo consiste em inventariar os bens; depois confrontar os itens inventariados com os 

registros perpétuos de estoques e finalmente ajustar esses registros e o razão geral de estoques. 

Evidentemente que as diferenças anormais, entre o físico e os registros, deverão ser analisadas 

e investigadas. A seguir apresentaremos alguns pontos a serem observados no inventário 

físico, principalmente por ocasião da elaboração das instruções. 
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4.1 - Local 

Devem ser identificados claramente os locais onde serão realizados os inventários 

físicos. Esse ponto é muito importante principalmente em companhias que têm diversos 

almoxarifados e fábricas em vários locais. 

 

4.2 - Bens que serão inventariados 

Devem ser descritas detalhadamente as classes de bens que estarão sujeitas à 

contagem física, de maneira a evitar que outros bens como, por exemplo, ativos fixos, sejam 

indevidamente inventariados. 

 

4.3 - Dias e horários 

Devem ser estabelecidos previamente os dias e horários do início e término do 

inventário, bem como os horários de almoço e lanches. 

 

4.4 - Pessoal 

Deve ser determinado, com certa antecedência (normalmente um mês), o pessoal 

que irá participar do inventário físico e suas respectivas responsabilidades. 

A seguir damos exemplos de funções relacionadas com inventários: 

- coordenador-geral – responsável pela coordenação geral do inventário físico em 

todos os locais da empresa; 

- coordenador local – subordinado ao coordenador-geral e responsável pela 

coordenação do inventário físico em determinado almoxarifado ou fábrica; 

- chefe de equipe – subordinado ao coordenador local e responsável pela 

coordenação dos trabalhos de contagem em determinada área de um almoxarifado ou fábrica; 
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- inventariante – subordinado ao chefe de equipe e responsável pela contagem 

física dos estoques; 

- identificador – subordinado ao chefe de equipe e responsável pela identificação 

dos bens dos estoques. 

 

Com exceção dos identificadores, é recomendável que os demais participantes do 

inventário não sejam responsáveis pela custódia física dos estoques, conforme já comentado 

anteriormente. 

 

4.5 - Equipamentos e utensílios 

Devem ser tomadas providências para que todos os equipamentos e utensílios, 

necessários à tomada do inventário, estejam em perfeitas condições e disponíveis para 

utilização no dia da contagem. Exemplificamos a seguir bens dessa natureza: 

• Empilhadeiras; 

• Balanças; 

• Trenas; 

• Escadas; 

• Papel de rascunhos; 

• Caneta; 

• Etiquetas e listagens de contagem. 

 

4.6 – Layout 

É importante que os participantes das contagens, principalmente o coordenador-

geral e os coordenadores locais, tenham cópias dos layouts dos locais que serão inventariados, 
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a fim de estabelecer as áreas sob a responsabilidade dos chefes de equipe e também para 

determinar a melhor forma de condução do inventário. 

 

4.7 – Arrumação 

Todos os estoques necessitam ser previamente arrumados de forma a facilitar as 

contagens. Os itens da mesma natureza devem ser agrupados um mesmo local. 

 

4.8 – Movimentação dos estoques 

Os setores de produção, de recepção de matérias-primas e de expedição de 

produtos acabados não deverão funcionar nos dias do inventário físico. Os fornecedores 

devem ser instruídos por escrito para não enviarem matérias-primas nos dias das contagens. 

Caso algum desses setores funcione, deverão ser tomadas medidas de controle visando evitar 

que produtos sejam inventariados em duplicidade ou que deixem de ser contados. 

 

4.9 – Corte das operações 

Deve haver perfeita coordenação entre o movimento físico dos estoques e os 

registros contábeis, com o objetivo de evitar as seguintes situações (tomando 31-12-20X0 

como data-base do inventário): 

- matéria-prima adquirida em dezembro de 20X0 e contabilizada em janeiro de 20X1; 

- matéria-prima adquirida em janeiro de 20X1 e contabilizada em dezembro de 20X0; 

- produto vendido em dezembro de 20X0 e contabilizado em janeiro de 20X1; 

- produto vendido em janeiro de 20X1 e contabilizado em dezembro de 20X0. 

 

Esse tipo de problema é evitado mediante a aposição de carimbos com os dizeres 

“ANTES DO INVENTÁRIO” e “DEPOIS DO INVENTÁRIO” nos documentos de 

movimentação (entradas e saídas). Em dias anteriores e posteriores, respectivamente, aos das 
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contagens. Esse procedimento alerta o pessoal da Contabilidade para o registro dos 

documentos em seu período de competência. 

 

4.10 – Execução das contagens 

Cada etiqueta de contagem deverá ser pré-numerada seqüencialmente e 

confeccionada em três partes destacáveis. Antes do início das contagens, todas as etiquetas 

deverão ser preenchidas com os códigos e descrição dos produtos e afixadas em cada lote 

deles. Os inventariantes devem contar os produtos, rubricar e anotar o resultado das contagens 

na terceira e destacá-la. A turma de recontagem deve executar o mesmo procedimento, 

destacando a segunda parte da etiqueta. Os chefes de equipe deverão confrontar o resultado da 

terceira parte da etiqueta com o da segunda, e, havendo divergências, o produto deverá ser 

recontado, até que se chegue a uma conclusão. O procedimento de deixar anexada aos 

produtos a primeira parte da etiqueta é muito importante no sentido de impedir que um lote de 

bens seja contado em duplicidade. Além disso, no final das contagens, o coordenador local 

deverá olhar o local inventariado, a fim de constatar se todos os lotes de produtos contêm 

etiquetas, fato esse que reduz o risco de um produto deixar de ser contado. 

Cabe destacar que deverá ser exercido controle sobre a seqüência numérica das 

etiquetas e que os participantes devem ser alertados para não as destruir. As etiquetas não 

utilizadas ou canceladas deverão ser devolvidas. Somente após o confronto dos resultados das 

contagens com os registros perpétuos de estoques deverão ser retiradas as primeiras partes das 

etiquetas dos lotes de produtos. Esse procedimento prende-se ao fato de que até essa fase 

poderão ser levantadas dúvidas em relação ao inventário, principalmente quando ocorrem 

diferenças anormais entre o físico e os registros, o que requer novas contagens. 
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4.11 – Outros pontos 

- Um inventariante não deve participar da primeira e da segunda contagem de um 

mesmo bem. 

- Poderão ser utilizadas folhas de contagem em vez de etiquetas no caso de 

pequenos produtos (porcas, parafusos etc.). 

- O coordenador do inventário deve estar alerta para produtos em trânsito de um 

local para outro, em beneficiamento junto a fornecedores ou até mesmo estocados em 

armazéns de terceiros. 

- Os produtos de lento movimento, estragados, obsoletos etc. devem ser 

identificados, a fim de facilitar a avaliação dos estoques na data do encerramento do exercício 

social. 

- Os produtos de terceiros, em poder da empresa, devem ser contados e o 

resultado das contagens confrontado com os controles extracontábeis. Eles não devem ser 

incluídos no inventário. 

 

5 – PRI�CIPAIS PROCEDIME�TOS DE AUDITORIA 

 

5.1 - Verificação da existência física 

 

- Leia as instruções da empresa para o levantamento do inventário e observe 

principalmente os seguintes detalhes: 

• Planejamento; 

• Controle de etiquetas; 

• Corte das operações; 

• Movimentação externa e interna de produtos; 
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• Identificação dos produtos. 

 

- Leia os papéis de trabalho do exercício social anterior. Esteja atento para os 

procedimentos executados, problemas detectados e comentários aplicáveis ao exercício social 

sob exame. 

- Obtenha o valor aproximado do estoque em cada local da empresa e determine 

os locais que serão visitados pelos auditores (com base no valor, rodízio anual etc.). 

Comunique por escrito, previamente, os detalhes das contagens aos outros escritórios da 

empresa de auditoria, participantes também do inventário. 

- Visite os locais, onde estão estocadas as matérias-primas e produtos, antes do dia 

das contagens, observe se os estoques foram arrumados adequadamente e atente para áreas 

problemáticas ou difíceis, para onde deverão ser designados auditores mais experientes. 

- Converse com o chefe do Departamento de Auditoria Interna sobre a 

possibilidade da utilização ou participação dos auditores internos no levantamento físico. Os 

auditores internos poderiam cobrir os locais que não seriam visitados pelos auditores externos. 

- Determine os auditores externos necessários para as contagens, faça uma reunião 

com eles, a fim de orientá-los sobre a natureza do inventário e características das operações da 

empresa e estabeleça as áreas em que cada um deverá atuar. 

- Durante as contagens o Auditor deve efetuar os seguintes procedimentos: 

• Verificar se os participantes estão seguindo as instruções do inventário físico; 

• Efetuar testes de contagens, confrontar de imediato com as anotadas pelos 

participantes e dirimir quaisquer dúvidas porventura existentes; 

• Preparar papel de trabalho de testes de contagens de itens de maior valor 

monetário para posterior comparação com as relações finais de inventário; 
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• Observar e perguntar quanto às matérias-primas e produtos obsoletos 

estragados ou de movimento lento (normalmente não movimentados nos últimos 12 

meses). Caso haja, prepare papéis de trabalho dando detalhes; 

• Observar se foram adotados procedimentos adequados para os produtos 

faturados e não entregues e para as matérias-primas recebidas durante o inventário 

físico; 

• Preparar papel de trabalho do cutoff (corte das operações) dos documentos 

de entrada e saída; 

• Elaborar cutoff das etiquetas de contagens (emitidas, utilizadas, canceladas e 

em branco). 

- Nos casos de estoques em poder de terceiros (em armazéns gerais, para 

beneficiamento em consignação ou demonstração etc.) peça confirmação ao custodiante 

cobrindo os seguintes pontos: 

• Que o estoque é de propriedade da empresa auditada; 

• Que o estoque se encontra em boas condições; 

• Que o estoque está livre de quaisquer ônus. 

Na hipótese de os estoques em poder de terceiros serem de valor relevante, além 

da obtenção de confirmação por escrito, o Auditor deve inspecioná-los fisicamente.  

 

5.2 – Teste de avaliação 

 

- Revise o sistema de alocação de custos aos estoques. Verifique se ele é adequado 

em relação às operações da empresa, se está de acordo com os princípios de contabilidade 

geralmente aceitos e consistente em comparação com o exercício social anterior. 
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- Verifique se o somatório das relações finais de inventário concorda com os 

saldos das respectivas contas do razão geral da contabilidade. 

- Selecione matérias-primas, produtos em processo e produtos acabados para 

testes, com base nas relações finais de inventário. 

- Teste a matéria-prima da seguinte forma: 

• Confira as informações com os registros perpétuos de estoques; 

• Verifique se as quantidades multiplicadas pelo custo unitário são iguais ao 

custo total; 

• Revise os cálculos de apuração dos custos unitários durante o exercício 

social sob exame, de acordo com o método utilizado pela empresa (custo médio, PEPS, 

UEPS etc.) e com base no registro de estoques; 

• Compare o custo unitário atual com o do ano anterior e investigue quaisquer 

anormalidades; 

• Coteje o custo unitário atual com o custo de reposição (compra recente, 

cotação junto ao fornecedor etc.), a fim de constatar se o custo não está inferior ao 

valor de mercado. Se o valor de reposição ou mercado é menor, assegure-se de que os 

produtos acabados, em que tais matérias-primas seriam transformadas, ainda podem 

ser vendidos com lucro, depois da incorporação dessas matérias-primas a seus custos. 

Caso contrário, a empresa deve constituir provisão para desvalorização de estoques. 

 

5.3 – Outros procedimentos de auditoria 

- Proceda da seguinte forma para os estoques obsoletos e de lento movimento: 

• Investigue se os procedimentos da empresa para distinguir esses bens dos 

estoques normais são satisfatórios; 
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• Veja se foram anotados bens dessa natureza nos papéis de trabalho do 

inventário físico; 

• Examine os registros perpétuos de estoques para matérias-primas e produtos 

sem movimento nos últimos 12 meses; 

• Verifique se os estoques obsoletos e de lento movimento foram 

adequadamente avaliados no balanço patrimonial. 

- Verifique se os lucros não realizados nas transferências de estoques entre 

departamentos ou filiais ou nas vendas entre companhias do mesmo grupo foram eliminados 

para fins de combinação, consolidação e avaliação de investimento pelo método de 

equivalência patrimonial. 

- Calcule a rotação de cada classe de estoque e compare com o resultado 

encontrado com o do ano anterior. Situações anormais deverão ser investigadas e explicadas 

nos papéis de trabalho. O cálculo é efetuado da seguinte forma: 

• Matérias-primas: 365 dias ÷ [(matérias-primas aplicadas na produção 

durante o ano ÷ média mensal do saldo da conta de matérias-primas)]; 

• Produtos em processo: 365 dias ÷ [(custo dos produtos produzidos durante o 

ano ÷ média mensal do saldo da conta de produtos em processo)]; 

• Produtos acabados: 365 dias ÷ [(custo dos produtos vendidos durante o ano 

÷ média mensal do saldo da conta de produtos acabados)]. 

- Investigue se existem estoques penhorados ou dados em garantia. Caso sIm, 

verifique se isto foi divulgado em nota explicativa7. 

 

                                                 
7 Marcelo Cavalcanti Almeida – Auditoria Um curso Moderno e Completo – 6ª Edição – São Paulo: Atlas, 2003.  
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5.4 – Consistência (semelhança dos procedimentos com os do ano anterior) 

Segundo Alfredo C. Medeiros / Newton Moscatello, o objetivo básico é 

comprovar se os resultados do exercício sob exame estão demonstrados em base semelhante à 

do ano anterior. 

Aplica-se em: 

a) Princípios de custo e sua aplicação; 

b) Inclusão ou exclusão de itens ou classes de itens; 

c) Métodos de avaliação e seus ajustes. 

Se houver mudança, devemos determinar seu efeito sobre a receita do exercício. 

5.5 – Sumário dos ajustes 

Papéis de trabalhos com detalhes dos ajustes contábeis observados, relativos aos 

inventários, avaliação e classificação dos estoques, que contêm: 

v Contas debitadas e creditadas, inclusive efeitos fiscais (imposto de renda e 

contribuição social); 

v Descrição do fato; 

v Valores; 

v Referência aos papéis de trabalho. 

5.6 – Memorando geral sobre os trabalhos feitos 

O memorando deve conter: 

v Descrição geral dos procedimentos do cliente; 

v Verificação de quantidades; 

v Testes de avaliação; 

v Estoques obsoletos e excessivos; 

v Exatidão aritmética; 

v Conclusão. 
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5.7 – Modelos de papéis de trabalho 

Os papéis de trabalho devem conter: 

v Teste de acompanhamento de inventário (produtos em processo); 

v Teste de avaliação (mercado) de matérias-primas; 

v Teste de avaliação de produtos em processo; 

v Teste de realização de produtos acabados; 

v Resumo dos ajustes de inventários físicos; 

v Cálculo da rotação de estoques (matérias-primas e produtos terminados); 

v Memorando geral sobre os estoques; 

v Pontos de verificação do inventário; 

v Sugestão de procedimento para levantamento do inventário; 

v Questionário de controle interno; 

v Programa de auditoria aplicável a estoques. 



59 
 

 

Modelos de Papéis de Trabalho 
Produtos Químicos S.A. 

Inventários – Produtos em Processo – Teste de Contagem 
31-12-x1 

 

Etiqueta   Descrição  Quantidade 
110501  NASOREM  1.000,000 kg 
110803  MARTEDON        895,600 kg 
110804  ASPERIOL        103,593 kg 
110906  FIGADOM       865,700 kg 
110918  GRIPETIL        906,350 kg 

 

Nota: Esses artigos encontravam-se a granel, terminados, pendentes de serem embalados. 
ü Comparado com as listas de inventários 

  J. PEIXOTO      31-12-x1 
Preparado por                       Data 

 

 

Produtos Químicos S.A. 
Inventários – Matérias-Primas 

Avaliação 
Auditoria 31-12-x1 

 
                          Inventário 31-12-x1                                                        Última Fatura em 10x1 (examinadas)                                                            Inventário 31-12-x1 

 
EXTENSÃO DE NOSSOS TESTES 
Avaliação: 
Para todos os produtos acima de $ 10.000,00, verificamos sua avaliação, para determinar que o 
inventário estava avaliado ao custo médio. 
Obsoletismo: 
Não houve problemas com obsoletismo, uma vez que todas as matérias-primas foram comparadas 
recentemente, não havendo produtos que deixaram de ser fabricados. O dialipe é importado em 
quantidade não inferior a 100 kg, os quais, normalmente, são consumido em dois anos. 
M.RIBEIRO                                                         9-1-x 2       
 Preparado por                                                     Data 
 

CONCLUSÃO: 
Os inventários de matérias-primas estão avaliados ao preço médio de custo (base semelhante à do 
ano anterior), que é menor que o preço de mercado. 
 

M.RIBEIRO 
     9-1-x2 

 

 Quanti-
dade 

Total Custo 
unitário 

Custo 
unitário 

Quanti- 
dade 

comprada 

Fatura 
nº 

Data 
 da compra 

Fornecedor Acima 
(abaixo) 
por 

unidade 

Custo 
Total 

Acima 
(abaixo) 
por 

unidade 

Mercad
oria 
total 

Classido- 
pirina 
 

302,524 
kg 

86.479,51 285,86 286,08 360 kg 5.980 29-8-x1 Quimica Ind. S.A (0,22) (66,56)   

Piralisol puro 100,00 kg 102.300,00 1.023,00 1.023,00 120 kg 2.759 30-9-x1 Laboratório Brasil   0,13 31,74 
Corassina 
100% 
 

244,200 
kg 

152.629,88 625,02 624,89 210 kg 59.210 31-10-x1 Laboratório Paulista     

    625,02 50 kg  Inventário de 
31-12-x 

     

Dialipe 
 
Itens 
examinados  
 
Itens não 
examinados 
 
Total inventário 
de matéria-
prima 

 

55,813 kg 39.734,95 
 
 

381.144,34 
 
 

173.829,25 
 
 
 

554.973,59 

711,93 
 
 

69% 
 

31% 

711,93   Inventário de 
31-12-x 
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Produtos Químicos S.A. 
Inventários – Produtos em Processo 

Avaliação 
Auditoria 31-12-x 

 

 
( 1 ) Custos unitários de fabricação – antes de carregar às ordens de fabricação o material de 
embalagem. 
 
( 2 ) Quantidades comparadas com nossos testes de contagem. 
 
 
    J.SILVA                                                                 20-1-x 2       
 Preparado por                                                           Data 
 

CONCLUSÃO: 
Em nossa opinião, os custos atribuídos aos produtos em processo representam corretamente seu 
custo de fabricação e correspondem ao estágio de fabricação em que se encontravam. 
 

   J.SILVA 
   20-1-x2 

 

 

 

Produtos Químicos S.A. 
Inventários – Produtos Acabados 

Avaliação 
Auditoria 31-12-x1 

 
                       Inventário 31-12-x1                                            Última Ordem de Produção                                                  Diferença +/-                Valor Líquido de Realização 

 
EXTENSÃO DE NOSSOS TESTES: 
Foram selecionados produtos acima de $ 15.000,00. 
 
Determinação do valor líquido de realização: 
O valor líquido da realização foi obtido dividindo-se os gastos de venda de 19x1 pelas vendas 
líquidas de 19x1; o fator obtido foi multiplicado pelo preço de venda, para obter-se o custo de 
vender, obterndo-se, assim, o valor líquido de realização. 
 
      J. SILVA                                                         8-1-x 1       
 Preparado por                                                     Data 
 

Informações obtidas das ordens de produção examinadas em papéis de trabalho em separado. 
 
CONCLUSÃO: 
A companhia avalia seu estoque de produtos terminados ao preço médio de custo (base 
semelhante ao ano anterior), que é menor que o custo de reposição e o valor líquido de realização. 
 
      J. SILVA                                                         8-1-x 1       
 Preparado por                                                     Data 

 

Descrição Estágio da fabricação Quantid
ade (2) 

$ Custo 
Unitário 
(1) 

Ordem 
Nº 

Data Quantidade Custo Unitário 

Nasorem Faltando apenas a embalagem para completar 2.101 161.814,80 77,00 10.947 28-12-x1 1.000 77,00 
Martedom Faltando apenas a embalagem para completar 15.251 137.258,36 9,00 10.936 22-12-x1 10.000 9,00 
Aspirol Faltando apenas a embalagem para completar 35.132 245.926,81 7,00 10.952 29-12-x1 20.000 7,00 
Figadom Faltando apenas a embalagem para completar 98.025 333.284,76 3,40 10.949 20-12-x1 20.000 3,40 

 Total dos itens submetidos a testes  878.284,76      
 Total do inventário  1.558.156,39      
 % dos testes  56%      

  Descrição Quanti-
dade 

Total Custo 
Unitário 

Ordem  
Nº 

Data Quantid
ade 

Custo 
Unitário 

Total Unitário Total Preço de 
Venda 

Custo 
de 

Venda 

Liquido 

Massorem 1.776 139.717,92 78,67 23.269 28-7-x1 1.497 78,11 116.930,67 (0,56) (994,56) 126,25 (27,68) 98,57 

    23.180 30-5-x1 2.000 78,70 157.400,00      
Martedom 6.763 65.803,99 9,73 23.291 30-9-x1 14.087 10,13 142.701,31 0,40 2.705,20 20,39 (4,47) 15,92 
Aspirol 7.259 52.264,80 7,20 23.234 29-8-x1 10.750 7,18 77.185,00 (0,02) (145,18) 18,50 (1,53) 16,97 
Figadom 87.300 298.566,00 3,42 23.364 31-10-x1 28.687 3,44 98.683,28 0,02 1.746,00 5,77 (1,05) 4,72 

    23.120 15-6-x1 70.500 3,40 239.700,00 (0,05) (928,95) 4,87 (1,07) 3,80 
Gripertil 18.579 62.053,86 3,34 22.222 29-8-x1 66.291 3,29 218.097,39 (0,05) (928,95) 4,87 (1,07) 3,80 

Total admitido a 
testes 

 618.406,57            

Total inventário  1.236.802,75            
% dos testes  50%            
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Produtos Químicos S.A. 
Resumo dos Ajustes dos inventários Físicos 

Auditoria 31-12-x1 
 

 

 ( 1 ) Livros ( 2 ) Ajustes Físicos 
Matérias-primas 683.528,36 (20.580,12) 662.948 
Produtos em processo 1.563.921,15 (4.580,36) 1.559.340 
Produtos terminados 2.237.925,21 (1.630,25) 2.236.294 
 4.485.374,72 (26.790,77) 4.458.582 
    

 
 
       ( 1 ) Confrontado com o saldo ajustado no razão Geral. 
       ( 2 ) Inspecionei a contabilização em custo de vendas. 
 
 

   J. RIBEIRO       20-1-x2 
Preparado por                      Data 
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Produtos Químicos S.A. 
Rotação de Estoques 
Auditoria 31-12-x1 

 
 

Matérias-primas 19x0 19x1 (Ajustado) 
     Matérias-primas utilizadas 5.840.200 6.960.000 
   
Inventário   
     Inicial 483.670 523.485 
     Final 523.480 657.780 
 1.007.150 1.181.265 
   
Inventário médio   
     Rotação 503.575 590.630 
 11.6 11.8 
   
Produtos terminados   
     Custo dos produtos vendidos 16.595.380 18.294.390 
   
Inventário   
     Inicial 2.358.416 2.284.280 
     Final 2.214.280 2.236.800 
 4.572.696 4.521.080 
   
Inventário médio   
     Rotação 2.286.348 2.260.540 
 7.3 8.1 

 

Conclusão:  De acordo com as explicações abtidas do diretor de produção, a rotação  
  dos estoques foi normal durante 19x1. 

J.Almeida 
31-1-x2 
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6 – PROGRAMA DE AUDITORIA DE ESTOQUES 

 

Segundo Lopes de Sá, o programa de auditoria dos estoques deve abranger todos 

os setores em que se operam a formação, a manutenção e a saída dos estoques.8 

 

Programa cedido pelo professor e orientador Waldomiro Lucas de Paiva. 

 
OBJETIVO:  

 
Verificar se: 

- os itens de estoque existem fisicamente, possuem perspectiva e, encontram-se 

em condições de uso; 

- os saldos refletem todos os itens mantidos para uso no curso normal das 

atividades da entidade; 

- o custo dos itens de estoques é mensurado de acordo com os princípios 

fundamentais de contabilidade e são aplicados consistentemente. 

                                                 
8 A.LOPES DE SÁ Curso de Auditoria 9ª Edição Editora Atlas S.A – 2000 
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Item Descrição Ref 

1. Da listagem de inventário  
   
 1.1 - Obter a relação de material (inventário) constante do  estoque em 31/12 

e executar os seguintes procedimentos: 

a. testar a exatidão aritmética da listagem; 

 

 b. conferir os resultados dos testes de contagem com as quantidades 
registradas. 

 

2. 
 

Da análise dos saldos mensais  

 2.1 - Montar composição dos saldos de estoque mês a mês e proceder a um 
exame e explicação das variações estranhas ou anormais à natureza do saldo 
(revisão analítica). 
 

 

3. Seleção de amostra e inspeção física  

 3.1 – Selecionar, por amostragem, algumas fichas de estoque, realizando os 
seguintes testes: 

 

 a. conferir as somas apresentadas nas mesmas;  

 b. conferir a adequação do cálculo do custo médio;  
 c. verificar se o saldo em 31/12 é o mesmo constante no inventário.  
   
 3.2 – Efetuar contagem física para cada tipo de item cuja quantidade seja 

considerada significativa, inspecionando os bens selecionados, confrontando 
com a posição encontrada na data da visita e com os saldos registrados nas 
fichas de controle, atentando para o seguinte: 

 

   
 a. assegurar que todas as localidades onde existam almoxarifado sejam 

consideradas; 
 

 b. confirmar ou observar qualquer quantidade significativa de estoque em 
poder de terceiros; 

 

 c. antes do início da contagem, determinar quais serão as unidades utilizadas 
na listagem final de estoque.  Se a unidade utilizada for diferente da unidade 
contada, verificar se existem dados suficientes para verificar a quantidade 
final. 

 

   
 3.3 – Obtenha a listagem ou cópia dos últimos documentos de recebimento, 

transferências e saídas para teste subseqüente do corte das transações. 
 

   
 3.4 – Determinar se existem itens de terceiros no estoque, assegurando-se de 

que existem informações adequadas para que esses itens não sejam incluídos 
no inventário final. 

 

   
 3.5 – Verificar a existência de itens danificados, obsoletos, fora de uso ou em 

excesso, perguntando ao responsável pelo almoxarifado sobre a destinação 
dos mesmos. 
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Item Descrição Ref 

 3.6 – Verificar se existe algum planejamento nas compras de materiais ou se 
as mesmas são feitas indiscriminadamente à medida que o estoque vai 
zerando. 

 

  
 

 

4. Aspectos contábeis do estoque  
   
 4.1 - Obter um resumo dos estoques, por sua classificação e verificar a 

exatidão aritmética, confrontar com o razão geral, balanço de trabalho e 
registros analíticos, se existirem. 

 

   
 4.2 - Revisar a classificação e descrição dos itens de estoque.  
   
 4.3 – Revisar a aplicação de princípios contábeis e, quanto à adequação e 

consistência, determinar a base para o cálculo da valorização (menor entre 
custo ou mercadoria, valor de mercado, etc.), o método de determinar o custo 
(FIFO, LIFO, médio, etc.), e o método de determinar o mercado (reposição, 
valor líquido realizável, etc.). 

 

   
5. Das instalações e condições de armazenagem  

   
 5.1 – Verificar as condições de armazenagem dos materiais, principalmente 

quanto à temperatura, umidade, luminosidade e espaço. 
 

 5.2 – Verificar se os materiais estão devidamente arrumados e separados por 
tipo e se há área de circulação interna satisfatória. 

 

 5.3 – Verificar se os materiais inflamáveis e/ou de fácil combustão estão 
armazenados em área específica, separada das demais materiais. 

 

   
 5.4 – Verificar se há excesso de material estocado no almoxarifado que ponha 

em risco a segurança do local. 
 

   
 5.5 – Verificar a existência de extintores de incêndio em quantidade e tipo 

adequados e se há outros equipamentos de prevenção de incêndio no local, 
atentando para suas categorias e condições de uso. Atente para o fato de haver 
laudo pericial do Corpo de Bombeiros. 

 

 5.6 – Verificar se o acesso ao estoque é restrito ao pessoal que trabalha no 
mesmo. 

 

 5.7 – Verificar se há listagem com os nomes e respectivas assinaturas das 
pessoas autorizadas a requisitar materiais e confirmar se está atualizada. 
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7 – CO�CLUSÃO 
 

Como todo o seguimento, a auditoria de estoques, passa por profundas mudanças 

focadas principalmente na parte operacional e em suas ferramentas, face à grande evolução 

dos aparatos tecnológicos e as novas necessidades de controles que surgem a cada dia com a 

utilização das novas ferramentas. Contudo, na essência da auditoria de estoque continua e 

prevalece, conhecer profundamente seus processos, suas fragilidades e oportunidades de 

aperfeiçoar os procedimentos, sejam estes com ou sem o amparo da tecnologia da informação.  

 

Para uma auditoria de estoque eficiente e eficaz é preciso conhecer todos os 

processos e atuar de forma integrada com as diversas áreas de um negócio desde a compra ou 

produção, passando pelo armazenamento e distribuição até a venda, registrando e atuando de 

forma preventiva em todos os campos, pois um problema que pode ter origem na compra 

(qualidade de mercadoria), se não identificado, pode gerar um prejuízo real no momento da 

venda, comprometendo o desempenho de estoque de uma empresa. Por isso mapear os 

processos, aprimorar os procedimentos em cada etapa, através de diagnósticos e sugestões 

precisas e focadas para cada situação, é uma atribuição importante da auditoria de estoque. 

Conhecer as etapas do processo e registrar todas as ocorrências sempre é um bom início pois, 

“Quem não registra não conhece – Quem não conhece não controla – Quem não controla não 

atua e quem não atua gera prejuízos” . 

 

A auditoria de estoque nos dias atuais busca intensamente a relação dos estoques 

com resultados das organizações, buscando a perenidade e o melhor desempenho financeiro e 

usa como sua grande ferramenta a TI (Tecnologia de informação), por isso hoje os auditores 

além do conhecimento técnico dos processos legais e contábeis, necessitam de competências 

novas, tais como grande familiarização com novos equipamentos desenvolvidos para coleta 
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de dados na realização de inventários, que vão desde um simples coletor a um complexo 

conjunto de equipamentos (coletores de rádio-freqüência, equipamentos receptores e 

softwares específicos). 

 

Sistemas de gestão integrados onde estão contempladas todas as etapas do 

processo: compra (entrada de mercadorias), armazenamento e saída (venda de mercadoria). Se 

nós, que seremos os novos auditores, não estivermos sempre buscando a capacitação para as 

novas ferramentas, não estaremos aptos a atender as necessidades das organizações, pois a 

velocidade da informação é cada vez mais latente no nosso dia a dia e deixa claro que para 

obtermos o sucesso esperado em nossa carreira profissional, não bastará só o rico 

conhecimento adquirido no nosso curso. Ainda que entendamos que este seja um passo muito 

importante em nossas vidas é preciso ter a plena ciência de que a atualização constante será a 

temática de nossas carreiras de agora em diante. Assim, poderemos estar dentro do mercado 

de trabalho, de forma competitiva e buscando suas melhores posições, atendendo de forma 

completa todos os pontos acima abordados de forma prática, ética e eficaz, buscando honrar e 

retribuir com competência, no exercício da função, os conhecimentos assimilados de todo o 

corpo docente desta organização, da qual jamais esqueceremos e que, pretendemos continuar 

nos relacionando ao longo de nossas carreiras profissionais. 
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