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Prefácio 
 
 Este trabalho é direcionado aos profissionais, professores e alunos 
que atuam na área de Administração de Materiais. Seu principal objetivo é 
levar ao leitor, de forma simples, objetiva e clara, noções básicas do 
gerenciamento e controle dos estoques em sistemas informatizados, como 
também abordar algumas inovações já existentes e aplicadas nas empresas 
brasileiras.  
 Atualmente os empresários têm demonstrado grande interesse pela 
logística, principalmente no que se refere às compras e aos níveis de estoque 
em relação à demanda dos produtos, aplicando intensamente o Just-In-Time 
na administração de seus materiais. Isso porque não cabe mais a manutenção 
de estoques excessivos para enfrentar a concorrência. Com o advento da 
informática, as empresas passaram a conhecer melhor o comportamento dos 
seus estoques, identificando e eliminando “gargalos”, partindo para 
elaboração de estratégias táticas e operacionais mais precisas e dinâmicas, 
com isso possibilitando expressiva redução do capital de giro aplicado em 
materiais. 
 Hoje em dia não é mais aceitável que uma organização gerencie seus 
estoques sem o auxílio da informática. Esta tecnologia está ao alcance de 
todas as empresas, inclusive micros e pequenas. Porém as técnicas de 
gerenciamento “on-line” ainda não foram bem assimiladas e difundidas, 
sendo comum a utilização parcial das vantagens de um sistema 
informatizado.  

Nesta obra espero diminuir este hiato e contribuir para a difusão e o 
bom uso dos sistemas informatizados para controle dos estoques.  
        

O autor. 
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PARTE I – Introdução 
  

1 – Introdução à Administração e Controle dos 
Estoques 
Atualmente, a Administração de Materiais é uma das atividades de 

gestão mais importantes para as empresas. A manutenção da 
competitividade depende diretamente da forma com que os materiais são 
geridos, os quais devem possuir níveis compatíveis com suas demandas 
como também as compras necessitam ser cada vez mais ágeis, para que 
possam atender às necessidades de aumento da velocidade da renovação dos 
estoques. Girar o mais rápido possível, reduzindo os níveis de 
armazenamento, sem que isso acarrete desabastecimento, é o grande desafio 
à gestão de materiais, visto que a manutenção da lucratividade da empresa 
depende disso. 

 Nos dias atuais, quando a competição entre empresas é acirrada, 
ganhar dinheiro com altas margens de lucro tornou-se inviável, daí surgiu a 
importância da redução dos estoques e da agilização dos processos de 
aquisição – comprar grandes quantidades não é compensador. Simplesmente 
comprar, armazenar, industrializar e vender não atende às necessidades do 
mercado, cada vez mais competitivo e exigente. As operações ligadas à 
gestão dos estoques necessitam ser cada vez mais rápidas e precisas, por 
este motivo não podemos falar em Administração de Materiais sem enfocar 
os processos de informatização dos estoques.  
   

Mas o que é estoque?  
- “É todo sortimento de materiais destinado à manutenção das 

atividades de uma empresa”; 
- “É o conjunto de materiais adquiridos com fins de 

armazenamento para uso futuro”; 
- “São mercadorias que a empresa adquire de fornecedores e 

armazena para atender as suas necessidades”. 
- “É todo sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no 

processo de sua produção e/ou prestação de serviço”.  
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O que é Administração de Materiais? 
- “É o conjunto de atividades que visam garantir o fluxo contínuo 

e uniforme das compras, produção e vendas de mercadorias e 
serviços”. 

- “É um conjunto de ações que visam dar continuidade aos 
suprimentos necessários à manutenção das atividades da 
empresa”. 

- “Consiste na ação conjunta das atividades de compra, 
armazenamento, produção e vendas, com fins de manter as 
atividades da empresa, estas, por sua vez, em sintonia com as 
atividades financeiras e contábeis”. 

1.1 – A Administração de Estoques 
Podemos comparar a atividade logística a um grande e infinito 

quebra-cabeça, onde todas as peças se encaixam, conforme forem colocadas, 
porém o resultado obtido dependerá da forma em que elas estejam dispostas, 
pois se algumas poucas peças forem colocadas em local indevido, todo 
resultado ficará comprometido; por outro lado, se forem colocadas 
corretamente, os benefícios serão extraordinários. 

A área de materiais interage diretamente com outras áreas da 
empresa, as quais possuem vínculo estreito e dependente entre si. 
Internamente, na área de materiais, compras e armazenamento necessitam 
de perfeita sintonia para obter resultados satisfatórios. Externamente,   
produção e vendas necessitam do apoio logístico da área de materiais para 
executarem suas atividades. Por outro lado, o setor financeiro assegura os 
pagamentos das compras efetuadas pela área de materiais.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Área de 
Materiais 

Produção Vendas 

Fluxo de materiais entre as áreas relacionadas 
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Podemos observar que a área de materiais interfere diretamente nos 

resultados das áreas de produção e vendas, visto que as duas necessitam do 
suprimento contínuo de materiais, dentro dos padrões de qualidade exigidos 
pela empresa.  

As áreas de transportes e manutenção, que também são componentes 
do sistema logístico, ganharam autonomia, no entanto mantêm seu apoio ao 
sistema de estoque. Isto permitiu maior especialização da área de materiais, 
que hoje ocupa suas atividades com a gestão dos estoques: compra, 
estocagem e patrimônio em parceria com a contabilidade. 

 
 

 
 
É comum que a direção da empresa queira saber do Administrador 

de Materiais sobre a situação atual dos estoques, cabendo ao responsável 
pela área administrar os estoques de forma eficiente e promover a 
manutenção dos sistemas de informação e controle, com o fim de obter 
respostas adequadas para as seguintes perguntas, entre tantas outras: 

 
a) Qual o valor do estoque atual da empresa? 
b) Quantas unidades de cada produto existem em estoque? 
c) Quais são os materiais de maior valor no estoque? 
d) Que materiais estão tendo maior saída? 
e) Qual a rotação do estoque? 
f) Que materiais devem ser eliminados do estoque? 
g) Que estratégias de gerenciamento devem ser adotadas para 

controle dos estoques? 
h) Qual o melhor momento para comprar? 
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1.1.1 – Vantagens da Administração Eficiente dos 
Estoques 

Os estoques, bem administrados e adequados, trarão como resultados 
várias vantagens, tais como: 
 

a)  Reduzem ou anulam perdas e/ou furtos de materiais; 
b)  Permitem o conhecimento prévio da quantidade de 

materiais necessária para atender à demanda para período 
de tempo futuro; 

c)  Evitam compras desnecessárias; 
d)  Favorecem o suprimento de materiais no momento 

oportuno; 
e)  Permitem traçar, de forma eficiente, estratégias de compras 

e de vendas; 
f)  Reduzem a necessidade de capital de giro para manter as 

atividades da empresa; 
g)  Promovem aumento da rotação dos estoques; 
h)  Propiciam maior competitividade da empresa em relação a 

sua concorrência; 
i)  Favorecem o estreitamento das parcerias comerciais entre a 

empresa e seus principais fornecedores; 
 

1.2 – Classificação dos Materiais 
Os materiais podem ser agrupados de várias formas, conforme a 

visão de cada empresa, tais como: estado de conservação, utilização, 
natureza, etc. Cada classificação deve atender aos objetivos desejados, 
sendo possível grande variação de classificações. 
 A atividade de classificação é muito importante no momento do 
cadastro no sistema de controle do estoque, quando os materiais devem ser 
classificados em grupos e subgrupos, criado conforme as necessidades de 
classificação e de agrupamento dos materiais de cada empresa. Veremos 
isso melhor mais adiante. 
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 Eis algumas classificações, clássicas e gerais, normalmente aplicadas 
aos materiais. 

1.2.1 – Quanto à Industrialização 
a)  MATÉRIAS-PRIMAS 

São materiais destinados à transformação em outros produtos, têm 
consumo proporcional ao volume de produção; 
 

b)  PRODUTOS EM PROCESSO 
São materiais que estão em diferentes etapas da produção. 
Representam a transição de matéria-prima em produto acabado; 
 

c)  PRODUTOS SEMI-ACABADOS 
São aqueles procedentes da produção que, para serem 
considerados acabados, necessitam de algum detalhe de 
tratamento final (retoque, pintura, inspeção, etc.); 
 

d)  PRODUTOS ACABADOS 
Já prontos, seu processamento foi completado, podendo ser 
estocados, utilizados ou vendidos. 

1.2.2 – Quanto ao Aspecto Contábil 
a)  MATERIAIS IMOBILIZADOS 

São itens pertencentes ao ativo imobilizado (patrimônio), os quais 
são armazenados ou utilizados, tendo aplicação já definida. Seu 
gerenciamento e controle são feitos de forma distinta da dos 
demais materiais; 
 

b)   MATERIAIS EM ESTOQUE 
Referentes aos materiais estocados pela empresa, são destinados a 
produção ou revenda. Compõem o ativo circulante.  Podem ser 
classificados em três tipos: 

 
Matéria-prima; 
Material para revenda; 
Material para consumo.   

 



Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados 

- 22 - 

1.2.3 – Quanto à Demanda 
a)  MATERIAIS DE DEMANDA PERMANENTE 

Sempre são movimentados no estoque, nunca devem faltar; 
 

b)  MATERIAIS DE DEMANDA EVENTUAL 
São aqueles que têm movimentação em alguns períodos, 
normalmente para atender a demanda de determinada época. Sua 
compra deve ser cuidadosamente planejada para que não ocorram 
sobras nem faltas, que certamente acarretarão redução da margem 
de lucro. 
 

� São comuns, na comercialização de produtos de demanda eventual, 
acordos de consignação entre as empresas revendedoras e fornecedoras. 

 

� Em se tratando de produtos com períodos de demanda não previsíveis, 
devemos manter o mínimo possível em estoque, para não comprometer o 
capital de giro da empresa.  

1.2.4 – Quanto à Movimentação 
a)  MATERIAIS ATIVOS 

São itens estocados que possuem sua movimentação ativa; 
 

b)  MATERIAIS INATIVOS 
São itens estocados sem movimentação. Estes devem ser 
identificados e sua permanência em estoque analisada; caso não 
seja compensadora, devemos retirá-los do estoque, pois somente 
representam capital de giro parado e em desvalorização. 
 

c)  MATERIAIS DESCONTINUADOS 
São itens que a empresa não mais movimenta. Como não é 
possível excluí-los do sistema de controle de estoque, por 
possuírem movimentações registradas, são classificados como 
descontinuados. 
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� O fato de retirar do estoque itens sem movimentação não significa 
colocá-los no lixo ou destruí-los. O Administrador de Materiais, com aval 
da direção da empresa, deverá providenciar aplicação econômica para os 
itens em questão.  
 

1.2.5 – Quanto ao Estado de Apresentação 
a) MATERIAIS NOVOS 

Não foram utilizados sob nenhuma forma; 
  
b) MATERIAIS REPARADOS 

Sofreram alguma modificação ou recuperação, podem ser 
novamente utilizados, com ou sem restrições; 

 
c) MATERIAIS INSERVÍVEIS 

Não apresentam condições de uso, sua recuperação é inviável. 
Uma vez em estoque, devem ser retirados no mais breve espaço 
de tempo possível; 

 
d) MATERIAIS OBSOLETOS 

Já sem nenhum uso, não mais satisfazem o mercado. Devem ser 
vendidos urgentemente, enquanto ainda há aceitação, sob pena de 
representarem materiais inativos, acarretando imobilização de 
capital de giro; 

 
e) MATERIAIS SUCATA 

São resíduos de materiais que possuem valor econômico; 
 

f) MATERIAIS IMPRESTÁVEIS 
São resíduos de materiais que não tem valor econômico.  
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2 – Noções de Automação dos Estoques 
 Nas organizações voltadas às novas técnicas de gerenciamento e 
controle do estoque, a utilização de recursos de automação é muito 
importante, pois aperfeiçoa os processos de forma a integrar as operações da 
empresa, racionalizando tarefas, eliminando margens de erros gerando 
maior confiabilidade e, sobretudo, reduzindo consideravelmente o tempo e 
os custos operacionais e administrativos. A automação também integra o 
controle do estoque às diversas áreas da empresa, tais como: contabilidade, 
financeira, vendas e compras.  
 

 
 
 Externamente, os processos de automação facilitam as relações entre 

clientes e fornecedores, tornando mais amigáveis e ágeis as operações de 
compras e vendas de materiais. Sistemas como o EDI (Electronic Data 
Interchange) – Intercâmbio Eletrônico de Dados e ECR (Efficient Consumer 
Response) – Resposta Eficiente ao Consumidor aperfeiçoam os processos de 
aquisição, melhoram os relacionamentos entre empresas, facilitam a gestão 
dos estoques e reduzem, consideravelmente, as necessidades de capital de 
giro. 
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2.1 – O Processo de Automação 
 Atualmente a automação passa por um período de grande 
desenvolvimento, explicado pela conscientização dos benefícios por ela 
gerados, entre eles a redução dos custos dos equipamentos; antes era 
oneroso para pequenas e médias empresas. 

 
Atualmente os empresários percebem a importância de 

automatizarem suas movimentações por vários motivos, entre eles, podemos 
citar alguns: 

• É necessário controle preciso dos estoques, desde a entrada, 
armazenamento até sua saída; 

• Os clientes exigem atendimentos mais rápidos, eficientes e com 
maior conforto; 

• A concorrência entre empresas está mais acirrada; 
• O fluxo das informações necessita ser mais ágil e preciso; 
• As diversas áreas da empresa devem estar perfeitamente 

integradas; 
• As empresas necessitam oferecer preços mais acessíveis de seus 

produtos e serviços; 
• Os processos decisórios devem ser mais ágeis; 
• As estratégias gerenciais necessitam ser mais dinâmicas e 

maleáveis. 
 

2.2 – Fases do Processo de Automação 
As empresas, ao informatizar suas operações, passam por processos 

de implantação dos sistemas de automação, geralmente de forma gradativa, 
compreendendo várias fases: 

 
1ª. Fase 

– Inicialmente há implantação de microcomputadores, e são 
utilizados softwares simples e específicos para cada aplicação, sem 
interligação com outros sistemas. As áreas de estoque, de 
contabilidade e financeira trabalham isoladamente, os documentos 
são registrados e encaminhados para os setores envolvidos; 
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2ª. Fase 
– Há conscientização da interligação dos sistemas gerenciais; surgem 
softwares mais elaborados capazes de integrar várias áreas da 
empresa; há necessidade de especialização e de visão geral da 
organização por parte dos funcionários; são dinamizados os 
processos de treinamentos e reciclagem; ocorre a instalação de 
computadores interligados em rede; as áreas de estoque, compras e 
vendas podem utilizar o mesmo software e efetuar lançamentos no 
sistema; são agilizados os processos de movimentação e controle dos 
materiais.  

 

� Nesta fase ainda há muita intervenção humana e ocorrem, com 
freqüência, erros de digitação que comprometem a eficiência do sistema. O 
processo de entrada de dados ainda é muito lento. É comum a existência de 
conflitos entre as áreas envolvidas no processo.  
 

 
3ª. Fase 

 – Surge necessidade da implantação de leitura óptica, agilizando e 
qualificando a coleta de dados, como também reduzindo a 
possibilidade de erros na entrada de dados. As informações fluem 
rapidamente; os relatórios emitidos pelo sistema são mais confiáveis; 
as estratégias gerenciais são precisas e dinâmicas; os níveis dos 
estoques podem ser reduzidos, em conseqüência da agilização dos 
processos de compra; há conhecimento do giro dos estoques; a 
apuração das vendas é muito mais rápida e precisa; há garantia de 
que o material que está sendo movimentado é o mesmo nas 
movimentações de entrada e saída, e o mais importante: empresa e 
fornecedores começam a falar a mesma linguagem em relação à 
movimentação dos materiais – ambos usam o mesmo código de  
identificação, o padrão EAN de códigos de barras, daí começam a as 
parcerias comerciais eletrônicas. 
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4ª. Fase 
– As empresas, totalmente informatizadas, podem utilizar o EDI – 
Intercâmbio Eletrônico de Dados e o ECR – Resposta Eficiente ao 
Consumidor, favorecendo maior parceria entre as relações 
comerciais; há consulta direta entre clientes e fornecedores; 
suprimento automático de materiais; maior agilidade e eficiência no 
atendimento. 

5ª. Fase 
 - As empresas usam a internet para acessar seu programa de controle 
de estoque em qualquer lugar do mundo, facilitando o acesso às 
informações e registro de movimentações.  
 

2.3 – Obstáculos ao Processo de Automação 
Como todo processo inovador, para a automação não poderiam faltar 

obstáculos à sua implantação. Esses obstáculos geralmente estão situados 
dentro da própria empresa, muitas vezes configurados nas pessoas que nelas 
trabalham – fatores humanos. Outras vezes os obstáculos estão 
relacionados à operação e à viabilização da automação – fatores 
operacionais. Ou até mesmo na combinação dos dois fatores ao mesmo 
tempo.  Cabe à administração da empresa saber direcionar esforços para 
minimizar esses obstáculos, de forma que o processo de automação consiga 
alcançar resultados plenamente satisfatórios em cada fase do processo de 
automação.  
 
Citaremos alguns destes fatores: 

 

2.3.1 – Alguns Fatores Humanos 

• Falta de conscientização dos benefícios que os processos de 
automação podem proporcionar aos funcionários e à 
empresa; 

• Reação de defesa quanto à absorção de novas idéias e quebra 
de antigos paradigmas (medo do novo); 

• Descrença nos processos de automação; 
• Visão empresarial tradicional; 
• Falta de qualificação profissional ou treinamento adequado; 
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• Medo de perder o emprego, pela substituição do homem por 
equipamentos; 

• Falta de experiência para interpretar e avaliar  as informações 
geradas pelos sistemas; 

• Tentativas de boicotes ao processo de automação. 
 

2.3.2 – Fatores Operacionais 

• Má escolha na aquisição de hardware e software; 
• Ineficiência ou inexistência de assistência técnica 

especializada, por parte do fabricante dos equipamentos; 
• Falta de qualificação do prestador de serviços durante a 

implantação do sistema; 
• Inexistência de consultoria especializada em Administração 

de Materiais e em Informática; 
• Desconhecimento das técnicas de gerenciamento do estoque 

em sistemas informatizados. 
 

2.4 – Benefícios da Automação 
 Uma empresa somente está realmente automatizada quando adota 
equipamentos de leitura óptica para coleta de dados, com as quais submete 
todo o percurso do material à precisão dos leitores ópticos (scanners), 
identificando de forma inequívoca e registrando no sistema de estoque todas 
as suas movimentações, em todo o fluxo na empresa, desde a entrada e 
armazenamento até sua baixa no sistema. 
 

Seguem alguns benefícios da automação dos estoques: 
 

� Agilidade e precisão: redução mínima de 30 a 40% no tempo 
de atendimento; 

� Confiabilidade: com redução da digitação, a possibilidade de 
erros humanos diminui sensivelmente; 

� Controle mais preciso do estoque nas operações de compras, 
entradas, movimentações internas, atualizações de preços, 
saídas e reposição; 
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� Rapidez no processamento de informações, com confecção 
de relatórios mais abrangentes e direcionados, facilitando a 
tomada de decisões e a elaboração de estratégias; 

� Redução do tempo de permanência das mercadorias no 
estoque,  

� Agilidade nos processos de compra; 
� Redução dos custos operacionais e da área de armazenagem; 
� Diminuição de desperdícios por excesso de estocagem; 
� Melhor reposição do estoque, diminuindo perdas de vendas e 

falhas na produção; 
� Melhor conhecimento do perfil dos clientes e fornecedores; 
� Conhecimento preciso do giro dos materiais. 
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2.5 – EDI – Electronic Data Interchange – Intercâmbio Eletrônico 
de Dados 
 É a transmissão de documentos por computadores, permitindo-se 
realização de operações comerciais automaticamente e propiciando maior 
agilidade na realização de negócios entre parceiros comerciais; exemplo: os 
pedidos de compra não são emitidos em forma de formulários e enviados 
aos fornecedores: são elaborados eletronicamente, eliminando digitação, 
economizando tempo e reduzindo erros; cobranças e recebimentos podem 
ser feitos automaticamente; entre outras operações.  

As informações geradas por um sistema podem ser transmitidas para 
outro, instalado em empresa diferente, e processadas como se nele tivessem 
sido geradas. 
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2.5.1 – Objetivos da Implantação do EDI 

• Redução de custos operacionais; 
• Agilidade nas comunicações entre empresas; 
• Eliminação de erros de digitação; 
• Aumento da produtividade. 

 
 
 Na implantação do EDI é necessária a adoção de um padrão para que 
os documentos transitem entre empresas e sejam corretamente interpretados. 
São regras que definem o conteúdo das informações: dados dos documentos 
e a forma como serão transmitidos. Este padrão de troca de dados é o 
UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport), padrão internacional, que foi 
adaptado para o Brasil com o formato EDIFACT/EANCOM; contém mais 
de 200 formatos de documentos eletrônicos capazes de atender vários tipos 
de empresas. 
 A linguagem de negócios EANCOM é uma simplificação do 
EDIFACT, contendo apenas informações necessárias para comunicação 
entre empresas parceiras – seu manual pode ser adquirido na EAN BRASIL. 
 

2.5.2 – Vantagens do Padrão EANCOM 

• Códigos padrão EAN – Os códigos são exclusivos para cada 
produto e localização; utilizados em todo o mundo, criam uma 
codificação comum entre parceiros comerciais; 

• As mensagens são simples e claras – Isso facilita o 
processamento e reduz custos com transmissão de dados; 

• É internacional e atende a diversas empresas – A EAN 
está presente em diversos países e dá apoio ao padrão 
EANCOM, atendendo a vários segmentos empresariais; 

• Suporte técnico – O padrão EANCOM possui suporte 
técnico CSC (Communication Systems Committee), que atende 
as necessidades dos usuários do EDI. 
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2.5.2 – Requisitos para Implantação do EDI 

• Produtos com códigos de barras padrão EAN, para 
unificar a identificação dos itens; 

• Linguagem de negócios EANCOM, para possibilitar a 
importação de dados; 

• Acordos de fornecimento entre as empresas – para garantir 
a reposição contínua; 

• Pedidos automáticos – gerados pelo sistema de controle de 
estoque, quando da diminuição dos níveis dos materiais a valores 
iguais aos pontos de reposição ou imediatamente abaixo deles 
(just in time). 
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2.6 – ECR – Efficient Consumer Response - Resposta Eficiente 
ao Consumidor  

É um conjunto métodos voltados a excelência da qualidade no 
atendimento, com o qual todos os que participam da cadeia de logística 
(fabricantes, transportadores, distribuidores e varejistas) trabalham 
harmonicamente, tornando a distribuição mais eficiente e menos onerosa. 
Tem como conseqüência o fornecimento de produtos com preços mais 
acessíveis e com melhor qualidade ao consumidor final, conforme suas 
exigências e necessidades. 

 

 
 
Através de parcerias na cadeia de distribuição, o fabricante vende 

mais facilmente sua produção, adquire maior confiabilidade, torna-se mais 
competitivo e planeja precisamente sua produção; o varejista disponibiliza 
melhores serviços, aumenta o giro das mercadorias, agiliza reposições, 
reduz níveis dos estoques e diminui desperdícios; o consumidor final obtém 
produtos com melhor qualidade, maior prazo de validade e menores preços. 

Neste processo é de fundamental importância que exista perfeita 
integração da cadeia de distribuição, pois o cumprimento de compromissos 
é a mola mestra para o sucesso da ECR.   
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2.6.1 – Requisitos para Implantação da ECR 

• Produtos com códigos de barras padrão EAN, para 
unificar os códigos dos participantes do sistema; 

• EDI e a linguagem de negócios EANCOM, para agilizar as 
transações comerciais (pedidos); 

• Acordos operacionais entre as empresas – sem eles não 
haverá parcerias entre todos que compõem o sistema; 

• Levantamento do custeio de atividades – procura mensurar 
os custos e a eficiência de cada atividade, identificando aquelas 
que são agregadoras de custos, a fim de otimizá-las ou eliminá-
las; 

• Gerenciamento de categorias de produtos – fabricante, 
distribuidor e varejista gerenciam juntos categorias de produtos, 
como unidades estratégicas de negócios; 

• Eficiente distribuição física – pedir, faturar e transportar 
com eficiência e rapidez são fatores preponderantes para o 
sucesso do sistema; 

• Reposição contínua de produtos – com base na demanda 
real, produtos são entregues com maior freqüência, no momento 
oportuno, reduzindo-se os níveis dos estoques; 

• Livre trânsito de informações entre componentes da cadeia 
de distribuição. 
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2.7 – TEF – Transferência Eletrônica de Fundos 
 É um software utilizado na transferência de valores entre empresas. 
Funciona como um cheque eletrônico, por meio de cartões magnéticos; as 
empresas podem receber o pagamento das compras de seus clientes através 
de processamento eletrônico, com débito e crédito automáticos em conta 
bancária. O cliente realiza suas compras e paga com cartão bancário. A 
informação da venda é enviada eletronicamente à empresa que gerencia o 
sistema, onde são conferidos automaticamente pelos bancos: senha, validade 
do cartão, lista negra e limite de compra de cada cliente. O débito e o crédito 
somente ocorrem no dia útil seguinte ou em data previamente agendada em 
casos de vendas para pagamento futuro. 
 
 

2.7.1 – Opções de Pagamento 
1. Garantida: 

Pagamento à vista, dentro do saldo do cartão do cliente, sem 
possibilidade de devolução; 
 

2. Forçada: 
Quando a empresa assume o risco da venda acima do saldo 
do cartão do cliente, podendo haver devolução; 
 

3. Pré-datada: 
As datas são armazenadas no sistema e lançadas nos dias 
específicos; 
 

4. Com cartão de crédito: 
 – Os valores das compras são debitados às administradoras 
de cartões de crédito, que posteriormente repassarão para 
seus clientes. 
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2.7.2 – Vantagens da Transferência Eletrônica de Fundos 
� É uma forma de pagamento à vista, mais segura que o 

recebimento do cheque bancário; 
� É mais seguro no recebimento de créditos pré-datados; 
� Torna o processo de atendimento ao cliente mais rápido, 

agilizando o processo de consulta e venda; 
� Tem boa aceitação pelo consumidor, que não pagará tarifa 

pela emissão da folha de cheque; 
� Reduz sensivelmente a inadimplência e o retorno de cheques 

sem fundos; 
� Reduz a utilização de papéis e sua manipulação; 
� Facilita as operações de depósito bancário e fechamento de 

caixa; 
� Reduz a carga emocional dos funcionários, por temor da 

devolução dos cheques; 
� Diminui falha humana, por ser um processo eletrônico. 

 

2.7.3 – Requisitos para Implantação 
� A empresa deve utilizar terminais POS, micros PCs ou 

telefones inteligentes ou ainda PDVs (Terminais Ponto de 
Venda), conforme sua capacidade; 

� Contratação, com a Embratel, de uma linha, tipo RENPAC 
(Rede Nacional de Pacotes); 

� Contrato com a empresa prestadora do serviço; 
� Instalação de software específico; 
� Instalação de equipamentos de transmissão de dados. 



Fábio J.C. Leal Costa 

- 37 - 

 

2.8 – Coleta de Dados por Radiofreqüência (WIRE-LESS)  
 Utiliza coletores de dados que contêm dispositivos para leitura de 
códigos de barras, teclados e transmissor de rádio; uma unidade 
receptora/transmissora de rádio e um computador, que receberá os dados 
transmitidos. Sua grande vantagem é a mobilidade, visto que os dados 
podem ser coletados no local onde o material se encontra, sem ligação ao 
computador por fios e cabos, além de a comunicação ser realizada em tempo 
real (on line), com o computador.  

Sua aplicabilidade é muito grande, podendo ser utilizada para 
controle dos estoques, controle da produção, atendimento, vendas no varejo 
e no atacado, execução de inventários, controle do patrimônio, controle de 
preços, etc. 
 A radiofreqüência, usada na coleta de dados, apresenta vibrações de 
aproximadamente 400 a 900 milhões de círculos por segundo. Estas ondas 
apresentam duas características importantes para a coleta de dados: 

• A capacidade de atuar como transportadora de informações; 
• Dois transmissores, cada um na sua faixa correspondente, podem 

transmitir na mesma freqüência, sem que haja interferência.  
 
O sinal elétrico lido pelo coletor de dados é enviado para um 

transmissor de radiofreqüência. Esse converte o sinal para ondas de RF e 
depois o transmite para um receptor situado na vizinhança, o qual 
novamente converte as ondas em sinais elétricos e os envia ao computador, 
que os transformará em dados novamente e processará as informações, 
atualizando os sistemas gerenciadores de dados. 

 

 

� 
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Vantagens da coleta de dados por radiofreqüência 

- Elimina fios e cabos; 
- Permite acesso instantâneo aos dados coletados; 
- Minimiza riscos de perda de informações; 
- Aumenta a produtividade; 
- Possibilita a elaboração imediata de relatórios referentes aos 

resultados obtidos; 
- Reduz custos operacionais. 

 
Algumas aplicações dos coletores de dados na gestão dos estoques 

- Inventários de materiais; 
- Conferência de preços; 
- Controle do fluxo da produção; 
- Retirada de pedidos; 
- Recepção de mercadorias. 



Fábio J.C. Leal Costa 

- 39 - 

 

3 – Sistema de Controle de Estoque Informatizado 
Os programas de estoque possuem vários cadastros interligados 

entre si, compondo um banco de dados. Esse banco de dados tem como 
componentes principais os seguintes cadastros, entre outros: 

• Cadastro de grupos e classes; 
• Cadastro de materiais; 
• Cadastro de fornecedores; 
• Cadastro de operações; 
• Cadastro de clientes; 
• Cadastro de movimentos. 

 
Cada um pode ser alimentado isoladamente ou sofrer alterações 

através da movimentação de outro cadastro, o qual atualiza campos comuns 
aos dois.   
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� O sentido das setas indica o fluxo de informações vinculadas 
entre os cadastros, observe que o cadastro de materiais e o cadastro de 
movimentos são os mais importantes; o último recebe informações de todos 
os demais cadastros.  

 

� Os programas de controle do estoques também possuem outros 
cadastros, que dão apoio aos principais, facilitando a digitação de dados 
repetitivos. Esses cadastros são utilizados em recursos de janelas, bastante 
úteis, pois economizam tempo na operação do sistema.  
 

Os cadastros eletrônicos substituem, com muita eficiência, as antigas 
fichas de controle do estoque, que estão obsoletas. A mobilidade no 
tratamento de dados e a versatilidade que os sistemas informatizados 
proporcionam praticamente extinguiram os controles de estoque manuais, 
por possuírem tratamento de dados bastante limitado e serem lentos na 
elaboração de relatórios.  

 
Além da possibilidade de integrar outros sistemas, como 

Faturamento, Contas a Pagar e a Receber, ele pode ser acessado por vários 
usuários ao mesmo tempo, como, por exemplo, compradores, almoxarifes, 
vendedores, gerentes. 

  
Os controles de estoques informatizados revolucionaram vários 

conceitos da Administração de Materiais, trazendo muitas vantagens; eis 
algumas delas: 
 

• Melhor escolha e análise dos fornecedores; 
• As informações das entradas e saídas podem ser processadas ao 

mesmo tempo; 
• Possibilidade de obter, a qualquer momento, a posição do 

estoque e das vendas, mesmo com o sistema operando 
plenamente; 

• Os relatórios gerados permitem traçar, rapidamente, estratégias 
para administração do estoque, compras e vendas; 

• Em rede, setores como compras, almoxarifado e vendas podem 
consultar e movimentar os cadastros, agilizando suas atividades; 



Fábio J.C. Leal Costa 

- 41 - 

• Há maior controle sobre os materiais em estoque, através do qual 
facilmente obtemos informações, como históricos de entradas e 
saídas, relação de fornecedores por material, giro do estoque, 
custo médio dos materiais, custo atual, valor total do estoque, 
etc; 

• Pedidos, faturamento, requisições de materiais e reservas podem 
ser feitos diretamente no sistema, reduzindo o número de papéis; 

• Automatizados, os registros a cada movimentação serão 
atualizados. 

 
    
 Os sistemas de controle do estoque possuem vários módulos, os 
quais dão acesso aos cadastros conforme a operação a ser realizada, como 
por exemplo: manutenção, entrada de movimentos, atualizações, relatórios, 
etc. 
 

 
Tela principal de um programa de controle de estoque em linguagem Clipper 
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Segue a descrição sucinta dos principais cadastros. 

3.1 – Cadastro de Materiais 
O cadastro de materiais merece grande atenção por parte do 

Administrador, pois nele estão contidas as principais informações dos 
produtos, sendo base para o bom funcionamento do controle de estoque 
informatizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A atividade de cadastro de materiais deve ser executada com 
bastante critério, devendo atender às necessidades da administração da 
empresa. Esta tarefa consiste na classificação dos materiais nos respectivos 
grupos e subgrupos e na elaboração de suas descrições, as quais devem 
representar as características dos materiais a serem movimentados, consiste 
também, na alimentação das informações tributárias de cada produto e 
outras informações. 

Antes de cadastrar materiais devemos definir quais são os grupos 
que a empresa trabalhará e registrá-los no cadastro de grupos do sistema; 
depois devemos estabelecer os subgrupos pertencentes a cada grupo, 
também chamados por classes, os quais representam materiais de mesma 
espécie, mas com características diferentes. Feitas estas classificações, 
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poderemos cadastrar os produtos no cadastro de materiais, que utilizará as 
informações alimentadas no cadastro de grupos e subgrupos, vinculando 
cada material ao respectivo subgrupo e grupo, permitindo, assim, a 
formatação de relatórios e catálogos de materiais.  

 

 

3.1.1 – Técnica de Cadastramento de Materiais 
Cadastrar materiais consiste na execução dos seguintes passos: 
1. - Classificação:  
Distribuição dos materiais, segundo suas características, nos 
respectivos grupos e subgrupos; 
 
2. - Determinação do código:  
Seqüência numérica, alfabética ou alfanumérica identificadora do 
material, conforme o sistema de codificação adotado pela empresa; 
 
3. - Elaboração da descrição:  
Corresponde à nomenclatura padronizada do material; 
 
4. - Inclusão de complementos: 
São informações que completam a descrição geral do material. Ex: 
Unidade de entrada, unidade de saída, aplicação, código do 
fabricante, situação tributária, etc. 
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TABELA – SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Código Situação Tributária 
0 Tributada integralmente 
1 Tributada com cobrança do ICMS por substituição tributária; 
2 Com redução de base de cálculo 
3 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 
4 Isenta ou não tributada 
5 Com suspensão ou diferimento 
6 ICMS cobrado antecipadamente por substituição tributária 
7 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 
9 Outras 

  
 

Ao cadastrarmos materiais, devemos tomar alguns cuidados que 
visam à padronização da descrição dos itens. Esses cuidados têm o objetivo 
de tornar mais claras e objetivas as informações do cadastro, visto que 
devemos usar na descrição apenas informações que contribuam para tornar 
clara e inequívoca a identificação dos produtos. Para isso, devemos 
estabelecer um método que padronize a elaboração desta descrição, de 
forma que todos executem esta atividade da mesma forma, proporcionando 
maior organização às informações do sistema.  

Uma das formas de estabelecer o padrão de descrição é a 
determinação da ordem das informações que a ela deve conter. Veja abaixo 
uma sugestão desta ordem.  
  
 

1º. - Finalidade do produto – o que ele é (sabão, caneta,...); 
 
2º. - Fabricante ou identificação comercial – como é conhecido; 
 
3º. - Forma de apresentação – referência, modelo, gramatura, 

dimensões; 
 
4º. - Variações da forma de apresentação – fragrância, cor, 

detalhe; 
 
5º. - Outras especificações, quando necessárias. 
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Exemplo:  

 
 
 

No cadastro de materiais, este produto poderá ser assim cadastrado: 
 

Grupo  - Mercearia/supermercado; 
Subgrupo  - Limpeza Doméstica; 
Código  - 05.10.0001; 
Descrição  - Alvejante Reluzente 1000ml – floral; 
Complementos: 

- Unidade de entrada; 
- Unidade de saída; 
- Quantidade por caixa; 
- Tributação; 
- Níveis de estocagem; 
- Preço de venda; 
- Custos; 
- Outras informações. 
-  

  

� Cada variação de sabor, cor, fragrância, etc; receberá seu código.    
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3.1.2 – Sistemas de Codificação 
Codificar materiais consiste em criar uma representação que 

substitua as especificações dos produtos. Essa codificação deve facilitar a 
operação e o controle dos estoques, assim como se ajustar à cultura de 
gestão e ao ramo de atividade da empresa. Seu objetivo é atender à gestão, 
sem fugir das normas de classificação e de codificação. 
 

Um sistema adequado e funcional de codificação deve levar em 
consideração: 

• A variedade e diversidade dos produtos estocados; 
• A filosofia da empresa no tratamento dos estoques; 
• A necessidade de agrupamento de materiais conforme suas 

características; 
• A adequação à estratégia operacional da empresa; 
• A propriedade na distribuição dos grupos e subgrupos; 
• A necessidade de clareza na emissão dos relatórios. 
 

 
3.1.2.1 – Principais Sistemas de Codificação: 
 

• Alfabético – o código é composto pela combinação das letras 
que compõem o alfabeto; 

• Numérico – consiste no uso dos algarismos combinados; 
• Alfanumérico – combinação de letras e algarismos – pode 

representar uma classificação; 
• Decimal ou Universal – utiliza o sistema numérico, porém 

classificando os materiais em grupos e subgrupos. 
 
 
3.1.2.2 – Sistema de Codificação Decimal ou Universal: 

É o mais utilizado, principalmente por controles de estoque 
informatizados. Identifica os grupos e subgrupos a que pertencem os 
materiais através de seqüências numéricas individuais. É composto por três 
chaves que auxiliam no processo de cadastramento dos itens.  

Este código é acrescido de um ou mais dígitos destinados à 
segurança da digitação do código, chamado de dígito de controle.  
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Composição do Código Decimal: 
 
1°. - Chave AGLUTINADORA:  
Identifica o grupo de materiais a que o item do estoque pertence; 

 
2°. - Chave INDIVIDUALIZADORA: 
Indica o subgrupo (classe) correspondente ao grupo do material; 

 
3°. - Chave DESCRITIVA: 
Corresponde à identificação do material em seu grupo e classe; 
 
4°. - Adendo – DÍGITO DE CONTROLE OU VERIFICADOR: 
É o resultado de cálculo algoritmo que envolve os algarismos que 
compõem o código (veremos melhor mais adiante). 

 
Exemplo: 

 
 
 

�  No processo de codificação é aconselhável colocar intervalos numéricos 
entre os grupos e as classes. Esse procedimento tem a finalidade de 
possibilitar a inserção de novos grupos ou classes entre outros já existentes, 
evitando, assim, que no cadastramento de novos, não haja necessidade de 
modificar a ordem dos já cadastrados. Podemos observar esta situação 
quando da emissão de relatórios de materiais, os quais muitas vezes são 
impressos ordenados por grupos, classes e descrição.  
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3.1.3 – Dígito de Controle 
Ao código do produto são acrescidos um ou mais algarismos 

denominados dígitos verificadores ou dígitos de controle; sua finalidade é 
evitar que erros de digitação dos códigos dos materiais sejam aceitos pelo 
sistema (inversões, omissões ou excessos de dígitos).  

Sua utilização é de vital importância para a segurança das 
informações de movimentação dos materiais, visto que seu uso elimina a 
possibilidade de que um erro de digitação do código acarrete a 
movimentação de outro item já cadastrado no sistema de controle de 
estoque, o que levará a posições falsas dos níveis dos materiais 
movimentados, prejudicando a confiabilidade dos trabalhos de 
administração dos estoques. 

 
 

3.1.3.1 – Cálculo do Dígito de Controle 
Existem vários métodos para cálculo do dígito de controle, variando 

conforme cada sistema e suas aplicações, também conforme cada tipo de 
código. Para exemplificar, utilizaremos o método usado para cálculo do 
dígito de controle correspondente ao código EAN/UCC-13 – aplicado nas 
unidades de consumo. 

Tomemos o código 789100015410D, calcularemos o valor do dígito 
verificador – “D”, que corresponde ao dígito de controle; para isso 
seguiremos os seguintes passos: 

 
1- Abaixo de cada dígito do código do produto, da direita para 

esquerda, colocamos os algarismos 3 e 1 alternadamente, iniciando-
se por 3, associando-os a cada algarismo que compõe o código. 
Estes algarismos são pesos que possibilitarão o cálculo do dígito de 
controle; 

7  8  9  1  0  0  0  1  5  4  1  0  D 
1  3  1  3  1  3  1  3  1  3  1  3 

 
2- Em seguida, multiplicamos cada dígito pelos respectivos pesos; 
 

7  8   9   1   0   0   0   1   5   4   1   0   D 
1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3  

 7 24  9   3   0   0   0   3   5   12  1   0  
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3- Somamos os resultados e obtemos: 
           7+24+9+3+0+0+0+3+5+12+1+0=64 
 
4- Este resultado é subtraído do múltiplo de 10 imediatamente 

superior ao resultado encontrado, neste caso o número 70. 
 

70-64=6 
Nosso dígito de controle será o algarismo 6! 

 

� Caso o resultado da soma descrita no 3° passo apresente  número 
múltiplo de 10, o dígito de  controle será o algarismo “0” (zero). 

 
O não-uso do dígito de controle pode acarretar: 

– Divergência da quantidade em estoque em relação ao 
físico real do material correspondente; 

– Compras desnecessárias de materiais em estoque; 
– Descrédito nas informações do sistema; 
– Erros na elaboração de estratégias de compras, vendas e 

administração de materiais; 
– Distorções nos resultados dos relatórios; 
– Aumento na carga de stress dos funcionários do setor; 
– Perda de vendas; 
– Compras excessivas; 
– Insatisfação por parte dos clientes. 
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3.1.4 – O Cadastro de Materiais e os Códigos EAN 
 Atualmente, com a adesão das empresas à automação de seus 
estoques, o uso dos códigos padrão EAN está cada vez mais comum. Os 
sistemas de controle devem incorporar esta realidade, além de utilizar sua 
própria codificação, que servirá como base para elaboração de relatórios 
gerenciais.  

As empresas necessitam utilizar os códigos padrão dos materiais, 
que permitem o estabelecimento de uma linguagem comum entre fabricante, 
distribuidor e comerciante. Evitando erros de movimentação e identificação, 
constituindo peça fundamental para o sucesso dos processos de automação 
das movimentações dos estoques. 

É permitida às empresas a impressão de seus próprios códigos em 
formato barras, exclusivamente para uso interno, porém esta representa 
custo adicional ao processo de automação dos estoques, cabendo a empresa 
assumir estes custos, se a ela for compensador e conveniente. Vale lembrar 
que a maioria dos produtos já possui os códigos padrão EAN impressos pelo 
próprio fabricante nas unidades de venda ao consumidor, eliminando-se a 
necessidade da etiquetagem dos materiais. 

Com avanço do uso dos códigos EAN, os programas necessitam, no 
cadastro de materiais, de campos destinados aos códigos das unidades de 
consumo, (EAN/UCC-13 e o EAN/UCC-8), e aos códigos das unidades de 
despacho, (EAN/UCC-14), além do campo destinado ao código interno da 
empresa.  

Os códigos de barras nas unidades de consumo possibilitam o 
registro das saídas no varejo através de leitura óptica. Os códigos das 
unidades de despacho possibilitam a venda no atacado e o recebimento de 
mercadorias em suas embalagens de transporte, evitando-se a abertura das 
caixas para se conferir o produto. Torna também possível a automatização 
das entradas dos materiais, quando ocorre a maior parte dos erros dos 
registros de movimentação. Isso, devido aos registros de entrada ainda 
serem digitados manualmente, o que acarreta, eventualmente, registros de 
entrada de produtos que não correspondem aos materiais realmente 
movimentados naquele momento, geram-se assim, posições falsas na 
movimentação de entrada dos estoques, enquanto a incidência de erros nas 
saídas é mínima, por serem registradas por leitura óptica. 

O uso de coletores de dados para conferir mercadorias no 
recebimento, por meio de leitura dos códigos das unidades de despacho ou 
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unidades de consumo, reduz sensivelmente estes erros tornando o 
processamento das entradas mais dinâmico, preciso e prático.  

 
3.1.4.1 – Elaborando Códigos EAN/UCC-13 

Os códigos EAN têm finalidade específica de identificação dos 
produtos, não são utilizados para classificação interna, por esse motivo é 
essencial que as empresas elaborem seus próprios códigos para cada 
produto. Empresas varejistas e atacadistas não necessitam elaborar códigos 
padrão EAN, pois a atribuição desta codificação cabe aos fabricantes. 

  Para que empresas possam elaborar códigos-padrão EAN, é 
necessário que estejam filiadas a EAN Brasil (GS1-Brasil a partir de 2005 - 
www.gs1brasil.org.br), que as credenciará e lhes fornecerá os dígitos 
correspondentes à identificação EAN do país de origem e os dígitos 
correspondentes ao código do fabricante. 

Os produtos nacionais são identificados pelo prefixo 789, 
correspondente à EAN Brasil, no início do código. (Veja este assunto em 
Códigos de Barras EAN). 
 
Passos para Elaboração dos Códigos: 

1. Relacione quais produtos receberão os códigos padrão EAN/UCC-
13; 

2. Elabore a identificação do produto, de forma seqüencial e crescente, 
iniciando, preferencialmente, com 0001. 
 

� Todas as variações dos produtos, tais como: sabor, fragrância, cor, 
gramatura, apresentações, etc., devem ser tratadas como um produto 
diferente, isso requer um código para cada variação. 
 

Ex:  Xampu divino 200ml – camomila 
 identificação: 0001(pode ser referência ou código interno) 
 Xampu divino 200ml – jojoba  
 identificação: 0002 
 Xampu divino 200ml – jaborandi  
 identificação: 0003 
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3. Acrescente à esquerda dessa identificação os dígitos correspondentes 

ao país de origem e à empresa fabricante do produto; 
 

Ex:  País de origem    789; 
 Empresa, fabricante do produto *1  1245; 
 Identificação do produto *2  0001; 
 Código EAN do produto   78912450001D. 

   

� *1 – 4, 5 ou 6 algarismos 
*2 – 3, 4 ou 5 algarismos 

 
4. Calcule o dígito de controle conforme procedimento-padrão para o 

código EAN/UCC-13. A EAN Brasil disponibiliza um programa 
para cálculo do dígito verificador em sua página na internet. 

 

� Os códigos-padrão EAN/UCC-8 são integralmente elaborados pela EAN 
Brasil. O código EAN/UCC-14 é uma variação do EAN/UCC-13 - acrescido 
de um algarismo, à esquerda do código, correspondente a variante logística 
(VL) da unidade de despacho (UD). 
 
 

�  EAN – European Article Numbering. 
 UCC - Uniform Code Council. 
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3.2 – Cadastro de Fornecedores 
O cadastro de fornecedores é utilizado principalmente pelo setor de 

compras, para realizar pesquisas de preços dos materiais a serem adquiridos. 
Ele está ligado ao cadastro de materiais através de vínculos, que 
possibilitam essas pesquisas. A atualização dos dados dos fornecedores no 
cadastro de materiais se dá no momento da entrada das notas fiscais dos 
materiais adquiridos pela empresa.  

A Área de Compras deverá manter um cadastro direcionado às suas 
atividades, no qual deverão constar históricos dos processos de aquisição de 
cada fornecedor, sendo bastante útil na execução dos processos de 
negociação e avaliações de fornecimento. 
 

 
Tela inicial do cadastro de fornecedores em um programa de controle de estoque 
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Em empresas certificadas pelas normas ISO, a área de compras antes 
de homologar seus fornecedores necessita avaliar, selecionar e acompanhar 
os fornecimentos. Isso objetiva a manutenção da qualidade dos produtos 
adquiridos, não somente no momento da primeira aquisição, como também 
ao longo das relações de compra e venda existentes entre as empresas, 
mesmo depois da sua homologação, (veja Normas ISO). 
 
Os fornecedores deverão ser avaliados quanto a: 

– Sua capacidade de atender às necessidades de fornecimento da 
empresa; 

– Seu sistema de garantia da qualidade dos produtos por ela 
fornecidos. 
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3.3 – Cadastro de Operações 
O cadastro de operações dá apoio às opções de movimentação dos 

materiais no sistema de controle do estoque; estas operações devem espelhar 
a forma como os materiais são movimentados. Todas as operações, entradas, 
saídas e movimentações internas, inerentes à empresa, devem ser 
cadastradas e conter parâmetros para atualização do sistema, por exemplo: 
as movimentações de entrada referentes às compras devem ser programadas 
para atualizar preços; as movimentações de saída não devem atualizar 
preços no sistema, isso porque ao efetuar entradas, o sistema de controle de 
estoque atualizará automaticamente os preços de custo e, se parametrizado, 
também atualizará os preços de venda.  

 

 
 

Nos sistemas que possuem módulo de faturamento, também 
podemos cadastrar os Códigos Fiscais de Operações e Prestações – CFOP, (veja 
anexo I), que serão muito úteis na emissão das notas fiscais e 
acompanhamento das movimentações dos materiais pela contabilidade da 
empresa. 
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Os Códigos Fiscais de Operações e Prestações – CFOP são 

aplicáveis nas entradas e saídas de mercadorias e em prestações de serviços. 
Descreve qual o tipo/natureza da operação ou prestação que está sendo 
realizada. 

 
Devem ser utilizados: 

1. Na emissão das Notas Fiscais nos modelos 1 e 1A; 
2. Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7; 
3. Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8; 
4. Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9; 
5. Conhecimento de Transporte Aéreo de Cargas, modelo 10; 
6. Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11; 
7. No preenchimento dos Livros Registro de Entradas, Registro de 

Saídas e Registro de Apuração do ICMS; 
8. Em alguns documentos fiscais a serem apresentados ao fisco. 
 

3.4 – Cadastro de Clientes 
Igualmente importante, em relação ao cadastro de fornecedores, este 

cadastro é de especial interesse para a área de vendas, visto que está 
intimamente ligado às atividades de atendimento.  

Também ligado ao cadastro de materiais e ao cadastro de 
movimentos permite a emissão de relatórios, tais como: produtos por cliente 
e vendas por cliente, o que proporciona a empresa fazer identificação dos 
mais importantes e com isso traçar estratégias de vendas direcionadas a eles. 

As informações nele contidas podem levar a empresa a obter vendas 
mais segura, através da checagem de dados como: número de CGC; 
Inscrição estadual; CIC e RG, com fins de pesquisa de crédito; também 
possibilita maior vínculo comercial entre empresa e clientes, facilitando a 
emissão de malas-diretas, muito utilizada em ações de marketing. Hoje com 
a adesão cada vez maior das empresas à prática da ECR e da certificação 
ISO, este cadastro tem sua importância mais valorizada. 
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Tela referente às informações cadastrais dos clientes 

3.5 – Cadastro de Movimento 
 Certamente é o cadastro mais importante do sistema. Nele estão 
contidas todas as informações sobre a movimentação dos materiais da 
empresa. Ligado aos demais cadastros, recebe e alimenta informações, 
integrando todo o sistema. 
 É o cadastro mais cuidadosamente elaborado, os dados nele 
armazenados devem ser precisos, pois a confiabilidade atribuída ao sistema 
está intimamente ligada à operação correta do movimento dos materiais nele 
contidas. 

A emissão de relatórios gerenciais precisos e a elaboração de 
estratégias operacionais dependem destas informações. 

3.5.1 – Operações Básicas do Cadastro de Movimento 
  

• Entradas – Através do cadastramento das notas fiscais 
correspondentes às entradas e devoluções de materiais; 

• Saídas – Por meio do cadastro das notas fiscais 
correspondentes às vendas e requisições de materiais e; 

• Transferências – Mediante das notas fiscais referentes a 
transferências entre filiais da empresa. 
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Outras operações: 
 

• Pedidos – Importantes para operações de compra, recepção e 
conferência de materiais. Pode ser convertido em 
movimentação de entrada, após o recebimento das 
mercadorias, adicionando-se dados da nota fiscal 
correspondente; 

 
 

• Reservas – Possibilitam atendimento diferenciado. Pode ser 
convertido em operação de saída no momento da liberação 
das mercadorias através das vendas. 
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4 – Código de Barras Padrão EAN 
Os códigos de barras são representações gráficas de caracteres 

numéricos ou alfabéticos, formados por combinações distintas de barras e 
espaços em seqüência.  Seguem uma lógica determinada, conforme o padrão 
do código utilizado. 

Existem vários padrões para códigos de barras, cada utilizado 
conforme sua aplicação. 

- CodaBar;   
- EAN; 
- ITF;  
- JAN; 
- Post net; 
- UPC; 
- Pharmacode. 

 
Como dissemos, os códigos de barras são formados por um conjunto 

de barras e espaços; contêm uma área livre em torno da representação 
chamada “zona de silêncio”. Sua altura é determinada conforme o tipo de 
equipamento de impressão e o equipamento de leitura óptica a ser utilizado. 

 
Os códigos de barras são bastante utilizados e impressos nas 

embalagens dos mais diversos produtos. Seu objetivo é tornar inequívoca 
a identificação do material através da padronização dos códigos utilizados 
entre fabricantes, comerciantes varejistas ou atacadistas e consumidores.  

CÓDIGO DO FABRICANTE = CÓDIGO DO 
COMERCIANTE = CÓDIGO DO CONSUMIDOR. 

 

� O padrão EAN é um número de identificação exclusivo - o 
número global de item comercial, ou GTIN (Global Trade Item Number). 

 

� Quaisquer códigos de produtos são as chaves de acesso ao 
cadastro de materiais, onde estão contidas informações dos itens 
movimentados, tais como: preço, descrição, tributação, etc. 
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Os códigos de barras são lidos por SCANNERS, que são 
equipamentos capazes de interpretar e fornecer o código decodificado ao 
sistema de controle do estoque, o qual efetuará a operação solicitada.  

 
O uso dos leitores ópticos reduz sensivelmente o tempo de digitação 

do código do produto, tornando as operações de movimentação e cadastro 
dos materiais muito mais rápidas e precisas; eliminando falhas humanas 
nesta operação e trazendo maior segurança para o sistema de controle de 
estoque. 

 
 

4.1 – Composição dos Códigos de Barras 
 
 

 
 
� A linha de interpretação é utilizada quando da impossibilidade da 

leitura do código pelo equipamento, servindo como opção para identificação 
e digitação do código do produto. 
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4.2 – Impressão dos Códigos de Barras 
Existem vários métodos para impressão dos códigos de barras: 

impressoras, gráficas, etc. Citaremos apenas os métodos de impressão via 
impressora térmica (zebra), a qual necessita nossa maior atenção, por serem 
utilizados pelas empresas comerciais, principalmente para identificação de 
produtos de peso variável. 

 
4.2.1 – Método por Transferência Térmica 

Utiliza um filme para impressão, chamado RIBBON, e uma etiqueta de 
papel cuchê, que receberá a impressão. O processo consiste em fazer com 
que o filme fique entre a etiqueta e a cabeça de impressão. Esta cabeça de 
impressão contém centenas de pontos que, quando aquecidos, transferem a 
tinta do filme para o papel impresso. 
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4.2.1.1 – “Ribbon” 
 É um filme de poliéster composto por uma camada de “tinta” e, do 
outro lado, por uma camada protetora. Esta camada de proteção diminui o 
atrito, dissipa calor, elimina estática e tem a finalidade de preservar a cabeça 
de impressão.  

 
 

 
Os “ribbons” podem ser classificados em três tipos, de acordo com o 

meio de impressão a ser utilizado. 
 
Meio de Impressão Aderência Aplicação 

Cera Pouca aderência Papel cuchê 
Cera/Resina Média aderência Alguns materiais sintéticos 

Resina Alta aderência 
Materiais sintéticos: vinil, poliéster, 

prolipopileno, etc. 
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4.2.2 – Método por Transferência Térmica Direta 
Neste método não é utilizada a fita filme chamada ribbon, a cabeça de 

impressão fica em contato direto com o papel a ser impresso, este papel 
deve ser sensível ao calor. Quando os pontos de impressão são aquecidos, o 
papel escurece criando a imagem impressa.  

Este tipo de impressão causa maior desgaste da cabeça de impressão, 
diminuindo a vida útil do equipamento, as imagens são mais sensíveis a 
danos externos, tais como: luz solar, calor, umidade, etc. 

 

 

4.3 – Como Funcionam os Códigos de Barras 
 Como descrito anteriormente, os códigos de barras funcionam 
através de seqüências de barras e espaços que, combinados, representam o 
valor de um dígito. Para cada dígito haverá uma combinação de barras 
diferente, em conformidade com o padrão adotado.  

Como exemplo, tomemos a representação do algarismo “0”, esta 
representação é formada por seqüências de barras e espaços distribuídos da 
seguinte forma: 

 

Caractere 
Combinações de Barras e Espaços 

Barras Espaços Barras Espaços Barras Espaços 
0 1 2 3 1 2 2 

 
Em formato barras, ficará assim representado: 
 
Veja Anexo II - Conjunto de caracteres do código UCC/EAN - 128 
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4.3.1 – Leitura dos Códigos de Barras 
Os equipamentos de leitura dos códigos de barras possuem um 

emissor de raios laser e um sensor que recebe o reflexo da luz emitida.  
Quando o feixe de luz é emitido sobre uma superfície escura, a luz não 
refletirá e o sensor emitirá sinal elétrico correspondente à superfície escura 
(1). O inverso ocorre quando o feixe de luz é emitido sobre uma superfície 
clara, o sensor receberá sua reflexão emitindo sinal elétrico correspondente 
à superfície clara (0).  

Ao emitirmos um feixe de raios laser sobre uma etiqueta que 
contenha códigos de barras, o equipamento de leitura gerará uma seqüência 
de sinais elétricos, conforme a combinação de barras e espaços encontrada. 

 

 
 

No caso do algarismo “0”, representado anteriormente em formato 
barras, no sistema binário ficaria assim representado: 10011101100; em 
forma de sinais elétricos, da seguinte forma: +,-,-,+,+,+,-,+,+,-,-. 

 

4.3.2 – Decodificação dos Códigos de Barras 
A decodificação de um código de barras é a transformação dos sinais 

elétricos gerados pelo leitor óptico, durante a leitura das barras e espaços, 
em caracteres correspondentes, de acordo com o padrão do código de barras 
utilizado. Após sua leitura e decodificação o resultado é utilizado pelo PDV, 
microcomputador, etc. 
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4.3.3 – Códigos de Barras EAN Utilizados no Brasil 
 

Os códigos mais utilizados em transações comerciais no Brasil são seis: 
  

- EAN/UCC-8; 
- EAN/UCC-13  
- EAN/UCC-14; 
- EAN/ISBN; 
- EAN-ISSN e  
- UCC/EAN-128. 

 
 Esses padrões são adotados internacionalmente. 
 

� Lembrando:  
EAN – European Article Numbering  
UCC - Uniform Code Council. 
 
 

� As empresas fabricantes que desejarem implantar códigos de 
barras, padrão EAN, para identificação de seus produtos, deverão filiar-se à 
EAN BRASIL (www.gs1brasil.org.br), a qual fornecerá assessoria técnica 
para sua utilização. 

 
 

�  O código EAN/UCC-13 também pode ser elaborado para uso 
interno; porém só é reconhecido pela loja que o criou. Geralmente aplicado 
em produtos que não codificados, sua venda é fracionada ou em conjuntos 
montados no próprio estabelecimento.  
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Segue aplicações e características de cada um dos códigos citados 
anteriormente: 

 
PADRÃO APLICAÇÃO e CARACTERÍSTICAS 

        EAN/UCC-13 
 

7 8 9 1 0 2 3 5 6 4 7 2 2 >�

 
Aplicado nas embalagens ou produtos destinados ao 
consumo.  É constituído por 13 caracteres numéricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PADRÃO APLICAÇÃO e CARACTERÍSTICAS 

USO INTERNO 
BASEADO NO 
EAN/UCC-13 

 

2 2 1 4 2 0 0 0 0 5 9 3 4 �

 
Aplicado nas embalagens de produtos codificados 
pela própria loja. É constituído por 13 caracteres 
numéricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABELA DE INDICADORES DE USO (IU) 

0 a 4 5 6 7 a 9 
Peso variável Conjuntos montados 

em loja 
Venda por unidade Não marcados na 

origem e uso livre 
 
 

789 1023 56472 2 
EAN Brasil fabricante Produto D.C. 

3 dígitos 
concedidos 
pela EAN 

(789 = 
Brasil) 

6,5 ou  4 
dígitos 

concedidos 
pela EAN – 

BRASIL 

 
3,4 ou 5 dígitos 
elaborados pelo 

fabricante 
p/identificar 

cada item 
 
 

Dígito de 
controle 

2 2 1420000593 2 
EAN/UCC Indicador 

de uso 
Uso interno D.C. 

Indicador 
produto 

com 
codificação 

interna 

(IU) 
indicadores 

de uso 
0 a 9 

10 dígitos – uso 
interno da loja 

Dígito de 
controle 
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PADRÃO APLICAÇÃO e CARACTERÍSTICAS 
 
 

EAN/UCC-8 
 
 
 

 
É a versão reduzida do padrão EAN/UCC-13; neste 
caso a indicação do fabricante é omitida. É 
constituído por 8 caracteres numéricos. Seu uso é 
controlado pela EAN Brasil, condicionado à 
aprovação técnica por parte da entidade. 
 
 

 

 
Fonte: Encarte técnico EAN-BRASIL 

789 4325 4 
EAN Brasil Produto D.C. 

3 dígitos 
concedidos pela 

EAN (789 = 
Brasil) 

4  dígitos 
concedidos pela 
EAN – BRASIL 

Dígito de controle 

 

7 8 9 4 3 2 5 4
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1  7 8  9 1 0 2 3  5 6 4 7 2  9

PADRÃO APLICAÇÃO e CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAN/UCC-14 
 

 
Aplicado nas caixas de papelão, fardos, 
contêineres e unidades de despacho em geral, 
somente utilizado para movimentações 
comerciais entre empresas e vendas no atacado.  
Bastante útil no recebimento, pois evita que as 
caixas de transporte sejam abertas para 
verificação dos produtos e dá maior segurança às 
operações de controle das entradas de 
mercadorias. É uma versão do código 
EAN/UCC-13, sendo constituído por 14 
caracteres numéricos. Para elaborá-lo a empresa 
deve utilizar a mesma numeração do código 
EAN/UCC-13 ou EAN/UCC-8, acrescentando a 
Variante Logística. 
As VLs utilizam os algarismos de 1 a 8; os 
algarismos 0 e 9 são utilizados para indicações 
específicas.  
Na elaboração do EAN/UCC-14, utilizando o 
EAN/UCC-8, devemos acrescentar 5 zeros à 
esquerda do código, para completar os 12 
dígitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 789102356472 9 

Variante 
logística 

Código EAN/UCC-13 
ou EAN/UCC-8, sem 
seu dígito de controle 

 

Dígito de 
controle 
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9 7 8 8 5 2 2 4 1 2 3 7 2 40000

9 7 7 0 1 0 4 6 7 3 0 0 4 01000

 
PADRÃO APLICAÇÃO e CARACTERÍSTICAS 

 
EAN/ISBN 

 (International Standard 
Book Number) 

 
 
 
 
 
 

Código utilizado em livros. Composto por 13 
dígitos, os 3 primeiros são referentes ao prefixo 
EAN Brasil para ISBN, no caso do Brasil 978 ou 
979; os nove dígitos seguintes indicam a 
numeração ISBN, sem o dígito de controle; o 
último algarismo corresponde ao dígito de controle 
desta composição. Pode possuir um adendo, 
informando o número da edição ou do exemplar. 
 A numeração ISBN é obtida através da Biblioteca 
Nacional, situada no Rio de Janeiro. 

 
ISBN 85-22-41237-1 

 
 

 
 
 
 

 
 

PADRÃO APLICAÇÃO e CARACTERÍSTICAS 

EAN/ISSN 
(International Standard 

Serial Number) 
 
 
 

 
Aplicado nas publicações periódicas, como revistas, 
encartes, etc. Formado por 13 dígitos: os 3 primeiros 
correspondem ao prefixo EAN Brasil para ISSN 
(977); os 7 seguintes indicam a numeração ISSN, 
sem seu dígito de controle; mais dois dígitos 
complementares de valor zero, e, finalmente, o 
dígito de controle correspondente a esta combinação. 
Poderá ser acrescido de um adendo contendo o 
número do periódico. 
 

ISSN 0104-6733 
 
 
 
 
 
 

 

978 852241237 2 00004 
Prefixo 

EAN para 
ISBN 

Número 
ISBN 

Dígito 
de 

controle 

Adendo 
complementar 

977 0104673 00 4 00010 
Prefixo 
EAN 
para 
ISSN 

Número 
ISSN 

Dígitos 
acrescidos 

Dígito 
de 

controle 

Adendo 
complementar 
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PADRÃO APLICAÇÃO e CARACTERÍSTICAS 

UCC/EAN-128 

 
Complementa o código-padrão EAN/UCC-14. Composto 
por informações complementares, como número de lote, 
datas de fabricação e vencimento, número do pedido, etc. 
Utiliza todos os caracteres do conjunto ASCII. Sua 
aplicação é múltipla, podendo ser utilizado na logística de 
setores produtivos e comerciais, ramo alimentício, 
farmacêutico, vestuários, transporte de cargas em geral, 
entre vários outros. Sua utilização também é viável em 
inventários, distribuição, armazenamento, compras e 
gestão dos estoques, por proporcionar agilidade na leitura 
de informações. Tem estrutura definida por 
Identificadores de Aplicação (AIs) que contêm dados 
com formatos pré-determinados. 
 
 
 
 
 
 
 
È um código de barras linear alfanumérico, representa em 
cada "bloco de barras" até 48 caracteres desde que não 
ultrapasse 165 mm de largura. 
 
 

  
 

Variante Logística: 
Vamos supor que um determinado produto é transportado em 

diferentes unidades de despacho (UD), cada uma contendo diferentes 
quantidades de unidades de consumo (UC) deste mesmo produto. Ex: caixa 
c/24 unidades, caixa c/36 unidades e caixa c/48 unidades – para cada 
unidade de despacho será atribuída uma variante logística (VL). A primeira 
UD, por exemplo, com 24 unidades, receberá VL 1; a segunda, com 36 
unidades: VL 2; a terceira, com 48 unidades: VL 3 e assim por diante. 

 

( 01) 17891026123452( 15) 991231( 400) 42269
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Variante 
Logística 

Aplicação 

1 a 8 
Para variações das unidades de despacho (UD) de um 
mesmo produto. 

0 
Aplicada quando há mais de oito UDs para o mesmo 
produto. 

9 
Indica a aplicação do código ITF-6 (quando a unidade de 
consumo possui dados variados). 

AI (00) AI (400) UD mista, contendo produtos e quantidades variadas. 
 
 
 A VL é colocada à frente do código EAN 13 do produto para formar 

o código EAN/DUN 14, que corresponde ao código da unidade de 
despacho.  

 
 
 
Vejamos um exemplo: 

Código EAN/UCC-13 da UC: 789102612345D – onde “D” corresponde ao 
dígito de controle.  
 
 
 

UD V
L 

EAN/UCC-13 MENOS 
“D” 

EAN/DUN 14 

Caixa c/24 unidades 1 789102612345 1789102612345D 
Caixa c/36 unidades 2 789102612345 2789102612345D 
Caixa c/48 unidades 3 789102612345 3789102612345D 

 
 

� Não existe relação entre a variante logística (VL) e a quantidade do 
produto contida na unidade de despacho (UD). Assim, VL 1 não 
necessariamente indica UD com 24 unidades.  
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Identificador de Aplicação 

Indicam as informações que compõem um código UCC/EAN 128, 
como data de validade, fabricação, n°.. de lote, etc. 

Cada AI fornece uma informação diferente e tem formato específico. 
– Existem mais de 41 identificadores de aplicação. (veja tabela de Ais, 
anexo III). 
 
Tabela dos principais AIs: 
 

AI INFORMAÇÃO FORMATO 
00 N°. de série de UD   n2+n18 
01 Código EAN/UCC-14   n2+n14 
10 Batch ou n°.. de lote   n2+an..20 
15 Data de validade   n2+n6 
21 N°. de série do produto   n2+n..20 

310 Peso líquido, Kg   n3+n6 
400 N°. de pedido do cliente   n3+an..30 

            

Ex. n2+an...20 
 
  

 
 
 
 
 
Exemplo ilustrativo de um código UCC/EAN-128: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AI numérico 
c/2 caracteres 

Informação alfa-
numérica até 20 

caracteres 

( 01) 17891026123452( 15) 991231( 400) 42269
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Etiqueta de palete utilizando código UCC/EAN – 128 

 
 

LOGOMARCA 
AI (00) 

AI (01) AI (37) 
  AI (15) AI (10) 

AIs concatenados e em forma de 
barras 

AI (02)+AI (15)+AI (10)+AI (37) 
AI (00) em forma de barras: 

Composição de uma Etiqueta de Palete 
 

Formatos Recomendados: 
A5 – (148mm x 210mm) 
A6 – (105mm x 148mm) 
A7 – (105mm x 74 mm) 
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4.4 – Equipamentos para Leitura e Impressão de Códigos de Barras 
 Caneta Óptica: 

Foi o primeiro dispositivo de leitura óptica criado, 
semelhante a uma caneta, de menor custo; necessita ser 
conectado a um decodificador. Seu uso em aplicações 
comerciais é desaconselhado, por necessitar de certa 
habilidade do operador quando da passagem do dispositivo 
sobre as barras que compõem o código, exigindo velocidade 
regular no momento da leitura. 
 

Slot Reader: 
Funciona de forma semelhante à da caneta óptica, porém fica 
fixo enquanto o operador desliza a etiqueta contendo o 
código de barras ou cartão com tarja magnética no vão do 
equipamento.  Igualmente necessita de habilidade do 
operador quando do momento da leitura do código. Muito 
utilizado em equipamentos do tipo relógios de ponto, 
controles de acesso, caixas eletrônicos, etc. 
 

Leitor CCD (Charge Couple Device): 
Não necessita passar o dispositivo sobre o código de barras, 
basta encostar o leitor na etiqueta que o código será lido. 
Pode conter ou não decodificadores embutidos. 
 

Pistola Laser: 
Permite a leitura dos códigos a distância, sem necessidade de 
encostar o dispositivo no código de barras, como nos 
dispositivos anteriormente descritos, bastando apenas 
posicionar o feixe emitido transversalmente sobre o código 
de barras; não necessita de habilidade por parte do operador.  
Possui sensor de distância para disparo automático do feixe, 
normalmente tem decodificadores embutidos e também pode 
ser acoplada ao teclado dos computadores. É utilizada nos 
estabelecimentos onde não é necessário atendimento muito 
rápido, como papelarias, farmácias, bancas de revistas, etc. 
Tem baixo custo de aquisição. 
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Scanner Omnidirecional: 
Também chamado “scanner” de mesa, emite um feixe laser 
combinado a um conjunto de espelhos e prismas, que faz 
com que o raio seja emitido em diversas direções, 
simultaneamente, permitindo que o código de barras possa 
ser lido em qualquer posição sem necessidade de acionar 
gatilho ou direcionar o leitor. Muito utilizado em 
supermercados e lojas de departamento, por permitir maior 
agilidade nas operações de registro das mercadorias, 
reduzindo filas nos caixas. 

 
Coletor de Dados: 

Muito utilizado em aplicações comerciais e industriais, 
armazena dados recebidos por leitura óptica ou digitação, os 
quais serão transferidos para o computador. 
Sua utilização facilita operações de vendas externas, 
conferências de preços, realização de inventários, recepção 
de mercadorias, atendimento, etc. 

 
Decodificador: 

Este equipamento transforma o sinal óptico transmitido pelo 
leitor em sinal digital, convertendo os dados recebidos como 
se fossem digitados. Geralmente incorporado aos scanners. 

 
Impressoras de Códigos de Barras: 

- Impressora Ink-jet 
Imprime através de jatos de tinta; 

- Impressora Laser 
Utiliza o mesmo método usado por uma máquina 
copiadora; 

- Impressora Térmica 
Imprime por transferência térmica, através do uso de 
“ribbon” ou papel termo sensível. Também conhecida 
como impressora zebra. 
 
 
 



Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados 

- 76 - 

4.5 – Equipamentos Diversos 
Etiquetas Eletrônicas de Gôndolas 

São controladas por computador, colocadas nas prateleiras 
(gôndolas) dos supermercados, farmácias e lojas de 
departamentos; automatizam a precificação dos produtos na 
área de vendas; pouco utilizada por possuir custo elevado. 
 

Impressoras Eletrônicas de Cheques 
Agilizam o atendimento e evitam erros no preenchimento de 
cheques, podem ser ligadas aos PDVs; atualmente obsoletas 
pelo uso do cheque eletrônico nas operações TEF. 

 
PDV 

Terminal ponto de venda – utilizado para registro de saídas 
de mercadorias em atividades de comércio, por estar ligado 
em rede ao computador central (servidor), fornece 
informações de movimentação de materiais ao sistema de 
administração de vendas e de estoques. 

 
Impressora com Memória Fiscal 

Capaz de armazenar dados das vendas para efeitos de 
fiscalização. 

 
Balança de Pesagem de Produtos de Peso Variável 

Muito utilizada pelos supermercados, pode ter em anexo uma 
impressora de códigos de barras, que utiliza impressão 
térmica direta. Pesa e emite etiqueta com código de barras 
para produtos de peso variável (carnes, frutas, verduras, etc.). 
Também utilizada diretamente nos “check-outs”. 

 
“No-break” 

Evita que os equipamentos sejam desligados devido a quedas 
no fornecimento elétrico, mantém o funcionamento normal 
dos equipamentos até que seja restabelecida a energia 
elétrica. 
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Terminal de Auto-atendimento 
É um terminal que não exige conhecimento de informática 
para sua operação, utilizado em bancos, supermercados e 
shoppings, para consulta de seus clientes. 

 

4.6 – Suprimentos 
 

 Etiquetas de Patrimônio com Códigos de Barras 
Utilizada para identificação de bens do ativo imobilizado, 
agilizam a identificação e o controle dos bens possibilitando 
o uso de coletores de dados. 
 

Etiquetas de Papel para Códigos de Barras 
Empregadas na indústria e no comércio. Depois de impresso 
o código, viabilizam os processos de automação comercial. 
 

Fita para Impressoras Térmicas (ribbon) 
É uma fita sensível ao calor, utilizada para impressão de 
códigos de barras em etiquetas. 
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5 – Identificação por Radiofreqüência - RFID  
A Tecnologia RFID – Radio Frequency Identification 

(Identificação por Radiofreqüência) substitui os códigos de barras impressos 
nas embalagens dos produtos. Na verdade são chips semicondutores 
instalados nas etiquetas dos itens; esses identificam, fornecem dados para 
registro e acompanhamento dos produtos durante a permanência de cada 
unidade nas instalações da empresa. Tal tecnologia permite o registro de 
entrada ou saída ao passar sob sensores que captam e ativa a etiqueta 
eletrônica, isso conforme cada movimentação realizada, e fará o registro da 
operação automaticamente sem necessidade da ação humana – também é 
possível o inventário permanente, o acompanhamento das reposições, das 
datas de validade, fabricação dos produtos e saída dos lotes.  

As possibilidades são muitas, podendo ser aplicada em vários ramos de 
atividade, como indústrias, comércio, logística, hospitais, segurança pessoal 
e de clientes, bibliotecas, locadoras de vídeo; reduzindo o custo operacional 
através da automação das tarefas estratégicas passiveis de erros e realizadas 
por funcionários, possibilitando assim o controle total dos itens 
identificados. 

 

5.1 – Componentes da RFID: 
• EPC – Código Eletrônico de Produtos. 
• Número EPC – Identificador universal e único. 
• Etiqueta EPC – possui um número de identificação gravado em 

um chip semicondutor e um transmissor conectado a uma 
minúscula antena. Podem ser confeccionadas em vários 
tamanhos e formatos. Tem espessura finíssima, permitindo a 
colocação direta sobre os produtos. Podem armazenar dados nas 
várias fases dos processos de movimentação dos itens 
identificados por estas etiquetas. 

• Leitor e gravador RFID – equipamento que ativa a etiqueta 
EPC, decodifica, verifica, comunica se com o computador 
central e grava dados na tag. 
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Loja comercial utilizando tecnologia RFID – esquema básico 

 
Uma etiqueta inteligente possui um chip embutido no material em que 

foi confeccionada, e pode ser impressa com textos, figuras, ou o próprio 
código do produto, os dados impressos podem suplementar e suportam as 
informações programadas nas tags (etiquetas). Cada tag é um circuito 
integrado (CI) que pode ser gravado e quando ativado, transmitir dados que 
serão lidos por uma leitora de RFID que transmite um campo de energia 
ativando-o. Essas tags podem ser apresentadas em tamanhos diferentes, 
podendo ser menores que um grão de arroz ou do tamanho de uma folha de 
papel e possuir ou não fonte própria de energia elétrica (pilha). As tags 
podem ser somente para leitura (“read-only”), de leitura e gravação (“read-
write”) ou uma combinação – mantendo dados que não podem ser alterados 
e dados que podem ser modificados ou atualizados.  

 

 

Etiqueta inteligente (smart label). Deve ser instalada 
no interior ou na embalagem do produto. 
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As etiquetas inteligentes (smart labels) – embutem as tags de RFID, 
ultrafinas, operam nas faixas de freqüências: 13,56 MHZ, 890 a 930 MHz e 
2,45 GHz. Podem ser programadas e atualizadas várias vezes para servir às 
necessidades de diversas aplicações superando, em muito, as etiquetas em 
códigos de barras apresentando seguintes vantagens: 

 
• Transmissão de dados sem fio, erros e manutenção; 
• As unidades de leitura e gravação não necessitam de grande 

aproximação para operar. 
• Permitem alterar e atualizar dados armazenados durante a 

permanência do item nas instalações da organização. 
• Funcionam bem em ambientes com poeira, sujeira, umidade e 

temperaturas baixas ou elevadas. 
 
 

A RFID – identificação via rádio freqüência utiliza sinais de rádio de 
baixa potência para transmitir dados entre os chips e as leitoras e 
codificadoras, que podem reconhecer e processar simultaneamente centenas 
de tags dentro de seu campo de alcance de leitura. Essas leitoras podem ser 
colocadas em terminais portáteis ou instaladas em locais estratégicos, como 
entradas e saídas das instalações, plataformas, salão de vendas, veículos, 
depósitos, linhas de montagem e diversos pontos fixos ou móveis existentes 
nas organizações.  

 
Tipos de tags de RFID passivas (sem energia elétrica) 

Sistema RFID Faixa de Operação Alcance Máximo 
Baixa freqüência (LF) 125 kHz 0,5 metro 
Alta freqüência (HF) 13,56 MHz 1,0 metro 

Ultra-alta freqüência (UHF) 
868 MHz, 915 MHz e 
2,45 GHz (microonda) 

1,0 a 6,0 metros 

 
Vale salientar que as tags e unidades de leitura e gravação necessitam 

de padrões para viabilizar sua aplicação e utilização. Para isso foi criado o 
sistema EPC – Electronic Product Code (Código Eletrônico de 
Produtos).  
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5.2 - Sistema EPC – Electronic Product Code  
Especifica como a informação deverá ser codificada e comunicada, 

definindo o conteúdo das informações, seu gerenciamento é feito pela EPC 

Global Inc., afiliada ao UCC - Uniform Code Council – (Conselho de 
Códigos Padrão) e a EAN International, responsáveis pela aplicação dos 
códigos de barras para identificação dos produtos. 

 
Cada chip EPC contém um número de identificação, identificando 

individualmente cada item de forma semelhante ao nosso CPF.  
 

Exemplo para produto usando o código EAN 789123454321-9 
Número EPC: 3 7891234 54321 0000000123456 

 
 

Tags utilizadas pelo sistema EPC 
•  Tag classe 0 UHF – apenas para leitura; memória de 64 a 96 bits; 

operam em UHF na faixa de freqüência entre 868 e 930 MHz. 
• Tag Classe 1 UHF – podem ser programadas apenas uma vez após 

receber o código EPC na fabricação; memória de até 96 bits; operam 
na faixa de freqüência entre 868 a 930 MHz. 

• Tag UHF 2ª Geração (Gen2) – memória de 96 a 256 bits; operam 
na faixa de freqüência entre 860 a 930 MHz. Atende os requisitos de 
identificação dos fornecedores e da cadeia de varejo, coerente com 
os padrões I S O 18000-6. 

• Tag Classe 1 HF – memória de 96 bits; programáveis uma única 
vez; operam na faixa de freqüência entre 13,56 MHz. 

• Tags Classes 3, 4 e 5 HF – para uso com sensores e em aplicações 
especializadas.   

 
 

� A EPCglobal (www.epcglobalinc.org) é um empreendimento conjunto da 
EAN International e do Uniform Code Council (UCC). 
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PARTE II – Gerenciamento dos Estoques 

1 – Registro da Movimentação de Materiais 
A movimentação de materiais deve ser efetuada através das notas 

fiscais ou documentos internos. 
Basicamente existem três tipos de movimentação: entrada; saída e 

transferência. 
  

Entrada: 
Consiste na movimentação de materiais que entram no 
estoque da empresa; estas entradas são registradas através do 
cadastro das notas fiscais emitidas pelos fornecedores ou, em 
se tratando de movimentações internas, por documentos de 
devolução de materiais (DMs), que são utilizados para 
controle das devoluções ao almoxarifado dos materiais 
requisitados e não utilizados pelo setor  requisitante; 
 

Saídas: 
Compreende a baixa do estoque registrada através da 
emissão de notas fiscais de vendas ou, em se tratando de 
movimentações internas, por meio de requisições de 
materiais (RMs) que são documentos emitidos pelos setores 
requisitantes ao almoxarifado. 
 

Transferências: 
Constituem movimentação de materiais efetuada entre 
almoxarifados ou filiais da mesma empresa. Estas operações 
geram débito e crédito entre as unidades da empresa, mas não 
afetam o resultado final do saldo do estoque geral. O registro 
desta operação é efetuado por emissão de notas fiscais de 
transferência ou por documento interno de requisição de 
materiais (RMs). 

 
Os documentos comprobatórios de cada tipo de movimentação dão 

origem a lançamentos no cadastro de movimento do sistema de controle do  
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estoque, que deve possuir opções específicas para digitação de cada uma das 
modalidades de movimentação de materiais.  Por outro lado, estes 
documentos fornecem elementos de controle aos órgãos de custo e/ou à 
contabilidade da empresa. 

 
Aos setores controladores do estoque não é permitida a permanência 

e guarda da primeira via das notas fiscais; estas, após conferência e devido 
registro da movimentação dos materiais nelas descritos, deverão ser 
encaminhadas aos órgãos controladores, que providenciarão seu devido 
registro e arquivo contábil.  

Nas empresas, para o sistema de controle do estoque, a cópia deste 
documento é utilizada meramente para arquivo; não cabe, em hipótese 
alguma, a retenção das primeiras vias, originais, das notas fiscais de entrada 
ou saída. 

O pedido ou autorização de fornecimento é o documento mais 
adequado para conferir entradas (compras), visto que a quantidade e a 
qualidade das mercadorias enviadas pelos fornecedores através da nota 
fiscal emitida pelo próprio fornecedor, permitem vulnerabilidade na 
alteração dos pedidos. O hábito de utilizar cópias dos pedidos, além da 
possibilidade do prévio cadastramento pela Área de Compras, facilita e 
agiliza o processo de registro das entradas dos materiais adquiridos.  
 

1.1 – Recebimento de Mercadorias 
O recebimento é uma rotina de grande importância para gestão dos 

estoques, pois verifica o cumprimento do acordo firmado entre a Área de 
Compras e o fornecedor; para isso é necessário que seja obedecida a rotina 
de recebimento de materiais estabelecida pela empresa.  
 
Rotina de Recebimento: 

1- Ao chegarem na empresa, as mercadorias são descarregadas na 
área de recepção. O responsável pelo recebimento emite a via de 
conferência (via - cega) do pedido (autorização de 
fornecimento), enviada pelo setor de compras; recebe a nota 
fiscal que acompanha a mercadoria, enviando-a para o controle 
de mercadorias (CM), que confrontará os valores da nota fiscal 
com os valores do pedido. 
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2-  Os volumes e os materiais são conferidos na presença do 

transportador (pesados, contados ou medidos). O conferente 
anotará os valores na via cega, que deverá conter a identificação 
do pedido, nome do fornecedor, os códigos e descrições dos 
produtos; depois, esta via será confrontada pelo controle de 
mercadorias com a via completa do pedido e a nota fiscal. 
Estando o material recebido conforme foi pedido, o CM dará o 
“recebido” nos documentos e o conferente datará e rubricará o 
canhoto da nota fiscal, o qual será devolvido ao transportador. 

 
3- Após o recebimento e conferência, o controle de estoque envia, 

protocolada, a cópia do pedido, juntamente com a cópia da nota 
fiscal, à Área de Compras; a 1ª. via da nota fiscal seguirá para o 
setor contábil/financeiro, que tomará providências relativas ao 
pagamento do respectivo fornecedor e providenciará o arquivo.  

 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

1- O conferente normalmente se responsabiliza pelo aceite de 
materiais rotineiros. Em caso de dúvida, quanto a materiais de uso 
específico de determinados setores, deverá solicitar a inspeção 
técnica, que deve ser realizada por pessoa qualificada. 

 
2- É aconselhável o uso de coletores de dados para a conferência das 

mercadorias no momento de sua entrada, visto que o uso de leitura 
óptica evita erros de movimentação e agiliza os processos de 
recebimento, reduzindo consideravelmente o seu tempo de 
execução. 

 
3- Qualquer diferença na quantidade, qualidade, materiais e valores, 

deverá ser comunicada imediatamente à Área de Compras, que 
tomará providências para corrigir as divergências encontradas.  
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1.2 – Saída de Mercadorias 
  Os procedimentos variam conforme cada empresa, no entanto há 
certas ações que devem ser tomadas por todos os responsáveis pela 
expedição de materiais.  
 Ao receber o documento que autoriza a saída de materiais (nota 
fiscal de venda ou requisição de materiais), o funcionário expedidor confere 
os dados contidos no documento. Estando corretos, retira os materiais dos 
seus locais de armazenamento nas quantidades solicitadas. As confere 
juntamente com o transportador (produtos, quantidades e o estado de 
conservação). Estando em conformidade com o documento fiscal, o 
transportador assina o recebimento dos materiais, e a mercadoria é liberada. 

 
Em se tratando de nota fiscal de venda, o destinatário deverá assinar 

o canhoto da primeira via do documento. Que será anexado à via fixa no 
talão de notas da empresa emitente. 
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1.3 – Frete 
O transporte de materiais de uma empresa para outra exige custos 

adicionais a serem incorporados aos custos finais dos produtos; estes custos 
de movimentação de mercadorias entre empresas são chamados de frete. 
Seu cálculo deve ser bem elaborado, sob pena de subdimensionar ou sobre 
carregar o valor real dos custos de transporte, os quais serão repassados aos 
produtos e incorporados ao preço de venda e preço de custo da mercadoria, 
conforme cada caso (frete CIF ou FOB).  

Erradamente, muitos imaginam que, ao adquiririrem materiais a 
empresas que não cobram frete, este custo não deve ser considerado. Na 
verdade os custos de administração, manutenção da frota e seguro, já estão 
diluídos nos preços de venda das mercadorias, situação esta representada 
pelo frete CIF (cost, insurance and freight). Caso estes custos não sejam 
considerados, a empresa vendedora certamente estará com parte de sua 
margem de lucro comprometida.  

Na modalidade de frete FOB (free on board), o custo do transporte 
fica por conta do comprador, que pagará à transportadora. Quem compra 
deve prestar muita atenção ao valor percentual do frete a ser adicionado ao 
custo do produto adquirido, sob pena de o valor do frete agregar grande 
parcela percentual do custo final do produto. 

Ao ser elaborada a planilha de cálculo, diversas variáveis devem ser 
consideradas; essas variáveis vão servir como base para se encontrar o valor 
final do frete. Vale salientar que cada situação corresponde a um caso 
particular, o que dificulta a composição do custo final. Muitas empresas 
transportadoras calculam o frete aplicando percentuais sobre o valor, o 
volume, o peso do objeto transportado ou distância percorrida, o que lhe for 
mais vantajoso, porém este método não é o ideal para se chegar ao valor 
justo da prestação do serviço, nesses casos cabe à Área de Compras da 
empresa compradora negociar com as transportadoras os custos dos serviços 
de transporte. Esta prática certamente acarretará grande economia nos custos 
de aquisição, visto que o frete pode representar mais de 15% do valor total 
do produto adquirido, principalmente se for aéreo.  

As transportadoras adotam tabelas que dependem de variáveis que 
ajudam a compor o preço final; estas variáveis são inerentes ao produto a ser 
transportado e ao local onde ele deverá ser recebido ou entregue. Eis 
algumas delas: origem e destino da mercadoria; peso a ser transportado; 
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volume; valor; percurso a ser executado; prazo de pagamento da prestação 
do serviço; seguro; dificuldade/facilidade de manuseio; tempo de 
permanência para descarregamento; depreciação do veículo; salários; 
encargos trabalhistas; parcela de administração da frota; etc. Observe que 
este cálculo é bastante complexo e, em muitos casos, impede que as 
transportadoras executem simulações que possam chegar ao valor 
aproximado e justo do frete, motivo pelo qual deve ser dada grande atenção 
a este tipo de serviço.    
 

1.4 – Rateio de Frete 
Geralmente as empresas adquirem mercadorias de outras empresas, 

as quais são transportadas por terceiros, que podem utilizar meios de 
transportes aéreo, marítimo, ferroviário, fluvial ou rodoviário, de acordo 
com o tipo do material, seus volumes, sua quantidade e/ou urgência de 
entrega ao destino. Esta diversidade de tipos de transporte tem algo em 
comum, que é a prestação do serviço de entrega das mercadorias 
representada pelo frete, o qual deve ser adicionado ao custo unitário dos 
materiais no momento de sua entrada no estoque, a fim de compor seu custo 
total de aquisição. 

Os custos de transporte, representados pelo frete FOB, 
correspondem a parcela significativa dos custos dos materiais e devem ser 
rateados proporcionalmente aos custos unitários das mercadorias adquiridas. 
Esse rateio deve ser executado no momento da entrada da nota fiscal no 
sistema de controle de estoque, sempre que a empresa adquirir materiais 
transportados com frete pago pelo recebedor. 

O frete é representado por nota fiscal de serviço distinta, mas 
vinculada à nota correspondente aos materiais adquiridos. 

 O rateio do frete deverá observar a proporcionalidade dos preços de 
custo das mercadorias adquiridas, sob pena de distorção do preço de custo 
total do material. Sendo assim, mercadorias de maior valor unitário 
receberão maior parcela do custo do frete, ocorrendo o inverso com as de 
menor custo de aquisição. 
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Vejamos um exemplo: 

 
O valor total de uma nota fiscal corresponde a R$ 604,38 e o frete 

FOB, cobrado para o envio das mercadorias, importou em R$ 32,23.  
Com ajuda de uma regra de três simples, calculamos quanto o valor 

do frete representa sobre o valor total da nota, neste caso 5,33%. Este 
percentual servirá como base para calcularmos o valor que será adicionado 
ao preço de custo unitário de cada material, que corresponde ao valor do 
frete rateado, percentualmente.   

 

Código Descrição 
Pç custo 
unitário 

% a 
adicionar 

Valor 
frete 

Pç custo 
+ frete 

078456 
CERA CLASSICA 850ML VERM. Cxa. 
C/12 

31,24 5,33 1,67 32,91 

073461 
CERA CLASSICA 850ML INCOL Cxa. 
C/12. 

31,24 5,33 1,67 32,91 

073475 
CERA OPTIMA  AP 500ML FLORAL 
Cxa. C/24 

22,46 5,33 1,19 23,65 

075254 
CERA OPTIMA AP 500ML 
LAVANDA Cxa. C/24 

22,46 5,33 1,19 23,65 

073254 
CERA OPTIMA AP 500ML MADEIRA 
Cxa. C/24 

22,46 5,33 1,19 23,65 

  
 

� Outros custos indiretos, caso ocorram, devem ser somados aos 
custos dos materiais calculados da mesma forma. Vale salientar que o IPI é 
um imposto relativo ao produto individualmente, portanto não cabe a 
utilização das técnicas de rateio.  
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1.5 – Transporte de Mercadorias 
Modal - indica o meio de transporte que podemos utilizar para a 

movimentação de materiais. Ao transportarmos podemos utilizar apenas um 
tipo de transporte ou combinar mais de um, conforme as necessidades que 
se imponham. 

Quanto ao contrato para o transporte dos materiais e a efetiva 
entrega ao seu destino, podemos utilizar apenas um modal ou mais de um, 
quando necessário, nesses casos temos: 

 
Transporte intermodal - mais de um modal em contratos 
diferentes; 
Transporte multimodal - quando há mais de uma modalidade de 
transporte regida pelo mesmo contrato; 
Transporte segmentado - diversos contratos para diversos modais; 
Transporte sucessivo - ocorre quando o material necessita ser 
transbordado para veículos da mesma modalidade, sendo as 
operações regidas pelo mesmo contrato. 
 
São sete os tipos de modais: 
 - Aquaviário: marítimo, fluvial e lacustre; 
 - Terrestre: rodoviário, ferroviário e dutoviário; 
 - Aéreo. 

1.5.1 – Transporte Marítimo 
É o mais importante. Pode ser classificado em duas formas: 

- de longo curso; 
- de cabotagem (ao longo da costa).  
Os navios podem ser de tipos e tamanhos diferentes, atendendo a 

várias finalidades, configurações e especificações; isso em virtude da grande 
diversidade de cargas.  
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Alguns tipos de navios: 
Cargueiro: 
– Para transporte de carga geral, ou seja, carga acondicionada; 
Porta-contêiner: 
– Utilizado no transporte de carga acondicionada em contêineres; 
Roll-on/Roll-off: 
– Específico para transporte de veículos; 
Multipurpose: 
– Adaptado para transporte de cargas diversas como: neogranéis 
(aço, tubos), contêineres, granéis líquidos ou sólidos em linhas 
regulares; 
Graneleiro: 
– Apenas para transporte de granéis sólidos. 
Petroleiro: 
– Específico para transporte de petróleo, obviamente. 

  
Vantagens: 
 - Grande capacidade de carga; 
 - Adequado para longas distâncias; 
 - Transporta qualquer tipo de carga; 
 - Menor custo relativo de transporte. 
Desvantagens: 

- Geralmente distante dos centros de produção; 
- Maior tempo para entrega (lento); 
- Comumente necessita de outro modal para apoio. 

 
O conhecimento de embarque é o documento que representa o 

contrato de transporte, funciona como recibo de entrega da carga e também 
como título de crédito – são emitidas pelo armador quantas vias forem 
necessárias e o serviço pode ser pré-pago, a pagar ou pago no destino. O 
frete pode ser cotado tomando-se como base a tonelada ou o metro cúbico; 
pagamos qual for o maior dos dois. Também podem ser cotados de forma 
global, como no caso do embarque de contêineres.  
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O frete marítimo é composto basicamente dos seguintes itens: 
-Frete básico: valor cobrado pelo peso ou volume da 
mercadoria, prevalecendo aquele de maior valor para o 
armador; 
- Ad-valorem: percentual sobre o valor FOB da mercadoria, 
quando este valor é superior a US$ 1000,00 por tonelada – 
pode substituir o frete básico ou complementá-lo. 
- Sobretaxa de combustível: percentual sobre o frete básico 
para cobrir os custos com o combustível; 
- Taxa para volumes pesados: valor financeiro aplicado às 
cargas cujos volumes individuais com peso acima de 1500 
kg, necessitem de condições especiais para embarque e 
desembarque ou acomodação; 
- Taxa para volumes com grandes dimensões: aplicada 
para cargas com comprimento superior a 12 metros; 
- Sobretaxa de congestionamento: aplicada sobre o frete 
básico quando existe demora na atracação dos navios nos 
portos. 
- Fator de ajuste cambial: correção do valor das moedas 
que se desvalorizam em relação ao dólar americano. 
- Adicional de porto: cobrada quando o produto tem como 
destino ou origem porto secundário ou fora da rota. 

1.5.2 – Transporte Rodoviário 
Realizado em estradas de rodagem por de veículos motorizados. 

Apresenta muitas vantagens, como também diversas desvantagens, porém 
em nosso país, com dimensões continentais, é o modal mais utilizado; é 
favorecido pela atrofia da malha ferroviária e pela baixa estrutura do sistema 
aquaviário, apesar de não ser o mais indicado em diversos casos.  
 
Vantagens: 

- Simplicidade de funcionamento; 
- Entrega porta a porta; 
- Menor manuseio da carga; 
- Agilidade no acesso às cargas; 
- Menor exigência de embalagem; 
- Ideal para curtas e médias distâncias. 
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Desvantagens: 
 - Custo alto em relação ao volume transportado; 
 - Menor capacidade de carga; 
 - Pouco adequado a longas distâncias; 
 - Vulnerabilidade ao roubo de cargas; 
 - Dependência direta de ações do governo para manutenção das vias; 
 - Grande vulnerabilidade às condições ambientais; 
 - Grande possibilidade de ocorrência de acidentes durante o trajeto; 
 - Maior agressão ao meio ambiente. 
  
 

O conhecimento de transporte rodoviário funciona como contrato, 
recibo de entrega da carga e título de crédito. Nele devem se conter as 
seguintes informações: embarcador, consignatário, local de origem e destino 
da mercadoria, veículo transportador, data de embarque, descrição da 
mercadoria e sua embalagem com peso e quantidades, valor do frete, ponto 
de fronteira de liberação da mercadoria. 

 
 O frete pode ser calculado por peso, volume, lotação do veículo, 
geralmente o que for mais vantajoso para o transportador. Sua composição 
básica é a seguinte: 
  - Frete básico: tarifa X peso ou volume da mercadoria; 

-Taxa ad-valorem: percentual cobrado sobre o valor da mercadoria; 
- Seguro rodoviário obrigatório: percentual cobrado sobre o preço 
FOB da mercadoria. 

 

1.5.3 – Transporte Ferroviário 
 Indicado para transporte de materiais com baixo custo agregado e em 
grandes quantidades, tais como granéis, minérios e produtos químicos.  Em 
países economicamente desenvolvidos, as ferrovias são fortemente 
estruturadas e possibilitam o transporte de cargas e passageiros em longas 
distâncias, em função de seu baixo custo de operação e grande capacidade 
de transporte.  
 A composição do frete é baseada nos seguintes fatores: 
quilometragem a ser percorrida, o peso da mercadoria transportada e o 
cálculo da tarifa ferroviária por tonelada ou metro cúbico, conforme o caso; 
também pode ser aplicada taxa de estadia pelo uso do vagão. 
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Vantagens: 

- Menor custo de transporte; 
- Baixo custo operacional; 
- Grande capacidade de carga; 
- Boa versatilidade quanto ao material a ser transportado. 
 
 

 Desvantagens: 
 - Diferença na largura das bitolas ferroviárias; 
 - Menor flexibilidade no trajeto; 
 - Alta exposição a furtos; 
 - Baixa velocidade para entrega; 
 - Poucas vias de acesso. 

 

1.5.4 – Transporte Dutoviário 
 É o transporte de materiais através de dutos. Indicado para o 
transporte de produtos líquidos, gasosos ou sólidos em suspensão, 
substituindo com vantagens os veículos rodoviários devido à segurança 
proporcionada. É dividido em três tipos: pneumáticos, por cápsulas, de 
misturas pastosas.  
Vantagens: 

- Menor custo em relação ao transporte ferroviário ou rodoviário; 
 - Rara manutenção, porém quando necessária é cara; 
 - Maior segurança quanto a acidentes de trajeto; 

- Pouco vulnerável às variações do tempo – chuvas, vento, frio, 
calor. 

     
Desvantagens: 
 - Alto custo de implantação; 
 - Difícil manutenção corretiva. 
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1.5.5 – Transporte Aéreo 
 Adequado a transporte de materiais de alto valor agregado, e/ou 
rápida perecividade, em pequenos volumes, que necessitem rapidez e 
segurança na entrega. Logicamente estas vantagens e a limitação do volume 
a ser transportado elevam os custos dos fretes. 
 
O cálculo do frete aéreo é obtido pelo peso ou volume da mercadoria a ser 
transportada, considerando o que proporcionar maior valor. Seu pagamento 
pode ser feito de duas formas: pré-pago – pago no local do embarque; frete a 
pagar – pago no local de desembarque. Seus custos podem ser influenciados 
pelas características do material a ser transportado, tais como: peso, volume, 
fragilidade, perecibilidade, embalagem, valor, distância e localização dos 
pontos de embarque e desembarque. 
 
Vantagens: 
 - Maior agilidade na entrega; 
 - Menor possibilidade de danos durante o transporte; 

- Indicado para transporte por longas distâncias em curto intervalo de 
tempo.  

Desvantagens: 
 - Alto custo dos fretes; 
 - Menor capacidade de carga; 
 - Alto custo operacional; 
 - Limitado quanto ao volume e tipo de mercadoria a ser transportada. 
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1.6 – Armazenamento de Materiais 
O espaço e o “layout” de uma área de armazenamento deve ser 

estruturado de forma que seja possível desfrutar ao máximo sua área total. 
Os espaço horizontais e verticais devem ser aproveitados inteiramente, 
mediante o uso de prateleiras, estruturas porta-paletes, empilhamento de 
materiais ou a combinação dessas formas de armazenamento. 
 
Para aproveitar o espaço vertical é necessário levar em consideração: 

a) A resistência dos materiais e suas embalagens, que podem ser 
danificados a partir de certo limite de peso; 

b) A resistência dos pisos, devido ao movimento de cargas unitárias 
por de empilhadeiras e paleteiras; 

c) A possibilidade do uso de paletes e estruturas porta-paletes; 
d) A disponibilidade e custo dos equipamentos; 
e) As normas de segurança do trabalho inerentes ao local. 

 
 

 
Empilhadeira elétrica. 
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Na implantação do “layout” de um almoxarifado/depósito devemos 
prever e programar o seguinte: 
 

– A disponibilidade dos equipamentos adequados para facilitar a 
carga e descarga dos materiais (empilhadeiras, guindastes, 
carregadores, paletes, docas, escadas móveis, etc.); 

– A técnica de armazenamento a ser utilizada; 
– A quantidade e os tipos de materiais a armazenar; 
– Os vãos das portas devem ser suficientemente largos e altos; 
– Altura da plataforma de desembarque de forma a facilitar a carga 

e descarga, em conformidade com a altura dos caminhões; 
– Resistência do piso suficiente para a movimentação de 

equipamentos e o empilhamento de materiais; 
– A altura máxima permitida para as pilhas; 
– Fluxo de trânsito dos materiais em veículos transportadores; 
– Dimensionamento e instalação de equipamentos para combate a 

incêndios, conforme normas da ABNT e do Corpo de 
Bombeiros; 

– Medidas de segurança para evitar acidentes de trabalho; 
– Altura adequada que permita ventilação do ambiente. 

 
 

Quanto ao acesso: 
– As passagens devem ser retas, sem interrupção e livres da 

obstrução por materiais ou colunas, permitir comunicação direta 
entre as portas da área de armazenamento e ter largura total que 
permita o trânsito e o movimento de empilhadeiras; 

– A área de armazenamento deve ser dividida em setores, 
observando-se as características dos materiais. 

 

1.6.1 – Amarração do Empilhamento 

Quando armazenamos, devemos dar atenção a forma da amarração e 
do empilhamento dos materiais, com a finalidade de possibilitar maior 
segurança, assegurar a conservação e facilitar a contagem e conferência dos 
materiais. Estes devem ser empilhados conforme instruções de 
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empilhamento e armazenamento, geralmente contidas nas unidades de 
despacho (embalagens de transporte). 

As pilhas são formadas pela sobreposição das caixas, uma 
suportando e “amarrando” a outra, as quais estando seguras, possibilitam 
que o espaço vertical seja bem aproveitado, reduzindo os custos por metro 
quadrado e, conseqüentemente, utilizando toda a área disponível. 

 
O empilhamento pode ser efetuado das seguintes formas: 
 

a) Caixas sobrepostas; 
b) Caixas sobrepostas sobre paletes; e 
c) Paletes sobrepostos em estruturas porta-paletes. 
 

 
 

                                 
 
 
 
 
 
 

 

Empilhamento sobre palete. Observe que as caixas estão 
sobrepostas de forma a proporcionar sustentação.  
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1.6.2 – Palete 
Palete é um estrado de madeira, com uma ou duas faces, duas ou 

quatro entradas. Possibilita o uso de empilhadeiras ou paleteiras de garfo, 
facilitando o descarregamento, a movimentação e o armazenamento dos 
materiais durante sua estocagem.  

A arrumação das caixas sobrepostas ao palete, durante as operações 
de transporte, compõe cargas unitárias que diminuem em mais de 50% o 
tempo de carregamento e descarregamento dos caminhões nas plataformas. 
Facilita-se assim o manuseio de grandes volumes. 

 
 

 
  
 
 

Palete de uma face com quatro entradas laterais 

Estrutura porta-paletes contendo várias 
cargas unitárias 
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Os paletes podem ser classificados quanto ao número de faces e 
quanto ao número de entradas, podendo possuir até duas faces e quatro 
entradas. 
 

Palete de Duas Entradas: 
– Utilizado quando não é exigido o cruzamento de equipamentos 

durante o manuseio; 
 
 

                                
 

Palete de Quatro Entradas: 
– Utilizado quando as operações de movimentação exigem o 

cruzamento de equipamentos; 
 

                                                                        
 

                                   
 

Palete de uma Face: 
– Utilizado quando os materiais não exigem grande esforço do 

estrado; 
 

Palete de Duas Faces: 
– Utilizado quando o armazenamento exige palete com estrutura 

mais reforçada. Obrigatórios quando armazenamos materiais 
utilizando o sistema drive-in.  
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1.6.2.1 – Palete Padrão Brasil 

O palete padrão adotado no Brasil é o PBR, que foi adotado em 1990 
pelo CPP – Comitê Permanente de Paletização, criado pela ABRAS – 
Associação Brasileira de Supermercados, em conjunto com outras entidades 
representativas do ramo industrial e de transportes. A manutenção do padrão 
PBR é monitorada pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas que, entre 
outras atribuições, é o órgão responsável pela qualificação e fiscalização das 
empresas credenciadas a fabricar paletes PBR. 

O PBR tem 1,20 por 1,00 metro; dupla face e quatro entradas. 
Quando confeccionado em madeira, segue critérios de massa, umidade e 
flexão estabelecidos pelo IPT; devem ser montados com pregos espiralados, 
sem ponta, em aço comum, com cabeça inteira medindo 3,2 por 55 
milímetros. Também são exigidas dimensões mínimas de comprimento, 
largura e altura para as tábuas e para a estrutura do palete.  

A finalidade de toda essa estrutura direcionada ao PBR é a 
padronização da movimentação de mercadorias entre a indústria, 
transportadoras, o atacado e o varejo. Com isso, ao se estabelecer uma 
linguagem comum entre essas empresas, permite-se que o material entregue 
seja colocado diretamente na área de vendas ou área de armazenamento 
sobre o mesmo palete que as transportou, sem que haja necessidade de novo 
manuseio das mercadorias nele contidas.  

A racionalização e a agilidade de todo processo de descarregamento 
e armazenamento é o maior objetivo do palete, pois contribui com a 
diminuição do tempo de permanência de caminhões no pátio das empresas, 
aumenta a agilidade no processo de conferência das mercadorias, diminui o 
tempo de permanência dos materiais na área de recebimento e facilita o 
armazenamento.  

Seu uso entre empresas é bastante simples; funciona através do 
sistema de trocas: basta a empresa recebedora da carga paletizada devolver 
as mesmas quantidades de paletes recebidas, logicamente respeitando o 
perfeito estado de conservação e utilização e tipo dos paletes.  

Anteriormente, havia vários padrões de paletes; cada empresa 
adotava o tipo que a ela fosse mais conveniente, porém perdiam muito 
tempo nas atividades de recepção e armazenamento de materiais, por terem 
que arrumar as caixas de transporte ao seu padrão de armazenamento, pois 
utilizavam paletes diferentes, o que elevava os custos com a operação dos 
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estoques. Estudos de racionalização dos métodos de armazenamento 
levaram à criação do palete PBR, o qual veio a ser adotado por todas as 
empresas da área de logística no Brasil.    

 

1.6.3 – Linguagem das Caixas de Transporte 

As caixas de transporte, também denominadas unidades de 
despacho, geralmente possuem informações importantes para a 
armazenagem. Essas informações devem ser respeitadas e visam à 
manutenção do estado de conservação dos produtos nelas contidos. 
Devemos lembrar que nestas caixas também estão impressos os códigos 
EAN/UCC-14, que auxiliam a movimentação e o controle dos materiais, 
como também contêm informações sobre o acondicionamento das caixas 
sobre paletes e estruturas de armazenamento. 

 
Seguem abaixo alguns símbolos, dentre vários outros, utilizados nas 

unidades de despacho: 
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1.6.4 – Normas de Estocagem 

Cada material tem suas características próprias e, conseqüentemente, 
normas apropriadas; alguns necessitam ambientes especiais para sua 
conservação (carnes, explosivos, produtos químicos, gases, etc.); outros 
podem ser acondicionados sem a necessidade de cuidados especiais; no 
entanto é de fundamental importância que sejam respeitadas as 
características individuais de cada um dos materiais.  

 
A princípio, devemos armazenar obedecendo à classificação dos 

grupos de materiais; depois devemos observar as normas de armazenamento 
inerentes a cada produto. 

 
 Algumas recomendações: 

a) Os materiais perecíveis devem ser estocados em locais 
apropriados e que propiciem condições ideais para sua 
conservação; 

b) Todos os materiais devem ser fiscalizados para garantir 
conservação adequada; 

c) Produtos químicos precisam ser estocados em locais especiais, em 
conformidade com suas normas específicas de guarda e 
segurança; 

d) Produtos alimentícios necessitam de fiscalização diária, 
preventiva e corretiva. Devem ser estocados sem contato com o 
solo e em locais arejados. É recomendado o uso de estrados de 
madeira, afastados das paredes, e estantes apropriadas. A higiene 
da área é indispensável, pois evita a proliferação de pragas; 

e) Todos os materiais devem ser estocados de modo que se atenda às 
normas de segurança do produto e do trabalho; 

f) No manuseio de materiais perigosos é obrigatório o uso de EPIs 
(Equipamento de Proteção Individual) adequados e em bom 
estado de conservação; 

g) Óleos, combustíveis, lubrificantes e produtos químicos devem ser 
estocados de forma que se previnam incêndios ou explosões; 

h) Os prazos de validade dos produtos devem ser observados e 
nunca estar vencidos; 

i) Materiais de pequeno ou grande porte devem ser estocados de 
forma apropriada; 
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j) Explosivos devem ser estocados em local apropriado, em 
conformidade com as normas de segurança: longe de qualquer 
agente que possa causar sua detonação. 

 
 

1.7 – Estruturas para Estocagem 
Existem vários tipos de estruturas para estocagem dos materiais, 

cada um deve atender às necessidades de armazenamento e movimentação 
inerentes a cada empresa. 

  
1.7.2.1 – Algumas Estruturas de Estocagem 
 
Estantes: 
 É o sistema mais utilizado - ideais para áreas de armazenamento de 
materiais de diversos tipos e tamanhos, porém com pequeno porte e peso. 
Bastante utilizadas em almoxarifados; têm como desvantagem o baixo 
aproveitamento do espaço vertical, problema que pode ser resolvido com a 
instalação de mezaninos. 
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Porta-paletes: 
 Ideal para guarda de produtos sobre paletes, em áreas que permitem 
o aproveitamento do espaço vertical e o uso de empilhadeiras. Possibilita o 
acesso direto aos itens desejados, e é indicado para estocagem de produtos 
de alto giro, peso, formato e cargas variadas.  
 

 
 
Drive-In /Drive-Thru: 
 É uma variante do sistema porta-paletes, indicada para guarda de 
produtos em grande quantidade, pouca variedade e alto giro.  

Esta estrutura porta-paletes permite a entrada da empilhadeira em 
seu interior, possibilitando alta densidade, com redução ou eliminação dos 
corredores entre as estruturas, exige também a utilização de paletes de duas 
faces que são mais reforçados e resistem ao peso dos produtos. 
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Cantilever: 
 Utilizados para armazenar tubos, varas, calhas, perfis metálicos ou 
não-metálicos com comprimentos variados e diferentes formas. Permite 
fácil acesso aos materiais e aproveitamento do espaço vertical. 
 

 
 

Saiba mais sobre estes sistemas no site: http://www.brockveld.com.br/ 
 

1.8 – Localização dos Materiais 
Para facilitar a localização dos materiais estocados, visto que é 

comum a presença de mais de dois mil itens cadastrados e armazenados em 
almoxarifados, foi necessária a criação de métodos para localização. Estes 
métodos têm como principal objetivo agilizar o atendimento nos 
almoxarifados e depósitos, como também facilitar o trabalho daqueles que 
ainda não estão familiarizados com a localização dos itens estocados.  

É importante que o método de localização adotado seja funcional e 
adequado à estrutura de armazenamento da empresa. 

Os métodos de localização geralmente são compostos pela 
combinação de letras e algarismos, os quais, combinados, darão a 
localização exata do material.  
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1.8.1 – Método para Determinar a Localização dos Materiais 
As estantes e os porta-paletes poderão ser identificados por letras ou 

números, conforme o “layout” do almoxarifado/depósito, cuja seqüência de 
identificação deverá ser da esquerda para direita, em relação ao acesso 
principal. Se houver mais de uma área de estocagem, deverão ser 
identificados com a indicação do respectivo subalmoxarifado.  

Caso ocorra a mesma estante ou porta-paletes possuírem dois lados 
de acesso, o lado esquerdo receberá a indicação “A”, e o lado direito 
receberá a indicação “B”.  

As prateleiras deverão ser identificadas por letras, iniciando-se pela 
letra “A”, de baixo para cima. As colunas devem ser identificadas por 
números, iniciando-se do número “1” da esquerda para direita.  

 

� Também é muito utilizado o sistema de ruas 
 
Veja a figura: 
 
 

 
O telefone ilustrado está localizado no seguinte endereço: 
 

A5BC3 – Almoxarifado “A “; estante 5; lado “B”; prateleira “C”; escaninho 3 

�
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Além do endereço, os materiais podem ser localizados sob duas 
formas básicas: 

 
- Localização fixa; 
- Localização móvel. 

 
 

1.8.2 – Localização Fixa 
Em almoxarifados, a localização geralmente é fixa, isto é, os 

materiais são colocados sempre no mesmo local a cada renovação do 
estoque. Neste método, no momento do primeiro armazenamento, a 
localização do material é anotada e depois digitada no campo “local” no 
cadastro de materiais do programa de controle de estoque.   

 

1.8.3 – Localização Móvel 
Utilizada em depósitos, por motivo da necessidade da otimização da 

área de armazenamento. Os materiais são colocados nos espaços livres 
existentes, logicamente obedecendo às normas de conservação e guarda dos 
materiais.  

 
Alguns programas de controle de estoque, no momento da entrada 

dos produtos, indicam os espaços livres onde os lotes serão colocados. 

 
� Vale salientar que a localização física dos materiais deve respeitar as 
características destes, visto que não é coerente armazenar materiais de 
gêneros diferentes próximos uns dos outros, como, por exemplo papeis 
próximos a latas de tinta. 
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1.9 – Custo de Armazenamento 
 Ao armazenar produtos, a empresa necessita de uma estrutura capaz 
de absorver estes materiais, logicamente esta estrutura acarretará alguns 
custos diretamente relacionados ao tipo de material estocado, seu volume, 
área por ele ocupada, mão-de-obra empregada, manutenção da estrutura 
física do prédio, custo unitário, etc. Ao somatório dessas despesas 
chamamos de custos de armazenamento. 
 
 
 Para o cálculo do custo de armazenamento utilizaremos a seguinte 
fórmula: 
    CA=Q/2xTxPxI 
 
 Onde:   Q/2 � Estoque médio no período considerado; 
  T � Tempo de armazenagem; 
  P � Custo médio unitário do material; 
  I � Taxa de armazenamento (%). 
 
A taxa de armazenamento é obtida pela soma de diversas parcelas 
como: 

– Taxa de Armazenamento Físico  
– Taxa de Transporte   
– Taxa de Perdas  
– Taxa de Seguro   
– Outras Despesas   
 
Podemos concluir que a  taxa de armazenamento corresponde à soma 

das taxas citadas acima, 
I = I1+I2+I3+I4+I5+In 

 

e que o custo de armazenamento é a soma de diversos custos,  os quais estão 
relacionados com cada uma das taxas  de armazenamento inerentes ao 
material. 
  
CA= ((Q/2 x P x I1) x T)  + ((Q/2 x P x I2) x T) + ((Q/2 x P x I2) x T)  + 
((Q/2 x P x I3) x T)  + ... + ((Q/2 x P x In)   x T) 
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� Igualmente, outras taxas inerentes à atividade de armazenagem devem 
ser calculadas. 
 

� É importante que os valores considerem sempre o mesmo intervalo de 
tempo. 
 
Observe o gráfico representativo da quantidade em relação aos custos 
de armazenamento: 
 

 
 
 

� Observe que, quanto maior a quantidade estocada, maior será o custo, 
porém este fica atenuado conforme a quantidade estocada aumenta, visto 
que a maioria dos custos crescem com velocidade  menor que a quantidade 
estocada. 

 

� Devemos considerar que, mesmo estando o estoque a nível zero, haverá 
custos. Estes custos estão relacionados às despesas relativas à manutenção 
da área de armazenamento. 
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� A fórmula considera o estoque em sua média, visto que no momento de 
estocagem máxima o custo de armazenamento será máximo; no momento de 
estocagem zero, o custo será mínimo; logo haverá vários custos de 
estocagem, cada um correspondente a um nível de estoque,  por isso é mais 
conveniente adotar a média do estoque para análise do custo em questão. 

 

� A inclinação da curva pode variar conforme o material armazenado, 
equipamentos e mão-de-obra considerados na confecção dos cálculos.  
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1.10 – Equipamentos de Movimentação de Materiais 
 Existe grande diversidade de equipamentos empregados na 
movimentação de materiais, cada um destinado ao tipo de atividade e 
necessidade do ramo para o qual foi projetado. Existem equipamentos 
específicos para uso em indústrias, agricultura e comércio em geral, alguns 
desses equipamentos servem a vários tipos de atividades, outros são 
específicos. Podemos encontrar equipamentos de movimentação em quase 
todos os estabelecimentos: hospitais, supermercados, feiras livres, 
indústrias, transportadoras e até mesmo em nossa casa. Ilustraremos aqui 
alguns equipamentos: 
 

Empilhadeira 
 

 
     

Paleteira Manual 
 
 
 

 
 
 
 

Utilizadas para deslocamento de 
materiais colocados sobre paletes. 
Proporciona acondicionamento rápido e 
seguro em estruturas porta-paletes, 
possibilitando grande elevação. 
 Apresentam vários modelos, diferentes 
aplicações e permite a utilização de 
acessórios para o transporte de diversas  
argas.  
Podem ser movidas por energia elétrica 
ou gás. 

Utilizada para transporte de 
cargas sobre paletes em planos 
horizontais sem irregularidades. 
Seu uso diminui o tempo e a 
necessidade de mão-de-obra nas 
operações de carregamento e 
descarregamento de caminhões 
nas docas; também bastante 
utilizada em movimentações de 
materiais em curta distância.  
Tem capacidade de carga de até 
3000 kg (conforme modelo). 
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Transportadores 
 

 
 

Transportadores Aéreos 
 

Muito utilizados em linhas de produção industrial e indústrias de 
abate e corte de animais. É composto por trilhos fixados ao teto da área de 
armazenamento ou produção. São colocados “carros” de transporte da carga. 
A movimentação pode ser manual ou através de correntes tracionadas por 
motor elétrico.  

Utilizados para transporte 
contínuo de grandes volumes de 
cargas; são dotados de correias 
(planas ou côncavas), como 
também podem ser apresentados 
com telas metálicas, taliscas, 
roletes e rodízios.  
Têm grande utilização em 
diversos segmentos industriais. 
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1.11 – Marcos Históricos da Movimentação de Materiais 
 

Ano Evento 
Pré-

história Criação da alavanca, do plano inclinado, da roda e da polia. 

3.500 AC Usada a roda de Potter na Mesopotâmia.  
3.000 a 

2.500 AC Cavalos são usados como tração de veículos. 

2.050 a 
1.800 AC No Egito é introduzida a subdivisão do trabalho. 

1.800 AC 
Egito – armazéns para 7 anos de abundância e 7 anos de 
escassez. 

450 AC 
Movimentação de 2.300.000 blocos de pedra para construção da 
pirâmide de Queóps. 

30 AC Fluxos na escrita “A Arquitetura”, por Marcus Eiturbius Pollio. 

251 a 300 
Pappus, de Alexandria, descreve cinco máquinas conhecidas: 
polia, roda dentada, elevador, parafuso e cunha. 

Século XV 
Os Incas expandem seu império, percebem que a comunicação e 
a logística são vitais criando armazéns descentralizados. 

1436 
Os venezianos estabelecem uma linha (1a linha) de montagem 
para construção de navios. 

1500 
O livro “De Re Metallica” de G. Agrícola,  mostra: carrinho de 
mão, veículos de tração para minas e sarilho. 

1592 
Cata-ventos são usados na Holanda para acionar os desfibradores 
de algodão mecânicos. 

1602 
A Dutch East Índia é fundada na Batávia; é a primeira empresa 
pública moderna. 

1689 
Realiza-se em Leiden, Holanda, a primeira feira moderna de 
negócios. 

1700 
Josiah Wedgewod (Inglaterra) aplica a movimentação mecânica 
na produção de louças de porcelana. 

1718 John e Thomas Lombe constroem um moinho movido a água. 

1780 
Oliver Evans (EUA) cria seu moinho de farinha “automático” 
próximo a Philadelphia. 

1789 
Primeira fábrica de algodão movida a vapor em Manchester, 
Inglaterra. 



Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados 

- 114 - 

Ano Evento 

1795 

James Watt apresenta todas as práticas básicas de trabalho 
industrial em sua nova fábrica de motores. A planta é projetada 
para maximizar o fluxo de produção. Trabalhos são quebrados 
em operações específicas, com apropriada “especialização de 
mão-de-obra”. 

1796 
Boldon e Walf (Inglaterra) criam os guindastes giratórios e 
aparelhos de elevação. 

1798 
Eli Whitney torna-se o primeiro a ter uma manufatura de sucesso 
usando os conceitos de peças intercambiáveis. 

1860 
Bolton & Wright instalam a 1ª.. ponte rolante. São introduzidos 
os primeiros transportadores contínuos para granéis. 

1867 
Singer Corp. torna-se a primeira empresa multinacional, com 
fábricas na Grã-Bretanha, França e Argentina. 

1880 
Taylor estuda os movimentos (manuseios) nos postos de trabalho 
da Mildvale Steel. 

1906 Primeira empilhadeira motorizada. 

1909 
A primeira manufatura comercial de baquelite marca início da 
era do plástico. 

1913 Henry Ford introduz a linha de montagem progressiva. 
1914 A Ford introduz a padronização de embalagens. 

1917 
Henry Louis Gantt inventa o gráfico de Gantt, criando, então, o 
gerenciamento moderno de projetos. 

1920 
Era da “produção em linha”. Uso de paletes, empilhadeiras 
manuais, empilhadeiras motorizadas, monotrilhos, etc. 

1930 
Introdução da aplicação da carga unitizada (contêineres) na 
indústria e no comércio 

1939 Peter F. Drucker cria a Teoria da Administração. 

1946 

São introduzidas as cantoneiras perfuradas e metálicas para 
estanterias. Sloan torna-se presidente da General Motors. A ele 
são creditadas as estratégias de segmentação, com a filosofia de 
produzir automóveis para todo uso e propósito. 

1950 

Era da Mecanização. Os problemas de movimentação de 
matérias são equacionados pala aplicação de equipamentos. O 
primeiro computador é produzido em série para negócios, 
UNIVAC1. 

1950 O Sistema Toyota de Produção – incluindo a produção enxuta, 
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Ano Evento 
manufatura Just-In-Time e círculos de qualidade – é inventado 
pela Toyota Motor Corp. 

1953 Empilhadeiras com controles eletrônicos. 

1960 
Computadores e automatização se tornam um meio de controle 
da atividade de Movimentação de Materiais. 

1961 
A General Motors instala o Unimate 001, o primeiro robô 
industrial. 

1964 
Sara Lee Corp. abre a primeira fábrica completamente 
automatizada que utiliza equipamentos operados por 
computadores. Empilhadeiras elétricas. 

1966 Transelevadores em estocagem automática. 
1969 Surgem os Sistemas CAD/CAM. 
1970 Veículos Automaticamente Guiados (AGVs). 

1975 
A ONU estabelece um grupo de trabalho para definir uma 
linguagem padrão para o EDI – Intercambio Eletrônico de Dados 
com aplicação em  qualquer empresa e em qualquer país. 

1981 

O Departamento de Defesa norte-americano adota o uso de 
códigos de barras para todos os produtos vendidos para as armas 
norte-americanas, levando a prática dos códigos de barras para a 
indústria. 

1990 
O Wal-Mart Stores Inc. estabelece a “ligação do varejo”, 
apresentando a estratégia de gerenciamento da cadeia de valor 
(ECR). 

1992 Veículos Automaticamente Guiados a Laser (LGVS). 
1998 Iniciada a montagem da Estação Espacial Internacional. 

 Dados compilados pelos Instrutores da IMAM Consultoria Ltda. 
 Fonte: Revista Movimentação & Armazenagem  JAN/FEV 2000 
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2 – Indicadores de Desempenho 

2.1 - Níveis de Estoque 
A movimentação de um material pode ser representada através da 

tabela e do gráfico: 
 
DIA ENTRADA SAÍDA SALDO 
01 160 20 140 
02  20 120 
 03  20 100 
04  20 80 
05  20 60 
06  20 40 
07  20 20 
08 160 20 160 
09  20 140 
10  20 120 
11  20 100 
12  20 80 
13  20 60 
14  20 40 
15  20 20 
16 160 20 160 

 
Observe que eles representam a evolução do nível do estoque em 

relação ao tempo, neste caso expresso em dias.  
Através do estudo do gráfico podemos identificar alguns pontos, os 

quais correspondem a diferentes níveis do estoque e são de extrema 
importância; fornecem informações estratégicas importantes quanto ao 
gerenciamento dos itens estocados, tais como: 

- O momento oportuno para aquisição; 
- Existência de excesso do material em estoque; 
- Permitem a emissão de relatórios de item em ponto de 

pedido; 
- Possibilitam a reposição automática do estoque, inclusive 

com uso de recursos como EDI; 
- Indicam situação de perigo de falta de estoque; 
- Outras informações.  
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Observe o gráfico: 

 
Para reposição do estoque é necessário à emissão do pedido, envio 

ao fornecedor e a remessa do material solicitado à empresa compradora. 
Esta operação leva um período de tempo que pode variar conforme as 
características de resuprimento de cada material; este período de tempo 
chama-se tempo de reposição (TR), que se estende desde a informação da 
necessidade de aquisição do material até sua efetiva chegada à empresa e 
conseqüente reposição do estoque. Sua fórmula considera o tempo de 
processamento do procedimento de compra (Tpc) mais o tempo de entrega 
por parte do fornecedor (Tef), logo: 

 
 

 
 
 
 
 No entanto, esta reposição necessita de um parâmetro que indique o 

momento oportuno para início ao processo de reposição, este sinalizador é o 
ponto de pedido (PP); que corresponde ao nível do estoque, individual para 
cada material, no qual devemos iniciar a reposição.  

 
 
 
 

TefTpcTR +=
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Ao definimos o ponto de pedido (PP) e o tempo de reposição (TR), 
devemos considerar entre outros os seguintes fatores: 

– Histórico de consumo do material; 
– Tempo necessário entre a emissão da requisição de compra e o 

processamento do pedido; 
– Distância entre a empresa e seu fornecedor; 
– A agilidade do atendimento do pedido; 
– A perecibilidade do material. 

 

� Observe que existe um fator que é muito importante para a determinação 
dos níveis dos estoques, o qual determinará uma maior ou menor quantidade 
do material para atender as necessidades de demanda, este fator é o tempo 
de reposição (TR).  

 

� Não devemos alterar o ponto de pedido com o fim de estender o período 
de reposição simplesmente para dar alívio à Área de Compras.  Esta prática 
sufocará financeiramente a empresa com estoques elevados.  

 
Para evitar que processos burocráticos, lentos e tediosos, contribuam 

para a manutenção de níveis elevados dos estoques, os sistemas 
informatizados usam recursos de automatização dos processos de reposição, 
bastando apenas informarem ao sistema os parâmetros de reposição que ele 
mesmo se encarregará de avisar, de emitir solicitação de compras e até 
mesmo de enviar os pedidos ao fornecedor, pelo EDI (Intercâmbio 
Eletrônico de Documentos). Logo, quanto mais rápido for o processo de 
aquisição, menor poderão ser os níveis dos estoques. 

O processo de reposição inicia-se quando o material atingir nível 
igual ou inferior à quantidade do ponto de pedido (PP) e antes de atingir seu 
nível mínimo (Emin), visto que, se o pedido ocorrer no nível mínimo 
certamente ocorrerá falta de estoque, o que acarretará em sérios prejuízos à 
empresa pois a compra de emergência – que é seriamente prejudicial à Área 
de Compras.  

 
Portanto sua fórmula é a seguinte: 

CTREPP += min  
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Onde: CTR corresponde ao consumo durante o tempo de reposição 

 
Ao dimensionarmos o nível mínimo do estoque (Emin), este deverá 

ser suficiente para atender a um possível atraso no fornecimento ou eventual 
acréscimo da demanda, os quais poderão ocorrer após o envio do pedido; 
aliás, esta é a finalidade de tal parâmetro.  Ao estabelecermos esse nível 
definimos uma quantidade suficiente para atender alguns dias de espera 
além da já estimada para atender a demanda durante o tempo de reposição 
(Tr).  

 
A quantidade de reposição (QR), corresponde a reposição da 

demanda do material durante o tempo de permanência desejado em estoque. 
Como, por exemplo: quantidade de compra correspondente ao consumo de 
30 dias. 

  

� As empresas atualmente definem parâmetros para determinar 
seus níveis de estoque, os quais representam, melhor que as 
fórmulas, suas estratégias para gerenciamento dos estoques. Como, 
por exemplo: estoque mínimo equivalente a dez dias de consumo; 
quantidade de compra correspondente ao consumo de 30 dias. 
 
 

O estoque máximo (Emax) corresponde a maior quantidade de  
determinado material que a empresa necessita manter em estoque para 
atender a demanda de um período de tempo. Para calcular esse nível  
devemos considerar o estoque de segurança (Emin) e a quantidade de 
compra (QR) – que corresponde a demanda  no período de tempo 
considerado para cálculo dos níveis de estoque. Assim, sua fórmula é a 
seguinte: 

 
 

QREE += minmax  
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2.2 - Lote econômico de compras - LEC 
 Indica a quantidade ideal de compra de determinado item, em 
relação às necessidades de longo período de tempo ou para atender a um 
projeto. Considera o custo de manutenção do estoque - que cai quando do 
fracionamento da quantidade total a comprar e o custo de compra - que 
aumenta conforme o número de aquisições necessárias, oferecendo a melhor 
relação entre as duas funções.  
 É especialmente interessante quando necessitamos grandes 
quantidades ao longo período determinado de tempo ou no planejamento de 
necessidades de estoque quando da execução de um projeto. 
 
Fórmulas: 
 
Lote econômico de compra 

 
 
 
 
 
 
 
Número de aquisições 

 
 
 
 
 
Onde:  
 LEC  Lote econômico de compras 
 Cped  Custo do pedido 
 Qtot  Quantidade total a comprar 
 Cposse Custo de posse (percentagem) 
 Cund  Custo por unidade 

 

CundCposse
QtotCpedLEC *

*2
=

LEC

Qtot
NA =
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Exemplo: 
Quantidade total a comprar:  56.000 unidades; 
Custo de posse:   4% = 0,04;  
Custo do pedido:   R$ 80,00; 
Custo por unidade:   R$ 2,60; 
 
Cálculo do lote econômico: 
 

91,281.960,2*04,0
000.56*00,80*2

==LEC  

 
Número de aquisições: 
 

60332,6
91,281.9

000.56
≅==NA  

 
Determinação da quantidade a comprar: 
 

333.9
6

000.56
==QT  

 
Serão feitas seis aquisições de 9.333 unidades 
 

Lote econômico: método por tentativas 
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� Os custos totais com o item caem conforme fracionamos a compra, 
porém essa queda tem um ponto limite. Se continuarmos fracionando a 
quantidade a ser adquirida o custo total sofre elevação.  
 
 

Comportamento das funções: 
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2.3 – Rotatividade 
É a relação existente entre o consumo/vendas do material e seu estoque. 

Esta relação indica a velocidade da renovação do estoque – quanto maior for 
o resultado, maior será o giro do estoque. 

 
 
 

Rotatividade = Consumo no Período / Estoque Médio do Período 

 

2.4 – Relação Estoque/Vendas 
 

VendasEstoqueEV /=  

 
Indica quanto há em estoque para atender ao consumo ou às vendas de 

um determinado material. É importante que na realização dos cálculos, 
utilizando-se unidades monetárias, os valores do estoque ou das vendas 
devam estar no mesmo nível e considerar-se o mesmo intervalo de tempo, 
visto que não podemos dividir o valor do estoque avaliado ao preço de custo 
pelas vendas avaliadas ao preço de venda, sob pena de distorção dos 
resultados. 

A relação pode ser utilizada para os três níveis de planejamento, 
estratégico, tático ou operacional. Em se tratando de planejamento dos 
estoques devemos utilizar a relação em nível operacional; por este motivo 
devemos calcular esta relação para cada item estocado, visto que, se 
analisarmos apenas em nível de grupo ou subgrupo, não teremos condições 
de identificar os itens que apresentam problemas.  

 

� Lembre que cada item em estoque contribui com sua parcela para a 
formação do todo. 

  
O resultado desta relação informará se o nível de estoque está ou não 

compatível com a demanda.  
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Observe as considerações abaixo: 
 
Se: 1=EV    Estoque - nível desejável  

– As vendas ou consumo utilizam todo o estoque disponível, 
não há sobras nem faltas, porém o estoque não suportará 
aumento da demanda ou falha no resuprimento, pois não 
existe reserva. 

 
Se: 1,1=EV    Estoque  - nível ideal 

– O consumo ou as vendas utilizam quase todo o estoque; há 
pequena sobra correspondente ao estoque mínimo, que 
atenderá a um eventual acréscimo na demanda ou falha no 
resuprimento. 

 
Se: 1,13,1 >≥ EV   Estoque - nível bom 

– O estoque está compatível com as vendas, há sobra para 
atender eventualidades, porém existem sinais de excedentes 
que devem ser acompanhados para que esta tendência de 
crescimento não permaneça. 

 
Se: 3,15,1 >≥ EV   Estoque - nível regular 

– Há excesso do material, sua compra deve ser reduzida até 
que seu nível de estoque fique compatível com a demanda. 

 
Se: 5,1>EV   Estoque - nível excedente 

– Existe estoque para atender mais de duas vezes o consumo 
ou as vendas. Este excesso certamente comprometerá a área 
financeira da empresa; haverá necessidade de obtenção de 
mais capital de giro para pagar a fornecedores; as vendas não 
pagam as duplicatas. 

 

� É aconselhável suspender as compras dos itens com 
excesso de estoque, até sua equalização. Se esta situação 
permanecer, torna-se necessário eliminar o item, pois estará 
tendendo à obsolescência; sua rotação é muito baixa e não há 
possibilidades da manutenção do estoque.  
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Se: 1<EV  Falta de Estoque  ou saldo negativo  

 
- Clara distorção nos estoques, indicando saldo negativo, ou 
falta do produto durante fração do período de tempo 
considerado. É mais provável que esteja ocorrendo erros nos 
registros das movimentações. 
 

Escala cromática ilustrativa da situação do estoque 

 
Exemplo: 

PERÍODO 
ESTOQUE 
MÁXIMO 

LOTE 
ECONÔMICO 
DE COMPRAS 

VENDAS 
CONSUMO 

JANEIRO 250 225 225 
FEVEREIRO 250 225 228 
MARÇO 247 225 222 
ABRIL 250 225 226 
MAIO 249 225 224 
JUNHO 250 225 225 
SOMA 1496 1350 1350 
MÉDIA 249,33 225 225 

 

ROTAÇÃO : TMÉDIOESTTCONSUMOROT ∆∆= ./  

41,533,249/1350 ==ROT  

RENOVAÇÃO DO ESTOQUE NO PERÍODO: 5,4 VEZES 
 

RELAÇÃO ESTOQUE/VENDAS: 

TVENDASTESTOQUEEV ∆∆= /  

10,11350/1496 ==EV  

 
RELAÇÃO ESTOQUE VENDAS DENTRO DA SITUAÇÃO 

IDEAL – NÍVEIS AJUSTADOS EM CONFORMIDADE COM A 
DEMANDA 
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2.4.1 – Aspectos que Influenciam o Valor da Relação Estoque / 
Vendas: 

- Tipo e características da empresa; 
- Nível da concorrência; 
- Localização da empresa; 
- Tempo de reposição dos materiais; 
- Conjuntura econômica e social; 
- Parcerias firmadas com fornecedores; 
- Etc. 

 

� Ao analisarmos a Relação Estoque/Vendas, colocamos como condição 
ideal EV=1,1. Isso significa que o nível do estoque de segurança 
corresponde a 10% da movimentação. Nada impede que este parâmetro seja 
alterado, visto que o tempo de reposição e a administração de materiais da 
empresa interferem diretamente nos níveis dos estoques.  

 
Veja este exemplo: duas empresas “A” e “B” compram ao mesmo 

fornecedor; esse fornecedor está localizado no estado de São Paulo; a 
primeira empresa está localizada no estado de São Paulo, próxima ao 
fornecedor; a segunda empresa está no estado do Amazonas.  

Utilizando meio de transporte rodoviário, o tempo de reposição será 
bastante diferente para as duas; conseqüentemente seus níveis de estoques 
também. A empresa “B”, mesmo vendendo menos que a empresa “A”, 
necessariamente terá que ter mais estoque, pois seu tempo de reposição é 
bem maior que o da outra empresa. Portanto uma relação estoque/vendas 
igual a 1,5 para um determinado item, poderá ser para a empresa “B” 
condição ideal, no entanto 1,2 para empresa “A” pode representar excesso. 

 
Empresas que utilizam o EDI e o ECR em suas operações logísticas 

têm sua relação estoque/vendas sensivelmente reduzida, tendendo a muito 
próximo de 1. Isto porque com resuprimento automático e parcerias com 
fornecedores, os níveis dos estoques poderão ficar muito próximos aos 
níveis das vendas, com a garantia de que o resuprimento do estoque estará 
assegurado e chegará no tempo oportuno. Ademais, as empresas 
fornecedoras poderão programar e direcionar sua produção. 
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3 – Avaliação de Materiais 

3.1 – Preços dos Materiais 
 Quando se der entrada, por via de nota fiscal, os sistemas de controle 
de estoques devem estar preparados para calcular os preços dos materiais 
movimentados. 

Cada um dos materiais adquiridos possui basicamente três preços, 
cada preço tem sua devida aplicação e deve ser cuidadosamente calculado. 
Os preços são base para o pagamento de impostos e também representam a 
forma de ganho da empresa, seja ela indústria, seja comércio. É importante 
frisar que a cada entrada, com novos valores, os preços são novamente 
calculados. 
 

São eles: 
• Preço de Compra: 

– Equivale ao valor do produto constante na nota fiscal de 
entrada; é o preço unitário sem os custos a ele inerentes.  
É a base para cálculo dos demais preços. 
 

• Preço de Custo: 
– É o valor unitário dos itens constantes na nota fiscal de 
entrada, acrescido dos custos diretos inerentes ao produto.  
 

Para empresas comerciais 

 
 

Para empresas industriais 
 

  
 

� Existem, mediante legislação de ICMS dos estados, produtos com base 
de cálculo reduzida, a qual deve ser considerada. 

 
 
 
 

ICMSENCARGOSFRETEIPIPCPCt −++−=

ICMSENCARGOSFRETEIPIPCPCt −+++=



Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados 

- 128 - 

• Preço de Venda: 
– Corresponde ao preço de custo total do material acrescido 
de sua margem de lucro. Este preço pode ser atualizado 
automaticamente a cada nova entrada; para isso basta 
informar ao sistema qual margem de lucro será aplicada.  

 

MLPCtPV +=  
 

� Também pode haver diferentes preços de venda dos materiais, como, por 
exemplo, preço de venda à vista, preço de venda a prazo, preço de venda no 
varejo, preço de venda no atacado, conforme cada empresa. 

 

� Vale lembrar que IPI, ICMS e margem de lucro são, geralmente, 
expressos em percentuais. 

 

� O custo médio é uma média ponderada do preço de custo do material.  
 

Os materiais em suas operações de entrada, por aquisição, sofrem 
alterações nos preços de custo; estas flutuações, para cima ou para baixo, 
devem ser acompanhadas, e os preços dos materiais devem ser atualizados 
de acordo com a variação de seus preços de compra. Para acompanhar essas 
flutuações, as empresas atualizam os custos de seus estoques através dos 
métodos de avaliação. 



Fábio J.C. Leal Costa 

- 129 - 

 

3.2 – Métodos de Avaliação dos Estoques 
Existem diversos métodos para avaliação dos custos dos materiais, 

sendo preferível o que melhor se ajustar à operação da empresa e à 
conjuntura do país. 

Os métodos de avaliação dos custos dos materiais em estoque mais 
conhecidos são: 

• Método Custo Médio, 
• Método PEPS ou FIFO e o 
• Método UEPS ou LIFO.  
 

�  Cada método tem sua aplicação apropriada para cada tipo de 
empresa, porém o uso do método UEPS não é permitido pela 
legislação do imposto de renda, para atividades de avaliação do 
preço de custo dos materiais.  
 

� Utilizaremos exemplos no formato de fichas de estoque, visto que 
ficaria difícil a visualização dos métodos sem que a isso recorramos. 
Lembramos que os controles dos estoques informatizados utilizam a 
mesma linha de raciocínio.    

 
� O preço considerado para avaliar os estoques é o preço de custo, o 
qual deve ser acrescido de todos os custos diretos que incidem sobre 
a compra do material. 
 

3.2.1 – Custo Médio 
Este método atualiza o custo dos materiais através de cálculo 

realizado entre o valor do saldo em estoque e seu saldo físico. Este método é 
o mais utilizado no Brasil e representa a solução mais adequada para a 
apuração dos estoques ao preço de custo, visto que, além de atender à 
legislação do imposto de renda, é de simples execução e absorve bem a 
flutuação dos custos dos materiais. 
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Para cálculo do custo médio, tomamos o valor do último saldo do 
estoque e somamos ao valor da última entrada, encontrando o saldo 
financeiro. Em seguida, somamos o saldo físico e a quantidade 
correspondente à entrada, encontrando o novo saldo físico do estoque. De  
posse dos saldos atuais, dividimos o saldo do estoque pelo físico atual e 
encontramos o custo médio.  
 
 
Exemplo: 
 
A-7 EMPREENDIMENTOS S/A FICHA DE CONTOLE DE ESTOQUE MATERIAL:

             MOVIMENTO ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM ESTOQUE
DATA HISTÓRICO QUANT PREÇO UNIT TOTAL QUANT PREÇO UNIT TOTAL QUANT PREÇO UNIT TOTAL
13/jan EST. ANT - - - - - - - - -
14/jan ENTRADA 200 2,00 400,00 - - - 200 2,00 400,00
16/jan ENTRADA 200 4,00 800,00 - - - 400 3,00 1.200,00
18/fev SAÍDA - - - 100 3,00 300,00 300 3,00 900,00
28/fev SAÍDA 100 3,00 300,00 200 3,00 600,00
15/mar SAÍDA 100 3,00 300,00 100 3,00 300,00

 
 
 

 

3.2.2 – PEPS (FIFO) (First in, First Out) 
PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai. Os estoques são 

avaliados de acordo com a baixa dos itens do estoque, pelo valor das 
unidades mais antigas para as mais recentes. Dessa forma, o saldo do 
estoque sempre ficará valorizado pelos preços de custo mais atuais.  

É de simples execução, mas necessita do controle dos saldos do 
material de acordo com seus preços de custo, variáveis a cada aquisição. 
Nesse método só poderemos dar baixas do estoque mais atual após o 
término do estoque mais antigo.  

 

� Observe que o estoque ficará valorizado pelo preço de aquisição mais 
recente.  
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� Em economias inflacionárias, este método não é atrativo para o 
empresário, visto que seu estoque ficará valorizado sempre pelo valor mais 
alto, conseqüentemente pagará mais imposto sobre ele. 

 

� Apesar de este método não ser muito utilizado para avaliação do preço de 
custo dos estoques, seu principio é largamente utilizado na movimentação 
dos materiais, cuja ordem de saída é sempre do mais antigo para o mais 
recente. 
 
Exemplo: 
 

A-7 EMPREENDIMENTOS S/A FICHA DE CONTOLE DE ESTOQUE MATERIAL:
             MOVIMENTO ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM ESTOQUE

DATA HISTÓRICO QUANT PREÇO UNIT TOTAL QUANT PREÇO UNIT TOTAL QUANT PREÇO UNIT TOTAL
13/jan EST. ANT 0 0
14/jan ENTRADA 200 2,00 400,00 200 2,00 400,00
16/jan ENTRADA 200 4,00 800,00 200 2,00 400,00

200 4,00 800,00
18/fev SAÍDA 100 2,00 200,00 100 2,00 200,00

200 4,00 800,00
28/fev SAÍDA 100 2,00 200,00 200 4,00 800,00
15/mar SAÍDA 100 4,00 400,00 100 4,00 400,00

 
 
 
 

3.2.3 – UEPS (LIFO) (Last in, First Out) 
UEPS – Último que Entra, Primeiro que Sai. Utiliza-se o mesmo 

princípio aplicado para avaliação do estoque pelo método PEPS, porém de 
forma inversa. A avaliação dos materiais ocorre obedecendo à ordem da 
baixa dos itens pelo valor das unidades mais recentes para as mais antigas; 
sendo assim, o saldo do estoque sempre ficará valorizado pelo preço de 
custo mais antigo.  

A aplicação deste método não é permitida pela legislação do imposto 
de renda, para fins de avaliação do custo do estoque, devido ao fato de 
valorizar o saldo pelo menor custo, principalmente em economias 
inflacionárias. Aplicando esse método, o empresário pagará menos imposto 
sobre seus estoques. 
 



Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados 

- 132 - 

 
Exemplo: 
 

A-7 EMPREENDIMENTOS S/A FICHA DE CONTOLE DE ESTOQUE MATERIAL:
             MOVIMENTO ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM ESTOQUE

DATA HISTÓRICO QUANT PREÇO UNIT TOTAL QUANT PREÇO UNIT TOTAL QUANT PREÇO UNIT TOTAL
13/jan EST. ANT - - - - - - - - -
14/jan ENTRADA 200 2,00 400,00 - - - 200 2,00 400,00
16/jan ENTRADA 200 4,00 800,00 - - - 200 2,00 400,00

- - - - - - - - 200 4,00 800,00
18/fev SAÍDA - - - 100 4,00 400,00 100 4,00 400,00

- - - - - - - - 200 2,00 400,00
28/fev SAÍDA - - - 100 4,00 400,00 200 2,00 400,00
15/mar SAÍDA - - - 100 2,00 200,00 100 2,00 200,00

 
 
 

Ao exemplificarmos, utilizamos iguais movimentações de um único 
material obtendo valores diferentes para os saldos finais do estoque. 
Observamos que o método custo médio absorve as tendências de acréscimo 
ou baixa dos preços de custo, proporcionando equilíbrio às duas situações, o 
que não ocorre com os métodos PEPS e UEPS, pelos quais um tende a 
elevar o valor do saldo, enquanto o outro tende a reduzir.  

 
Veja a tabela: 
 

MÉTODO SALDO FINAL 
PEPS (FIFO) 400,00 
CUSTO MÉDIO 300,00 
UEPS (LIFO) 200,00 
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4 – Previsão de Materiais 
  A previsão do consumo ou da demanda futura é baseada nos 
históricos de consumo dos materiais existentes na empresa. A análise das 
movimentações nos oferece dados do comportamento dos materiais e 
proporciona, por estimativa, condições de prever as quantidades necessárias 
para atender a um consumo futuro.  
 A previsão do consumo serve como ponto de partida para o 
planejamento das atividades relacionadas com a compra ou produção de  
materiais na empresa. Ela não deve servir como meta de vendas, mas está 
intimamente ligada ao consumo e às vendas dos materiais e deve observar as 
particularidades dos períodos de aumento e retração da demanda, de modo 
que, em certos períodos, não ocorra excesso ou falta. 
 

Qualquer previsão de materiais, ao ser elaborada, deve levar em 
consideração: 

• Os históricos de consumo, conforme o período a ser analisado (mês 
a mês; ano a ano); 

• As variáveis que afetam o comportamento do consumo ou das 
vendas (promoções, período de retração da demanda, conjuntura 
econômica da empresa e do país, períodos de tradicional aumento ou 
retração da demanda); 

• Opiniões de compradores, almoxarifes, vendedores, gerentes, 
consumidores e usuários diretos dos materiais; 

• Pesquisas de mercado. 
 

As técnicas de previsão do consumo classificam-se em três grupos: 
 

a) Projeção: 
O mesmo comportamento da demanda passada é aplicado 
para previsão do consumo futuro; 
 

b) Explicação: 
Explica o comportamento da demanda mediante variáveis 
conjunturais conhecidas (momento econômico, retração 
ou elevação do consumo, variações ambientais internas 
ou externas, etc.). 
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c) Opinião: 

Funcionários que movimentam os materiais conhecem o 
comportamento da demanda, são consultados e dão 
sugestão quanto ao consumo futuro. 

 
 

� Na verdade, para prever consumos futuros, devemos considerar a 
aplicação não apenas de uma das técnicas, mas combiná-las todas, de modo 
a tornar as previsões mais próximas da realidade da demanda. A aplicação 
de apenas uma técnica poderá acarretar erro de previsão, primeiro pela 
frieza dos números, segundo pela parcialidade humana. 

 
 
  Através de métodos estatísticos, podemos prever consumos futuros dos 

materiais, analisando o comportamento apresentado em períodos anteriores. 
 

4.1 – Métodos de Previsão de Materiais 
Ao elaborarmos previsões de materiais podemos optar por vários 

métodos para cálculo do consumo futuro, devemos considerar as técnicas de 
previsão sempre observando os fatores internos ou externos à empresa que 
afetaram e podem afetar a demanda dos materiais, tanto ao que se refere a 
cada item, quanto a todo o estoque.  

 
Para que a previsão seja realmente eficiente, é de fundamental 

importância que sejam comparados períodos semelhantes, janeiro com 
janeiro, dezembro com dezembro, assim sucessivamente, conforme cada 
intervalo de tempo considerado.  

 
 
 
 
 



Fábio J.C. Leal Costa 

- 135 - 

 
Alguns métodos: 

4.1.1 – Método do Último Período 
 

Utiliza como previsão para o período seguinte o valor ocorrido no 
período anterior.  

Ex: consumo jan/98 = previsão jan/99. 
 

Este método não leva em consideração os fatores internos e externos 
à empresa, os quais afetam diretamente os históricos de consumo dos 
materiais. 

4.1.2 – Método da Média Móvel 
A previsão para o próximo período é calculada pela soma dos 

consumos anteriores dividida pelo número de períodos considerados. 
 

nCnCCCP /)...321( ++++=  
 

Onde:  P - Previsão para o período futuro; 
 C - Consumos anteriores (dia, mês, semestre ou ano);  

n - Número de períodos. 
 

4.1.3 – Método da Média Móvel Ponderada 
Os valores dos períodos mais próximos recebem peso maior que os 

valores correspondentes aos períodos mais afastados, e a soma dos pesos em 
percentuais, deverá ser igual a 100%.  
 

)()33()22)11( CnxPnxPCxPCxPCP +++=  
 
Onde:   
P - Previsão para o período futuro; 

 C - Consumo no período (dia, mês, semestre, ano); 
 P - Peso percentual correspondente ao período; 

n - Número de períodos. 
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Como exemplo, temos: 

P=(0,05 x C1) +(0,1 x C2)+(0,1 x C3)+(0,15 x C4)+(0,2 x C5)+(0,4 x C6) 
 

Período Peso em % 
Consumo 

no período 
Consumo 

ponderado 
1 5% 350 17,5 
2 10% 70 7,0 
3 10% 800 80,0 
4 15% 200 30,0 
5 20% 150 30,0 
6 40% 500 200,0 
7 100%  364,5≅≅≅≅365 

4.1.4 – Método da Tendência de Demanda 
Para materiais cujo comportamento da demanda têm tendência de 

acréscimo ou decréscimo, os cálculos das médias não são aplicáveis, visto 
que poderiam superdimensionar ou subdimensionar a previsão. Nestes casos 
devemos estabelecer a projeção para o período seguinte baseada na evolução 
da demanda, considerando sua tendência estabelecida pelo comportamento 
do material.  
Observe a tabela: 

DEMANDA MENSAL EM UNDS 
 1994 1995 1996 1997 1998 

JAN 25 39 40 42 44 
FEV 44 47 27 37 37 
MAR 18 45 52 55 52 
ABR 49 32 47 49 57 
MAI 40 49 63 53 63 
JUN 36 48 53 58 53 
JUL 47 49 38 40 48 
AGO 52 53 49 59 49 
SET 49 42 38 38 48 
OUT 56 47 47 49 54 
NOV 42 27 53 48 45 
DEZ 45 49 27 37 42 
∑∑∑∑ 503 527 534 565 592 
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 Podemos observar, pelo somatório dos anos, que a demanda está 
crescente; se fizermos a previsão anual baseada na média dos movimentos 
anteriores, certamente não acompanhará a tendência observada, visto que 
tende a “alinhar” os valores das demandas reais. Como a tendência é de 
crescimento, fatalmente a previsão pela média ficará abaixo da expectativa 
da empresa; logicamente não será aplicável; veja ilustração no gráfico 
abaixo. Certamente nestes casos é melhor observar o comportamento da 
demanda.  

 
 
Análise dos dados: 
 

Período 1 2 3 4 5 
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 
Demanda 503 527 534 565 592 
Tendência +4,77% +1,32% +5,80% +4,77%  
Média Móvel 544,20 

 
  

Se calcularmos a previsão utilizando o método da média móvel, o 
valor encontrado não será aplicável (544 unidades), visto que não 
acompanha o crescimento da empresa, que é aproximadamente de 5% ao 
ano. Se a tomarmos como correta, todo o planejamento operacional baseado 
nesta previsão ficará subdimensionado, induzindo a empresa a uma retração 
da demanda e lhe, causando sérias conseqüências. 

 
 

Demanda 1994 a 1998

450

500

550

600

1 2 3 4 5

Demanda

Média 
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          DEMANDA MENSAL EM UNIDADES 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999(prev.) 

JAN 25 39 40 42 44 38 
FEV 44 47 27 37 37 38 
MAR 18 45 52 55 52 44 
ABR 49 32 47 49 57 47 
MAI 40 49 63 53 63 54 
JUN 36 48 53 58 53 50 
JUL 47 49 38 40 48 44 
AGO 52 53 49 59 49 52 
SET 49 42 38 38 48 43 
OUT 56 47 47 49 54 51 
NOV 42 27 53 48 45 43 
DEZ 45 49 27 37 42 40 
∑∑∑∑ 503 527 534 565 592 544 

Tabela representativa da previsão calculada pelo método da média móvel 
 
Nesses casos, ao calcularmos a previsão para o período seguinte, 

aplicaremos o percentual de tendência ao valor da última demanda. Sendo 
assim, a previsão para o ano de 1999 será de 622 unidades (592 +5%); esta 
previsão acompanha a tendência de crescimento da empresa. 

 
Vale salientar que, para cálculo da tendência de demanda, utilizamos 

o método da média móvel e, opcionalmente, expurgamos os valores 
distanciados dos valores próximos da tendência. Neste exemplo, 
expurgamos o valor 1,32%, possivelmente no ano de 1996 algum fator 
interno ou externo afetou a demanda, acarretando retração; no período 
seguinte houve leve recuperação e retomada do crescimento observado nos 
períodos posteriores. 
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5 – Classificação ABC 
A Classificação ABC é uma importante ferramenta gerencial para 

administradores de diversas áreas. Normalmente utilizada para identificar os 
itens mais importantes em estoque, seu principio  também pode ser utilizado 
para classificar fornecedores, clientes, vendedores e quaisquer outras 
aplicações que necessitem do estabelecimento de prioridades em relação aos 
valores movimentados.  

O processo de classificação consiste em identificar e escalonar os itens 
em classes A, B e C, de acordo com o volume financeiro que cada um  
representa  nas movimentações da empresa. Este escalonamento permite que 
o administrador trace estratégias de gerenciamento e controle dos materiais, 
administração de vendas, realização de inventários parciais e gerais, 
gerenciamento de compras, previsão de materiais, planejamento da 
produção, atendimento a clientes, negociação com fornecedores, etc. 

 

� Como nosso livro trata de Administração de Materiais, 
daremos enfoque ao método como ferramenta de gerenciamento e 
controle do estoque.  

 
Sua construção é simples, mais ainda quando o administrador dispõe de 

programa de controle do estoque que possua recursos de ordenação dos itens 
cadastrados de acordo com o volume financeiro movimentado em relação ao 
custo e consumo médio de cada material. Basta a emissão de relatório 
ordenado pelo volume financeiro movimentado, no qual se considere 
determinado período de tempo.  

A escolha do período para cálculo da classificação ABC é muito 
importante, pois analisar curtos ou longos períodos de movimentação 
poderá interferir diretamente nos resultados obtidos. 
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Classificação dos Itens 

5.1 – Itens Classe A 
São de grande importância para a empresa, visto que o volume 

financeiro representado por estes itens corresponde a parcela relevante do 
movimento da empresa, cabendo assim maior atenção e controle sobre suas 
movimentações e respectivos estoques. Estes itens, juntos, normalmente 
correspondem na classificação ABC, a em torno de 70 a 75% do valor total 
das movimentações e de 10 a 20% do número de itens cadastrados em 
estoque. Por esses motivos o administrador dedicará maior controle a essa 
classe de item. 

  

� Seu custo unitário elevado e/ou sua grande movimentação levam um item 
a pertencer a esta classe. 

5.2 – Itens Classe B 
São itens de valor e consumo médio em situação intermediária, 

necessitam de controle, porém de forma menos rígida que a exigida para os 
itens classe “A”.  

Cabe ao Administrador seu acompanhamento conforme padrão normal 
de controle e gerenciamento do estoque. Normalmente representa, na 
classificação ABC, 20 a 25% do valor das movimentações e 20 a 35% do 
número de itens cadastrados em estoque. 

 

5.3 – Itens Classe C 
São itens de baixo valor financeiro e/ou baixa movimentação, sendo 

pouco expressivo o volume financeiro movimentado.  
Seu controle deve ser menos rígido, visto que compensa dispensar 

maior atenção aos materiais de maior valor e mais importantes. 
Normalmente representam apenas 5 a 10% do valor movimentado  e  uma 
quantidade considerável,  na ordem de 50 a 60% do número de itens 
cadastrados. 

 
� O fato de o item ser enquadrado na classe C não significa que o controle 
do estoque seja brando. 
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5.4 – Construção da Classificação ABC 
Para construir uma classificação ABC, o Administrador precisa 

seguir os seguintes passos: 
 

1- Listar os itens cadastrados com os respectivos custos e 
consumo ou vendas médias ocorridas no período 
considerado; 

 
2- Calcular o valor da demanda, multiplicando o custo unitário 

médio pelo seu respectivo consumo ou vendas médias; 
 

3- Classificar os itens por ordem de grandeza, do maior para o 
menor, de acordo com o valor da demanda média encontrada; 

 
4- Listá-los em ordem decrescente, conforme sua classificação; 
 
5- Calcular a demanda acumulada; 
 
6- Calcular os percentuais de demanda do produto e demanda 

acumulada; 
 
7- Agrupar os itens nas respectivas classes A, B ou C; 
 
8- Construir o gráfico representativo da classificação ABC 

(opcional); 
 

9- Fazer análise das informações obtidas; 
 
10- Traçar estratégias conforme o caso e objetivos desejados. 
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CONSTRUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ABC 

 

1° Passo 2° Passo 3° Passo 
PRODUTO DEMANDA 

MÉDIA 
CUSTO MÉDIO 

UNITÁRIO 
VALOR DA 
DEMANDA 

CLASSIFICAÇÃO 
P/ DEMANDA 

PRODUTO – 01 2500 7,28 18.200,00 1°. 
PRODUTO – 02 3250 0,80 2.600,00 5°. 
PRODUTO – 03 2000 6,50 13.000,00 2°. 
PRODUTO – 04 5000 0,20 1.000,00 6°. 
PRODUTO – 05 4000 0,78 3.120,00 4°. 
PRODUTO – 06 5200 0,10 520,00 12°. 
PRODUTO – 07 5000 0,15 750,00 9°. 
PRODUTO – 08 100 6,24 624,00 10°. 
PRODUTO – 09 250 14,56 3.640,00 3°. 
PRODUTO – 10 7488 0,12 898,56 7°. 
PRODUTO – 11 4000 0,15 600,00 11°. 
PRODUTO – 12 9360 0,05 468,00 13°. 
PRODUTO – 13 952 0,87 828,24 8°. 
 
 

4° Passo 5° Passo 6° Passo 7° 
Passo 

CLASSIF. P/ 
CONSUMO 

PRODUTO 
VALOR DA 
DEMANDA 

DEMANDA 
ACUMULADA 

% DEMANDA 
CLASSE 

PROD. ACUM. 

1°. PROD– 01 18.200,00 18.200,00 39,35 39,35 A 
2°. PROD– 03 13.000,00 31.200,00 28,11 67,46 A 
3°. PROD– 09 3.640,00 34.840,00 7,87 75,33 B 
4°. PROD– 05 3.120,00 37.960,00 6,75 82,08 B 
5°. PROD– 02 2.600,00 40.560,00 5,62 87,70 B 
6°. PROD– 04 1.000,00 41.560,00 2,16 89,86 B 
7°. PROD– 10 898,56 42.458,56 1,94 91,80 C 
8°. PROD– 13 828,24 43.286,80 1,79 93,60 C 
9°. PROD– 07 750,00 44.036,80 1,62 95,22 C 

10°. PROD– 08 624,00 44.660,80 1,35 96,57 C 
11°. PROD– 11 600,00 45.260,80 1,30 97,86 C 
12°. PROD– 06 520,00 45.780,80 1,12 98,99 C 
13°. PROD– 12 468,00 46.248,80 1,01 100,00 C 
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5.5 – Construção da Curva ABC 
Podemos confeccionar um gráfico ilustrativo da classificação dos 

itens em estoque. Este gráfico é traçado nos eixos cartesianos, onde são 
indicados os percentuais de consumo acumulados e representados os 
percentuais dos números de itens acumulados pelas respectivas classes.  

 

� Conforme concentração dos itens “A”, “B” ou “C”, o gráfico poderá 
apresentar uma curva mais leve ou mais acentuada. 
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5.6 – Considerações Sobre o Cálculo da Classificação ABC 
 

Tomando os valores contidos no exemplo anterior, podemos observar: 
 
1- Como se trata de uma exemplificação didática foi considerado 
apenas 13 itens do estoque, o que leva a apresentar claramente as 
quebras de classes entre eles, como podemos observar na coluna “% 
CONS. PROD”. Em um caso real, essa quebra de classes não será 
tão evidente. 
 

� Vale lembrar que o Administrador poderá indicar os intervalos entre as 
classes, para adequá-los às necessidades da empresa. Esses intervalos 
podem compreender percentual do número de itens ou do valor da demanda  

 
2- O item PROD – 04 poderia ser classificado como classe “C” 
visto que sua participação no total de consumo é de apenas 2,16%. O 
item PROD – 09 poderia ser classificado como classe “A”, no 
entanto foi classificado como produto classe “B”, por não compensar 
dispensar-lhe tratamento diferenciado. 

 
3- O item classe “B”, PROD – 09, apresenta custo médio unitário 
de R$14,56 ,enquanto o item classe “A”, PROD – 01, tem custo 
médio unitário de apenas R$7,28, menor que o anterior. Por que? 
Este fato é explicado pelo próprio princípio da classificação ABC, 
pelo qual não é apenas considerado o custo unitário do produto, mas 
também seu consumo.  

O consumo expressivo de item de baixo valor unitário poderá 
levá-lo a ser classificado como item classe “A”. Também um baixo 
consumo de item de valor unitário alto poderá levá-lo a ser 
classificado como item classe “B” ou até mesmo “C”.  

O PROD – 08 têm custo unitário de valor intermediário em 
relação a outros itens, porém foi classificado como item classe “C” 
devido a seu consumo ser menor em relação aos demais itens. 

O Administrador deve verificar os resultados e identificar casos 
como esses, se necessário for, fazer os devidos ajustes na 
classificação, promovendo e rebaixando alguns itens, de uma classe 
para outra, de modo que os de valor unitário alto e baixo consumo 
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não venham a receber tratamento classe “B”, o que certamente 
representará transtornos aos gestores de materiais. Igual atenção 
deverá ser dada aos itens de alto valor, porém com baixa ou 
nenhuma movimentação, sua permanência no estoque deve ser 
analisada, isso porque apenas representam capital de giro parado nas 
prateleiras. 

 
4- Na análise do quadro abaixo observamos que: 
 

CLASSE NÚMERO 
DE ITENS 

% DE 
ITENS 

VALOR R$ % DE 
VALOR 

A 2 15,38 31.200,00 67,46 
B 4 30,77 10.360,00 22,40 
C 7 53,85 4.688,80 10,14 

TOTAIS 13 100,00 46.248,80 100,00 

 
a) Os itens classe “A” representaram apenas 15,38% do número 
de itens e movimentaram 67,46% do valor total das 
movimentações do estoque, logo, esses itens necessitam de maior 
planejamento das suas reposições e estratégia diferenciada de 
controle, pois uma falta pode representar sérios problemas para a 
empresa. É recomendável a execução de inventários rotativos, 
estratégias de vendas diferenciadas e maior controle sobre suas 
saídas e reposições; 
 

b) Os itens classe “B” representaram 30,77% do número de 
itens e movimentaram apenas 22,40% do total das 
movimentações, necessita da gestão padrão dos estoques; 
 

c) Os itens classe “C” representaram mais da metade do número 
de itens, 53,85%; no entanto movimentaram apenas 10,14% do 
valor financeiro; controlar rigidamente seu estoque e reposição 
pode representar apenas perda de tempo; em alguns casos sua 
presença não é compensadora.  
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6 – Inventário 
O inventário dos estoques é um procedimento de controle que deve 

ser executado com periodicidade semestral, trimestral, mensal e até mesmo 
semanal ou diária, conforme cada empresa e a confiabilidade atribuída aos 
controles, ou pelo menos uma vez ao ano, quando é obrigatório.  

 
 Este procedimento consiste na contagem dos materiais de um 

determinado grupo ou de todos os materiais em estoque, com o que se 
avaliam e identificam possíveis erros nas movimentações, efetuando as 
devidas correções.  

 

 

� Antes ou após as operações de inventário, também devem ser realizadas 
arrumação e limpeza da área de armazenamento e manutenção dos itens 
estocados.  
 
Seus objetivos básicos são: 

- Realizar auditoria sobre serviços desenvolvidos pela Área de 
Estoques; 

- Levantamento real da situação dos estoques, para compor o 
balancete da empresa; 

- Identificar e eliminar itens sem movimentação; 
- Identificar e eliminar materiais com defeito e/ou danificados; 
- Sugerir opções de melhoria dos métodos de controle dos 

estoques; 
- Identificar e corrigir erros nas movimentações dos materiais; 



Fábio J.C. Leal Costa 

- 147 - 

6.1 – Tipos de Inventários 
- Rotativo ou parcial; 
- Geral ou total; 
- Permanente. 

 

6.1.1 – Rotativo ou Parcial 
Consiste na contagem parcial dos itens em estoque. Esta contagem 

pode ser de um ou mais grupos de materiais ou de alguns itens em estoque. 
Geralmente os itens classe “A” na classificação ABC do estoque, são alvo 
deste tipo de inventário, operação que deve ser executada com maior 
periodicidade que a do inventário geral, podendo ser realizada a qualquer 
momento, sem prévio aviso aos executores da movimentação dos materiais. 
 

6.1.2 – Geral ou Total 
Consiste na contagem de todos os itens em estoque. Necessita de 

paralisação das atividades que envolvem movimentação de materiais, como 
também de planejamento prévio e bem-elaborado. Normalmente emprega 
vários funcionários nesta tarefa, os quais devem ser orientados previamente 
quanto à importância do trabalho a ser executado, pois não há pessoal 
disponível no setor de materiais em número suficiente para executar o 
serviço em pouco tempo. Neste tipo de inventário, a agilidade dos trabalhos 
é muito importante, visto que a empresa não pode paralisar a movimentação 
dos materiais por período prolongado. 

 

� Hoje, o uso de coletores de dados torna os processos de contagem e 
apuração do inventário muito mais rápidos, realizando, em poucos 
segundos, operações de fechamento que poderiam levar horas se realizadas 
manualmente. 
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6.1.3 – Permanente 
 Utilizado por empresas que necessitam da exata posição dos seus 
estoques, sem admitir em margem de erro. O método é bastante simples: a 
cada movimentação o estoque físico do item movimentado é checado com o 
estoque constante no sistema, identificando-se e eliminando-se qualquer 
divergência encontrada no saldo do estoque e apurando-se suas causas. 

Este método é utilizado por bancos, joalharias, fechamento de caixa 
e por qualquer tipo de empresa que necessite desta modalidade de 
inventário. 

 

� Vale salientar que o fato de o inventário ser permanente, não impede de 
que sejam realizados inventários parciais ou gerais, em períodos 
determinados ou aleatórios, com o fim de auditar a precisão dos controles 
realizados. 
 

6.2 - Formas de Contagem 
 Para contar materiais devemos utilizar o modo mais rápido e preciso 
para o levantamento das quantidades existentes, este modo deve se ajustar à 
forma com que o material está apresentado e armazenado. 
  

Eis algumas formas de contagem: 
 
- Por Unidade: 

Consiste na contagem do item, peça por peça. 
 

- Por Cubagem: 
As unidades devem estar empilhadas. São contadas as peças das 
bases de frente, fundo e altura, os valores são multiplicados, 
encontrando-se a quantidade correspondente ao total das 
unidades.  

 
Ex: 2 pç de frente x 3 pç de fundo x 3 pç de altura = 18 peças 

 

�  Este método necessita da perfeita arrumação dos itens. 
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- Por Amostragem: 

Alguns itens possuem pequeno volume e valor unitário; sua forma 
e tamanho não permitem empilhamento, e a contagem por 
unidade é muito demorada. Este método consiste na contagem de 
uma pequena quantidade, a qual é pesada ou medida e recolocada 
junto às demais unidades; o todo também passa pelo mesmo 
processo; com auxílio de uma regra de três, calculamos a 
quantidade correspondente ao total.  

 
Exemplo: 
100 peças de certo item pesam 1 kg, sua quantidade total pesa 10 
kg; logo, o total de unidades deste item corresponde a 100 peças x 
10 quilos = 1000 peças. 

 

6.3 – Instruções para Realização de um Inventário 
Para facilitar os trabalhos do inventário, devemos procurar 

estabelecer boas condições para sua realização, tais como: 
 

• Determinar a data e hora do início e do término da operação; 
• Escolher o método que será utilizado na contagem (muito importante 

para êxito do inventário); 
• Designar pessoa responsável pelo inventário; 
• Fazer lista dos participantes com as respectivas atribuições; 
• Relacionar os itens a serem inventariados (em caso de inventário 

rotativo); 
• Providenciar material a ser utilizado (lápis, borracha, lista de 

inventário, etc.); 
• Providenciar arrumação prévia dos materiais, de forma que facilite a 

contagem por processo de cubagem; 
• Fazer acompanhamento e controle das contagens dos materiais; 
• Designar auditores para confirmar as contagens realizadas (mínimo 

10% do total de itens por grupo do estoque; auditar 
preferencialmente os itens “A” e aqueles cujas contagens apresentem 
valores passiveis de erros); 

• Conferir os dados das listas de contagem, observando erros nos 
valores anotados; 
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• Somar as listas de contagem obtendo a quantidade física por item, 
grupo, seção e geral (em caso de inventário manual); 

• Comparar as quantidades físicas com as quantidades constantes no 
sistema de controle de estoque; 

• Fazer os devidos ajustes entre o estoque físico e o constante dos 
controles (caso seja necessário); 

• Identificar e eliminar as causas das distorções no estoque; 
• Fazer relatório apresentando irregularidades, sugestões, correções e 

providências tomadas. 
 
 

Ao confeccionar o relatório devemos informar: 
- Quais materiais estão incorretamente codificados; 
- A existência de materiais danificados em estoque; 
- Ocorrência de materiais sem controle; 
- Respeito aos procedimentos escritos; 
- Sugestões para melhoria dos trabalhos; 
- Aspecto geral da área de armazenamento; 
- Quaisquer outros aspectos observados.  

 

6.4 – Erros Encontrados em um Inventário de Materiais. 
 Ao realizar um inventário, seja ele rotativo seja geral, podemos nos 
deparar com alguns tipos de erros, os quais são inerentes à movimentação 
dos materiais. O fato de esses erros serem inerentes ao movimento não 
elimina sua gravidade, visto que comprometem diretamente a confiabilidade 
das atividades de gestão dos estoques e devem ser corrigidos, eliminados e 
prevenidos. Nem sempre são de fácil identificação e muitas vezes exigem 
auditoria minuciosa da movimentação dos materiais que apresentaram 
distorções em seus saldos. 
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 Erros Mais Comuns: 
 

1- Inversão de Códigos: 
– O material movimentado não corresponde ao código registrado 

no controle. Por outro lado, outro item, com possível descrição ou 
código parecido, foi movimentado no sistema, acarretando sobra 
para um e falta de estoque para o outro. 

Este tipo de erro é de difícil identificação, podendo ser prevenido 
com a implantação dos códigos EAN, leitura óptica e automatização 
dos processos de entrada e saída dos materiais. 

 
 

2- Erro de Digitação: 
– Decorre da falta de atenção por parte de quem digita as 

movimentações. Erros deste tipo fatalmente acarretam distorções nas 
posições do estoque, desacreditando o sistema.  

Atualmente os erros nas digitações dos códigos estão protegidos 
pela aplicação de leitura eletrônica como também pelo uso do dígito 
de controle. Todavia as informações de preços e das quantidades 
movimentadas ainda são muito frágeis e dependem da ação humana. 
Para reduzir esses problemas é aconselhável que o movimento 
digitado seja conferido e corrigido por pessoa diferente da qual 
digitou. 

 
 

3- Erro de Contagem: 
- Inerente ao próprio inventário, ocorre pela falta de experiência  

de quem fez a contagem do material, quando geralmente confundem 
a forma de apresentação do produto, ocasionando incorreções, para 
mais ou para menos, no saldo real do estoque.  

É de relativa facilidade de identificação, mas exigem experiência 
e conhecimento profundo do estoque e das unidades de apresentação 
dos materiais. 
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Parte III – Compras 

1 – Compras 

1.1 – Introdução 
Mais que uma atividade administrativa, é de vital importância para o 

sucesso das atividades logísticas de uma empresa. Um bom sistema de 
administração de compras implicará redução expressiva das despesas com 
aquisição dos materiais. 

 Todo processo de aquisição se inicia com a decisão de efetuar a 
compra e termina com a chegada do material a empresa, em conformidade 
com o que foi solicitado. Caso haja algum problema de fornecimento, a 
Área de Compras será o agente responsável pela regularização, e onde os 
processos de negociação estarão presentes em todos os momentos. 

  

� A atuação da Área de Compras pode se estender até o momento da 
liquidação da dívida com o fornecedor. 

 
A Área de Compras é vista por muitos de forma equivocada, como 

uma área excessivamente burocrática e geradora de despesas, mas na 
realidade pode trazer resultados bem compensadores, desde que suas 
funções sejam bem executadas. 

O processo de aquisição, para que se obtenham bons resultados, 
deve ser cumprido em todas as suas etapas, principalmente quando da 
negociação com fornecedores, uma compra bem efetuada representará 
economia substancial para a empresa. A necessidade de documentos 
específicos, utilizados ao longo do processo de aquisição, tem o objetivo de 
registrar cada fase e com isso servir como comprovante da idoneidade do 
comprador e da eficiência da área. 

 

� Não devemos abreviar o processo de aquisição, visto que isso pode 
representar perda de economias para a empresa. 
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Atualmente, a Área de Compras tem conquistado espaço 
significativo na administração. A moderna gestão dos estoques e o advento 
da informática nos processos logísticos agilizaram os processos e 
permitiram a redução dos níveis dos estoques; cada vez mais compramos 
com maior freqüência e em quantidades menores, fazendo com que as 
estratégias de compras favoreçam o sucesso das empresas.  

Hoje, com o advento da informática nos processos de gestão dos 
estoques, as parcerias com fornecedores estão cada vez mais sólidas e os 
processos de reposição mais eficientes, surgiram práticas de parcerias com o 
ECR, as quais, apoiadas pelo EDI, otimizam os processos de aquisição, 
aliviam a necessidade de capital de giro e permitem que compradores junto 
com fornecedores planejem de forma mais eficiente seus estoques. 

 

1.2 – Objetivo Básico da Aquisição 
 

 Adquirir os materiais que a empresa necessita, em quantidades 
compatíveis com sua demanda, no momento oportuno, com a melhor 
qualidade e ao preço justo. 
 

Este objetivo define bem a moderna concepção de compras, o qual 
pode ser assim descrito; comprar o material necessário – aquele que a 
empresa realmente necessita e deseja; em quantidades compatíveis com 
sua demanda – obtidas através da análise das movimentações dos 
materiais, pela qual poderemos definir a quantidade a comprar 
correspondente à demanda real do material; no momento oportuno – 
momento em que a aquisição não acarretará prejuízos financeiros para a 
empresa, quer pelo excesso quer pela falta de estoque; com a melhor 
qualidade – aquela que atenda aos requisitos exigidos pelas empresas; e 
pelo preço justo – que corresponda, interativamente, à melhor relação 
custo-benefício, observando exigências de qualidade sem aumento 
excessivo dos custos. 
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1.2.1 – Objetivos da Administração de Compras: 
a) Manter a disponibilidade dos estoques para cobrir as 

necessidades de produção, consumo e/ou  vendas; 
b) Aplicar o mínimo possível de capital de giro em estoques de 

materiais sem que isso leve a desabastecimento; 
c) Contribuir para evitar duplicação, desperdício e 

obsolescência de materiais; 
d) Manter os padrões de qualidade dos materiais adquiridos; 
e) Adquirir materiais a custos mais justos; 
f) Manter a competitividade da empresa no que se refere aos 

custos de aquisição dos materiais; 
g) Comprar com prazos de pagamento superiores, reduzindo a 

necessidade de capital de giro. 
 

1.3 – Evolução das Compras 
 

PRIMEIRO ESTÁGIO: 
As compras são feitas no momento em que a empresa precisa de 

materiais. São vistas como uma atividade pouco importante, havendo 
completa falta de planejamento e controle da aquisição. São feitas de acordo 
com as necessidades imediatas; não existe acompanhamento das despesas. 
Pode ocorrer desperdício de materiais e dinheiro. 
 
SEGUNDO ESTÁGIO: 

Passa a existir um funcionário encarregado de executar as aquisições 
e controlar alguns critérios relativos à função compra. Cumpre apenas o 
papel de agente comprador, efetua a aquisição sempre que lhe for solicitado 
e responde pelo custo dos materiais adquiridos. Este funcionário está 
subordinado diretamente à área produtiva ou à área de vendas. Não há 
técnicas definidas para aquisição nem relatórios demonstrativos do 
desempenho e acompanhamento da função. 
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TERCEIRO ESTÁGIO: 

Com a evolução da própria empresa e com o objetivo de alcançar 
maior eficiência, surge à Área de Compras; no entanto, ainda sob 
subordinação direta ou informal da Área de Vendas ou Produção.  

As compras são realizadas atendendo às regras citadas pela área-fim 
da empresa. Existe forte tendência de aquisição de estoques desnecessários 
ou excessivos.  Há emissão de relatórios de desempenho, e os processos de 
coleta de preços são bem executados. Ainda há compras emergenciais. 
 
QUARTO ESTÁGIO: 

Devido ao crescimento da empresa, à necessidade de melhor 
controle dos estoques, ao fortalecimento das parcerias comerciais com 
fornecedores e à evolução dos custos da empresa, a Área de Compras 
adquire autonomia, surgindo com isso o executivo de compras.  

As aquisições são realizadas com base no estudo da demanda dos 
materiais, os estoques são ajustados para atender a seu movimento; o 
volume de compras realizadas é intensificado; o universo dos materiais 
adquiridos é reduzido, o giro dos estoques é mais alto e os processos de 
compras são bem elaborados. 

 A empresa reconhece o poder de barganha que possui e passa a 
valorizar a economia gerada pela Área de Compras. A busca pela eficiência 
do setor é muito mais evidente. 

Neste estágio os processos de automação são importantes. Existe a 
implantação de computadores ligados em rede; a Área de Compras pode 
acessar diretamente o estoque, permitindo que o planejamento das compras 
seja muito mais eficiente. Surgem as parcerias comerciais.  
 
QUINTO ESTÁGIO: 

Os processos de automação tornam-se ferramentas fundamentais 
para o sucesso da empresa. Ferramentas como o EDI permite redução dos 
estoques e realização de reposição automática; fornecedores podem planejar 
melhor sua produção, tendo como base a demanda de seus compradores 
(clientes); a elaboração de documentos rotineiros e relatórios de 
desempenho são automatizadas. Processos de eficiência como o ECR tem 
importância fundamental para o desempenho da cadeia logística.  
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A área de aquisição tem suas atividades focadas nas parcerias 
comerciais, a negociação com fornecedores passa a ser sua principal 
atividade, assumindo o perfil de uma área de negócios, de que advêm as 
seguintes conseqüências: 

 
� Fortalecimento e consolidação das parcerias comerciais; 
� Os compradores passam a ter visão estratégica da empresa; 
� Eliminação de documentos rotineiros, que agora são feitos 

automaticamente por sistemas informatizados; 
� A negociação se fortalece como a etapa mais importante do 

processo de aquisição; 
� As compras são vistas como uma área estratégica de negócios; 
� Os grandes executivos da empresa passam a dar enfoque à Área 

de Compras; 
� A Área de Compras passa a ser vista como geradora de 

economia, não mais como geradora de despesas. 
 

 

1.4 – Modelos de Administração de Compras 

1.4.1 – Proprietário Comprador 
O proprietário realiza a compra e negocia com seus fornecedores. Os 

pedidos são feitos diretamente aos representantes, no momento das visitas. 
Em alguns casos, o proprietário se desloca para centros produtores fim de 
adquirir mercadorias. 

Geralmente o proprietário dá grande enfoque às atividades de vendas 
e tem na memória o comportamento de demanda dos materiais. Suas 
compras são mais intuitivas do que técnicas e há falta de processos de 
avaliação da aquisição. 

1.4.2 – Compra Centralizada 
A empresa centraliza as compras para aquisição dos seus estoques, 

as quais são feitas por um setor especializado em compras, obtendo-se bons 
descontos e condições de pagamento. Tem como desvantagem possíveis 
atrasos no processo de aquisição, em conseqüência da demora no processo 
decisório. 
 
 



Fábio J.C. Leal Costa 

- 157 - 

1.4.3 – Central de Compras 
  A empresa realiza suas compras através de uma central, 
concentrando as aquisições de suas filiais em um único órgão negociador. 
Aumenta seu poder de barganha através do aumento do volume negociado, 
obtendo assim grandes descontos e prazos de pagamento. Difere das 
compras centralizadas, pois é característica de grandes empresas que 
possuem filiais em local diferente de suas sedes. 
 Tem como desvantagem a possível demora para conclusão dos 
processos. Para isso, adotam centrais de distribuição (C.Ds), com fins de 
melhorar a logística, evitando excessos de estoques ou faltas nas filiais.  
 

1.4.4 – Compra Descentralizada 
 A empresa descentraliza a aquisição com o objetivo de agilizar o 
processo aquisitivo e diminuir seus custos com materiais destinados a 
atender a uma demanda regional. Este procedimento tem como justificativa 
o volume negociado, que não compensaria a aquisição através de uma  
central de compras. 
 
 

1.4.5 – Compra Cooperativada 
Pequenas empresas se associam com o objetivo de aumentar o 

volume da aquisição, conseguindo condições melhores de compra, 
descontos e prazos especiais, os quais não conseguiriam isoladamente. 
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1.6 – Gerente de Compras 
O gerente de compras tem função fundamental dentro da Área de 

Compras da empresa. Mais que um simples funcionário, deve conduzir a 
área com bastante habilidade e, principalmente, possuir visão ampla do 
negócio.  

Suas características principais são: liderança, espírito empreendedor, 
visão estratégica, atenção a detalhes, habilidade de negociação, 
conhecimentos de informática e capacidade de inovação. 

1.6.1 – Função Básica 
 - O gerente de compras é o responsável pela condução das 

atividades de aquisição e negociação dos materiais adquiridos pela empresa. 

1.6.2 – Objetivo Básico 
- Garantir para a empresa a satisfação das exigências de aquisição de 

materiais aos custos mais baixos e que atendam aos padrões de qualidade e 
serviços estabelecidos; 

1.6.3 – Obrigações Principais 
1- Manter normas de padronização e controle das compras; 
2- Estar atento ao surgimento de novos materiais de interesse 

para a empresa; 
3- Manter uma organização de compras que satisfaça as 

necessidades da empresa; 
4- Promover boas relações com fornecedores; 
5- Fazer previsões de compras e orçamentos de despesas da área 

de aquisição em observância ao orçamento da empresa; 
6- Criar e apresentar relatórios de desempenho da área; 
7- Outras atribuições, conforme cada empresa. 
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1.7 – A Área de Compras 
 A Área de Compras preocupa-se em adquirir o material desejado, no 
momento oportuno, na quantidade e qualidade apropriadas e ao melhor 
preço. 

Também é responsável pela imagem da empresa junto aos 
fornecedores e público em geral. Por este motivo deve observar sua 
apresentação quanto aos termos da negociação, à estética e à organização 
dos documentos. 
 Comprar ao melhor preço não significa, de forma alguma, comprar 
materiais pelo custo mais baixo; significa comprar pelo preço justo, visto 
que adquirir materiais de baixa qualidade pode representar desperdícios para 
a empresa, como também comprometer a sua imagem exterior. Por outro, 
lado comprar pelo custo mais alto não significa comprar com qualidade, 
visto que muitas vezes representa apenas ônus adicional.  

 

� Materiais com qualidade também possuem preços acessíveis.  
  

1.7.1 – Atribuições da Área de Compras 
As atribuições variam conforme o ramo de atividade da empresa, 

volume de compras, dependência de outras áreas, porte da empresa etc. No 
entanto, por suas próprias características, existem várias atribuições que são 
comuns a qualquer empresa. 

 
Compete à Área de Compras: 
 

- Realizar pesquisas de mercado – Tem o objetivo de identificar 
onde encontrar materiais e fornecedores de interesse para a 
empresa; 

 
- Fazer visitas às instalações de seus fornecedores – Mais que 

uma simples visita, visa verificar se o fornecedor tem realmente 
condições para atender às exigências de produção e de qualidade 
desejadas; 
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- Processar pesquisas de preços – Adquirir materiais 
comparando preços entre vários fornecedores; trata-se de uma 
atividade básica da área. 

 
- Analisar propostas – O processo de análise consiste em 

identificar a melhor proposta de fornecimento apresentada, 
observando custo do material, condições de pagamento, tipo de 
frete, impostos incidentes, etc. 

 
- Negociar com fornecedores – É o momento mais importante do 

processo de aquisição, ocasião em que, sendo bem conduzida, as 
negociações poderão proporcionar bons ganhos para a empresa; 

 
- Criar e manter o cadastro de fornecedores – Esta é a 

ferramenta principal da Área de Compras. Um cadastro bem 
organizado, completo e detalhado certamente facilitará as 
atividades de aquisição; 

 
- Cadastrar materiais – Realizado o cadastramento pela Área de 

Compras, agiliza-se o processo de entrada dos materiais e reduz-
se a possibilidade de erros. Por ser a área que faz a aquisição, é a 
mais indicada, visto que se familiariza com o material antes 
mesmo de sua entrada na empresa, além de possibilitar a 
elaboração do pedido, via sistema, cuja cópia é enviada para a 
recepção de materiais. Veremos isso melhor mais adiante; 

 
- Acompanhar pedidos – Consiste no ato de verificar pendências 

existentes nos processos de aquisição. Os motivos dos atrasos 
nos fornecimentos devem ser apurados, e os processos 
concluídos devem ser arquivados em ordem cronológica; 

 
- Manter arquivos de catálogos de materiais – É comum que a 

Área de Compras possua vários catálogos e folhetos de materiais 
com especificações técnicas sobre produtos. Servem como fonte 
de consulta e contribuem para a aquisição inequívoca dos 
materiais; 
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- Fazer análise dos custos indiretos – Verificar quanto custos 
indiretos, como fretes, impostos, seguros e embalagem, 
contribuem para o custo total do material a adquirir; 

 
- Apresentar relatórios de desempenho específicos da área – 

Esta é uma importante atribuição; Tem a finalidade de informar o 
desenvolvimento das atividades de aquisição. Estes relatórios 
devem espelhar ganhos obtidos com as negociações, o volume de 
negócios realizados, os motivos das pendências das compras, o 
número de pedidos realizados, etc. 

 
 
Os Produtos Comprados pela Área de Compras Podem ser 
Classificados da seguinte forma: 
  

- Material para revenda; 
- Material para uso/consumo; 
- Matéria-prima; 
- Serviços. 

 
Material para Revenda: 

- São produtos adquiridos com a finalidade da obtenção de lucro 
através do repasse ao cliente. 

 
Material para uso/consumo: 

- São produtos comprados para serem utilizados ou consumidos 
pela própria empresa.  

 

� Os bens de patrimônio estão incluídos nesta classificação, porém 
recebem controle contábil. 
 
Matéria-prima: 

- São materiais destinados à sua transformação em produto final, 
para depois serem comercializados. 



Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados 

- 162 - 

 
Serviços: 

- Adquiridos da mesma forma que os materiais tangíveis. A 
aquisição de serviços prestados por terceiros também é uma das 
tarefas realizadas pela área de aquisição. 

 

1.7.2 – Documentos Utilizados pela Área de Compras 
 São vários os documentos utilizados pela Área de Compras; cada 
empresa tem características próprias e métodos que mais se ajustam às suas 
necessidades. Por isso cada uma manterá o formato e volume de 
documentos que melhor lhe atenderem.  

O grau de informatização da área de aquisição também determinará 
os tipos e volume dos documentos utilizados, além de proporcionar um 
novo formato, dando mais agilidade e maior precisão aos já existentes. 
 
 São estes os documentos comumente utilizados pela Área de Compras: 

1- Cadastro de Materiais; 
2- Requisição de compra ou Requisição de Materiais; 
3- Cadastro de Fornecedores; 
4- Coleta de Preços; 
5- Proposta de Fornecimento; 
6- Quadro Demonstrativo de Coletas de Preços; 
7- Pedido ou Autorização de Fornecimento; 
8- Cópia da Nota Fiscal; 
9- Relatório de Inspeção e Recebimento; 
10- Relatórios de Compras; 
11- Outros documentos, conforme cada empresa.  
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1.7.3 – Rotina de Trabalho da Área de Compras 
Os procedimentos para compras podem variar de empresa para 

empresa, ramo de atividade e grau de informatização, porém existem 
procedimentos que são utilizados por qualquer empresa e inerentes a 
maioria dos processos de aquisição. 

 
Exemplificaremos a rotina da maioria das empresas: 
1. Receber, dos diversos setores, as requisições de compras e 

conferi-las; 
2. Consultar os cadastros de materiais e de fornecedores; 
3. Preencher a coleta de preços e encaminhá-la aos fornecedores 

dos materiais solicitados; 
4. Receber e analisar propostas enviadas por fornecedores; 
5. Preencher o comparativo de coletas de preços e escolher a 

melhor opção de fornecimento; 
6. Preencher a autorização de fornecimento (pedido) e encaminhar 

ao fornecedor escolhido; 
7. Acompanhar pedidos pendentes; 
8. Verificar pedidos recebidos; 
9. Enviar os processos de aquisição à contabilidade ou setor 

financeiro. 
10. Confeccionar relatórios de desempenho; 

 

� Cada aquisição realizada é comprovada por vários documentos, os quais 
devem ser coletados e incorporados ao  processo corresponde. Este 
procedimento facilita o processamento da rastreabilidade dos materiais 
adquiridos. Arquivar documentos por tipo não é recomendado. 
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1.7.4 – Descrição dos Documentos Utilizados pela Área de Compras 
 Os documentos aqui descritos são utilizados pela maioria das 
empresas, porém com o avanço das novas técnicas de aquisição, ramos de 
atividade e sistema de compras adotado pelas empresas, esses documentos 
poderão ser substituídos por modelos informatizados, que são mais 
modernos e eficientes.   
 
1.7.4.1 – Requisição de Compras 

É o documento que dá início ao processo de compras. Preenchido 
pela Área de Estoque ou por qualquer outra área da empresa, devidamente 
autorizado, tem a finalidade de informar a Área de Compras sobre a 
necessidade da aquisição de mercadorias que estão em falta, que estão no 
ponto de pedido ou são de interesse presente para a empresa. 

Este documento deve ser preenchido em duas vias, das quais a 
primeira ficará com a Área de Compras; a segunda ficará em poder da área 
solicitante. 

É importante que, ao receber este documento, o recebedor assine e 
date suas duas vias, com o fim de registrar a data de entrada e conseqüente 
início do processo de aquisição. 

Caso o documento não seja oriundo da Área de Estoque, antes de 
iniciar o processo de aquisição, o comprador deverá verificar a existência de 
similar ou de estoque do material solicitado, com o fim de evitar compra 
desnecessária. Nesta hipótese, várias empresas determinam a passagem da 
requisição pela área de estoque para verificar disponibilidades, antes de 
autorizar a aquisição. Também é comum que a própria requisição de 
materiais seja utilizada como requisição de compras. 

 
Atualmente o processo de aquisição tem evoluído bastante; o uso das 

requisições de compras, para aquisição de produtos rotineiros, está sendo 
substituído por documentos automáticos. O material, ao atingir seu ponto de 
pedido, tem sua inclusão no relatório de materiais a serem adquiridos; a 
Área de Compras não necessita mais esperar que a requisição venha do 
estoque para iniciar o processo de aquisição.  

 
Em empresas mais evoluídas, os materiais, ao atingirem seu ponto 

de pedido, têm, automaticamente, seu pedido enviado diretamente ao 
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fornecedor, por meio do EDI (intercâmbio eletrônico de documentos), o 
qual através da prática de ECR (resposta eficiente ao cliente),  providenciará 
a entrega do material à empresa solicitante, sem demoras no processo 
aquisitivo.   

 
Segue abaixo um simples modelo de requisição de compras: 
 

 
A-7  EMPREENDIMENTOS S/A. RC No 1489/96

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

SETOR REQUISITANTE: PRODUÇÃO P/ ESTOQUE:          ( X )
APL. IMEDIATA:     (    )

CÓDIGO            MATERIAL UNID. QUANT.
46.15.002-1 CORANTE - PIGMENTO VERM. EM PÓ TB 10

EMITENTE: RECEBIDO:

DATA: 22/01/96 DATA: 23/01/96  
 
 Este documento é apenas uma representação singela de uma RC; 
cada empresa tem seu próprio modelo, o que melhor se ajustar a sua forma 
de trabalho e ramo de atividade.  
 
 Após o recebimento da requisição de compras, o comprador 
pesquisará as opções de fornecimento registradas no cadastro de materiais, 
deverá verificar em estoque a existência de produto similar que possa 
atender às necessidades do solicitante. Quando o material consta no 
cadastro, o sistema de controle de estoque indicará os fornecedores 
anteriores, os quais serão escolhidos e convidados a oferecer propostas de 
fornecimento para o material solicitado. Por isso é importante informar o 
código do produto na requisição de compras, o que, além de facilitar a 
identificação do material solicitado, agiliza o processo de compra.  
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� Quando a aquisição for de material novo, não cadastrado, o comprador 
fará pesquisa no mercado para obter fontes de fornecimento. 
 
 
1.7.4.2 – Cadastro de Fornecedores 

Anteriormente era formado por um grupo de fichas que trabalhavam 
em conjunto com o cadastro de mercadorias, geralmente arquivadas em 
fichários. Nas fichas eram anotados os principais dados das mercadorias e 
seus fornecedores; elas eram consultadas e atualizadas cada vez que a Área 
de Compras fazia uma aquisição. 

Atualmente, no sistema de controle de estoque, o cadastro de 
materiais – contendo as informações dos itens cadastrados; o cadastro de 
fornecedores – contendo os dados cadastrais dos fornecedores; e o cadastro 
de movimento – contendo movimentações de entradas, saídas, pedidos e 
transferências dos materiais, - comunicam entre si, através de vínculos, 
eliminando a necessidade do preenchimento de fichas por parte da Área de 
Compras.  

Havendo movimentação dos materiais (entradas, saídas, pedidos,...) 
os movimentos ficam arquivados no sistema; ao consultarmos tais arquivos, 
sobre o item a ser adquirido, o cadastro de materiais informará as últimas 
movimentações, incluindo datas dos movimentos, custos unitários de 
aquisição e seus respectivos fornecedores. Informações que antes eram 
alimentadas manualmente nas antigas fichas. 
 
 
1.7.4.3 – Coleta de Preços 

Neste documento são relacionados os dados das mercadorias 
desejadas, conforme descrito na requisição de compras, acrescidos dos 
dados adicionais colocados pelo comprador. Esse documento tem a forma 
de um convite, que solicita ao fornecedor o envio de informações sobre a 
venda dos produtos pedidos. 

 
Para cada fornecedor deverá ser preenchido um documento em duas 

vias: 
- A 1ª.. via é enviada ao fornecedor; 
- A 2ª.. via ficará anexa ao processo de aquisição.  
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Em resposta às coletas de preços, os fornecedores deverão emitir 
propostas de fornecimento, devidamente preenchidas, que serão analisadas e 
também anexadas ao processo. 

 

� Observe que cada documento de aquisição será parte integrante do 
processo; a cada etapa será adicionado um novo documento correspondente 
à fase executada. 
 
As informações sobre o fornecimento de uma mercadoria podem ser obtidas 
por: 

- Telefone; 
- Carta; 
- Internet; 
- Vendedores ou representantes dos fornecedores; 

 

� O número de vias e seu destino podem variar de empresa p/ empresa. 
 

� O encaminhamento da coleta de preços não obriga a empresa a efetuar a 
compra; pode desistir dela, se não lhe for conveniente. A confirmação da 
compra é feita pela autorização de fornecimento ou pedido. 
 

 
1.7.4.4 – Proposta de Fornecimento 
 É o documento preenchido e enviado pelo fornecedor em resposta a 
uma coleta de preços. Neste documento deverão constar informações 
relativas à venda dos materiais desejados, tais como: 

- Preço de venda; 
- Impostos incidentes sobre o produto; 
- Condições de pagamento; 
- Prazo de entrega; 
- Validade da proposta; 
- Tipo de transporte; 
- Modalidade de frete; 
- Outras informações, quando necessárias. 
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�  Neste momento surge a fase mais importante do processo de 
aquisição: a NEGOCIAÇÃO. Todos os pontos da proposta de 
fornecimento podem e devem ser negociados. 

 
 As propostas de fornecimento devem ser analisadas cuidadosamente, 
os custos indiretos dos materiais devem ser identificados e incorporados ao 
custo da compra com o objetivo de chegar ao real preço de custo do 
material. 

Para facilitar essa análise, foi desenvolvido um formulário que 
permite a composição dos custos indiretos e a comparação das propostas de 
fornecimento, este formulário é o Quadro Demonstrativo de Coletas de 
Preços. 
 
 
1.7.4.5 – Comparativo de coletas de preços 

É o documento em que são preenchidas informações referentes às 
mercadorias a ser compradas juntamente com informações de fornecimento 
cedidas por fornecedores, através das propostas de fornecimento. Seu 
objetivo é consolidar, em um único documento, informações de vários 
fornecedores e com isso, facilitar a análise da compra a ser efetuada.  

É através desse documento que a Área de Compras vai escolher o 
fornecedor mais adequado; por isso, o preenchimento desse formulário é 
muito importante. 

O comprador deve observar que, além do preço, outros fatores 
também compõem o custo das mercadorias: qualidade, condições de 
pagamento, prazo de entrega, frete e impostos, fatores esses que devem ser 
cuidadosamente analisados.  

 
Com o advento da informática, este formulário pode ser preenchido 

por computador, com o auxílio de uma planilha eletrônica. 
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A-6 EMPREENDIMENTOS LTDA    REC. COMP. No
QUADRO DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS DATA: 

      FORNECEDOR       FORNECEDOR       FORNECEDOR       FORNECEDOR
                         M  A  T  E  R  I  A  L

DESCRIÇÃO IPI (%) QUANT. UND. PÇ UNIT. IPI ($) PÇ TOTAL PÇ UNIT. IPI ($) PÇ TOTAL PÇ UNIT. IPI ($) PÇ TOTAL PÇ UNIT. IPI ($) PÇ TOTAL

                   COND. DE PAGAMENTO
                   PREÇO PARCIAL 1
                   DESCONTO
                   EMBALAGEM
                   PREÇO PARCIAL 2
                   FRETE
                   PREÇO TOTAL
                   DIAS P/ ENTREGA
                   TIPO DE TRANSPORTE
                   VALIDADE DA PROPOSTA
                   FUNCIONÁRIO P/ CONTATO
FORNECEDOR SUGERIDO: V I S T O:
MOTIVO DA ESCOLHA:

%% %%

 
 
 

Cada empresa utilizará o modelo que lhe for mais conveniente, que 
mais se aproxime de suas reais necessidades. Contudo é importante que o 
formulário adotado faça a composição dos custos que incidem sobre os 
materiais (frete, impostos, embalagem, etc.), de forma que o custo de 
compra do material seja o mais próximo possível do custo real.  

 
Após análise dos resultados obtidos, é indispensável o processo de 

negociação com os fornecedores envolvidos, pois tem a finalidade de 
eliminar dúvidas decorrentes do processo de aquisição e, o mais importante: 
de obter descontos e melhores condições de fornecimento. 

 
 

1.7.4.6 – Autorização de Fornecimento - Pedido 
É o documento preenchido pela Área de Compras e encaminhado ao 

fornecedor escolhido. Nele devem constar os dados de fornecimento, tais 
como: quantidade a ser fornecida, especificação da mercadoria, informações 
da empresa compradora e condições de fornecimento. 

A Autorização de Fornecimento é preenchida com base nos dados 
analisados no comparativo de coletas de preços e em conformidade com a 
proposta de fornecimento.  
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� Este documento representa compromisso de compra e venda entre as 
partes.  

 
A empresa compradora assume a responsabilidade de aceitar as 

mercadorias, como descritas no pedido, não podendo desistir delas a não ser 
que haja divergência na entrega quanto a valores; apresentem defeito, 
estejam fora do padrão de qualidade, ou danificadas. Da mesma forma, o 
fornecedor está obrigado a fornecer de acordo com as condições estipuladas 
na proposta de fornecimento. Logo a partir do momento em que as 
mercadorias forem encaminhadas, a compra e a venda estarão seladas, 
gerando compromisso entre as partes.   

O pedido pode ser feito por telefone, carta, fax, internet ou em 
impresso próprio. É conveniente que o Pedido feito por telefone ou 
pessoalmente seja confirmado por meio de documento. Isso dá segurança ao 
processo de compra, facilita o recebimento e faz com que a empresa tenha 
como conferir a mercadoria comprada e assegurar seus direitos sobre ela. 

 
  O preenchimento da autorização de fornecimento geralmente é feito 

em três vias: 
• A 1ª.. via é encaminhada ao fornecedor; 
• A 2ª.. Via, enviada à Área de Estoque, para possibilitar o 

recebimento; 
• A 3ª.. Via, arquivada no processo de compra, juntamente 

com os outros documentos. 
 

�Lembremos que, hoje possuímos sistemas que emitem o pedido ao 
fornecedor quando os níveis dos estoques chegam ao ponto de pedido. Ele 
pode ser enviado eletronicamente por EDI, sem grande intervenção humana 
na operação. Nesses processos existem acordos de fornecimento que 
permitem parcerias entre as empresas, evitando-se assim os demorados 
processos de compra. 
 

Podemos observar quanto é importante a prática do envio da cópia 
da autorização de fornecimento à Área de Estoque de materiais, visto que, 
quando da chegada dos produtos, o responsável pelo recebimento conferirá 
o material recebido com a referida cópia. Esta conferência não deve ser feita 
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com nota fiscal, porque poderá conter falhas na emissão do documento com 
alteração dos valores previamente combinados.  

Uma vez recebidos e conferidos, ficará difícil para a empresa 
compradora contestar divergências entre o pedido e a nota fiscal. Veja 
procedimentos para recebimento de mercadorias. 

 
Erradamente, algumas empresas atribuem o cadastramento de 

materiais à Área de Estoque, porém esta atividade deve ser realizada pela 
Área de Compras, pois o momento da emissão do pedido é a melhor 
oportunidade para executar essa tarefa, isso por motivos óbvios tais como: 

- A Área de Compras é a primeira a ter conhecimento dos dados 
da mercadoria e do fornecedor (descrição, impostos, unidades de 
fornecimento, código padrão EAN, etc); 

- O pedido tem que ser previamente enviado à Área de Estoque 
para possibilitar o recebimento da mercadoria; 

- Em sistemas informatizados, a digitação dos pedidos agiliza o 
processo de entrada, diminuindo consideravelmente o tempo 
necessário para disponibilizar os materiais adquiridos; 

- Possibilita a padronização do processo de cadastramento de 
materiais e fornecedores. 

 
 

� Antes de enviar a autorização de fornecimento, deverá ela ser examinada 
pela área financeira, para que esta disponibilize verba e faça planejamento 
do pagamento. Este processo não significa subordinação da Área de 
Compras à Área Financeira, mas uma etapa fundamental para o bom 
funcionamento do processo de aquisição, o que evitará transtornos para 
ambas as partes, compradora e vendedora, e possibilitará que a Área 
Financeira faça sua programação de pagamentos.  
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 A emissão da autorização de fornecimento e o seu envio ao 
fornecedor seriam os últimos passos do processo de aquisição, porém a 
responsabilidade da Área de Compras vai muito mais além desse ponto.  
 

- No processo de recebimento da mercadoria, o comprador deverá 
verificar se o produto enviado é realmente o que foi pedido e se 
as condições de compra contidas nas notas fiscais correspondem 
ao que foi negociado e consolidado nos pedidos; 

 
- Problemas com fornecimento ou pagamento geralmente são 

solucionados pela Área de Compras; 
 

- A Área de Compras, juntamente com o fornecedor é responsável 
pela garantia da qualidade da mercadoria adquirida.  

 
O último documento a ser incorporado ao processo de compra será a 

cópia da nota fiscal. Após esse procedimento o processo será arquivado 
como um todo, permitindo-se o rastreamento de todas as etapas da 
aquisição. Como dito anteriormente, o arquivamento dos documentos de 
aquisição por tipo dificultará a verificação dos procedimentos de aquisição e 
a solução dos problemas ocorridos após o fornecimento, pela simples 
impossibilidade de se reconstituírem todas as fases do processo.  

Em empresas que adotam sistemas de controle de qualidade, também 
deverão ser anexados os respectivos termos de inspeção de recebimento e 
certificados de qualidade dos produtos. 
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2 – Negociação 
 Durante o processo de aquisição, passamos por várias etapas: 
requisição, pesquisa, coleta de preços, escolha do fornecedor e compra do 
material. Nesse processo a fase mais importante e menos tangível é a 
negociação. É através da negociação com fornecedores que a empresa 
obterá produtos que apresentam as melhores condições de compra. 

A fase de negociação é tão importante que, se bem conduzida, 
poderá levar a empresa para posição de destaque em seu ramo de atividade, 
ou, se mal conduzida, poderá acarretar sérios prejuízos financeiros e 
fracasso empresarial. 

 

� O sucesso ou o fracasso comercial de uma empresa pode ser 
atribuído à forma como são conduzidas suas negociações. 

 
Negociar exige técnica, habilidade, discernimento e conhecimento 

do objeto da negociação; sem essas habilidades básicas haverá pouca 
possibilidade de bons resultados durante o processo.  

Erradamente, muitos ainda vêem o ambiente da negociação como 
um campo de batalhas, onde interesses individuais do mais forte devem 
prevalecer sobre os interesses da parte menos favorecida; esquecem que o 
comum acordo e a satisfação de ambos trarão benefícios para os dois lados. 

 
A negociação é a forma de parceiros comerciais chegarem a 

objetivos comuns que é o acordo entre as partes. Porém, de nada adianta 
alcançar esse acordo se uma das partes considerar-se frustrada após o 
processo. Esse tipo de prática, denominada negociação “ganha-perde”, 
geralmente produz conseqüências prejudiciais à empresa, as quais podem 
ser representadas pela perda gradual de fornecedores e clientes, como 
também pela queda da qualidade dos materiais adquiridos, levando ao total 
fracasso do empreendimento. A prática da negociação “ganha-ganha” 
fortalece e consolida as parcerias comerciais favorecendo a todos: empresa, 
fornecedores e clientes.  

 

� Vale salientar que ser “bonzinho” não é negociar “ganha-ganha”.  
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Anteriormente, a coleta de preços era objeto de maior atenção por 
parte da Área de Compras. Hoje com a implantação de processos de 
intercâmbio de documentos (EDI) e com a consolidação das parcerias 
comerciais entre as empresas (ECR), a negociação ganhou importância e 
assumiu grande destaque no processo aquisitivo, mudo-se assim a 
concepção da empresa sobre a Área, que antes era considerada como um 
órgão meramente comprador e hoje é vista como um órgão onde são 
realizados negócios fundamentais para sobrevivência da própria empresa. 
 
 

2.1 – O Processo de Negociação 
 É importante que durante o processo de aquisição todas as variáveis 
passíveis de acordo sejam negociadas, como por exemplo: preços, condições 
de pagamento, local de entrega, tipo de transporte, valor e modalidade do 
frete, prazo de entrega, qualidade dos produtos e outras variáveis, conforme 
as particularidades de cada aquisição.  

 
Para o êxito deste processo torna-se necessário que o negociador: 

 
• Prepare previamente seus termos de negociação 

- É fundamental que antes de iniciar o processo, saiba 
exatamente o que, como, até quando e em que termos pode 
negociar; 
 

• Seja conhecedor do objeto a ser negociado 
- Conhecer para poder argumentar e contra-argumentar. O 
negociador poderá identificar práticas “ganha-perde” utilizadas 
por seu interlocutor; 
 

• Saiba ouvir 
- Captar informações que podem ser importantes para o processo 
de negociação; 
 

• Saiba perguntar 
- Colher informações será útil para o negócio; 
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• Saiba responder 
- Ceder informações com cautela, ponderação e discernimento; 

 
• Saiba falar 

- Usar argumentos corretos, na hora apropriada, colocando seus 
pontos de vista de forma persuasiva; 
 

• Tenha habilidade no relacionamento entre as pessoas 
- Identificar cada estilo de comportamento, sabendo relacionar-se 
com pessoas de diferentes perfis e, fundamentalmente, evitando 
reações emocionais (sejam elas positivas sejam negativas).  

 

2.2 – Objetivos Básicos da Negociação 

• Obter preço satisfatório e razoável para o produto a ser 
adquirido; 

• Conseguir o melhor prazo de pagamento; 
• Obter produtos com a qualidade desejada; 
• Estabelecer acordos e parcerias comerciais; 
• Obter o cumprimento dos prazos e condições contratuais; 
• Conseguir cooperação entre as partes; 
• Desenvolver boas relações comerciais. 

2.3 – Quando Negociar 
 De acordo com cada processo de aquisição, haverá um momento 
oportuno para abrir a etapa de negociação; esse momento é inerente a cada 
situação, empresa e objeto a ser negociado. 

 
Eis alguns momentos em que devemos negociar: 
 

� Quando existem fatores variáveis que não estão relacionados 
somente com o preço, mas também com atendimento, 
qualidade ou serviço; 

� Quando houver riscos que possam comprometer o negócio; 
� Quando os produtos de um fornecedor específico são 

desejados; 
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� Quando uma das partes não está cumprindo os termos 
anteriormente acordados; 

� Quando é necessário alterar algum termo do contrato 
anteriormente firmado; 

� Quando as conjunturas política e econômica afetarem a 
estabilidade dos negócios da empresa; 

� Quaisquer outros fatores que necessitem ser negociados. 
 

2.4 – Momentos da Negociação 
 Toda negociação possui várias fases, as quais podemos classificar 
em três momentos: 
 

� Antes: 
– Corresponde à fase da preparação, quando o negociador 
previamente estuda, colhe informações e organiza seus 
termos para a negociação. 

 
� Durante: 

– Compreende as fases ocorridas durante o processo de 
negociação: 

• Abertura – com a criação de ambiente favorável; 
• Exploração – onde os negociadores sondam uns aos 

outros buscando informações; 
• Apresentação – fase em que há troca de argumentos 

e tentativas de persuasão; 
• Clarificação – momento em que são esclarecidos os 

impasses, dúvidas e antagonismos ocorridos durante o 
processo; 

• Ação final – corresponde ao fechamento dos acordos 
obtidos durante a negociação. 

 
� Depois 

– Controle e avaliação dos resultados obtidos com a 
negociação. É nesta fase em que se verifica se os termos 
firmados durante o fechamento do negócio são cumpridos. 
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2.5 – Táticas de Negociação 
 Existem várias táticas que podem ser utilizadas no processo de 
negociação, cada uma delas é inerente à personalidade de cada negociador, 
cabe ao outro lado negociante saber identificá-las e procurar obter 
benefícios e/ou neutralizar seus efeitos, conforme cada situação. 

 
Durante a negociação podemos combinar vários tipos de táticas, de 

acordo com a habilidade de condução do processo e conforme a experiência 
de cada negociador. 
      

Podemos dividir as táticas de negociação em dois tipos: 
 

• Táticas limpas: 
– Utilizadas por negociadores “ganha-ganha”; geralmente trazem 

benefícios para os dois lados negociantes; reforçam as relações 
comerciais e criam clima favorável ao fechamento de novos 
negócios; 

 
• Táticas sujas: 

– Utilizadas por negociadores “ganha-perde”, trazem 
conseqüências negativas para ambos os lados; geram clima de 
desconforto e constrangimento; geralmente acarretam perda 
futura de fornecedores e de clientes, e afetam a imagem exterior 
da empresa.  
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Parte IV - A Administração de Materiais e as Normas ISO 
 

1 – Normas ISO 
A ISO – International Standardization for Organization 

(Organização Internacional para Normalização) é o órgão responsável pela 
elaboração das normas que podem ser usadas por vários países. No Brasil, 
esta organização é representada pela ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 

 Ao adotar as normas ISO, a empresa assegura a manutenção da 
qualidade dos produtos e dos serviços por ela produzidos, prevenindo o 
surgimento de problemas na produção de produtos e/ou execução de 
serviços.  
 As normas ISO podem ser aplicadas por vários segmentos 
empresariais, não somente indústrias, cabendo à empresa adotar o padrão da 
norma que melhor se adequar ao seu ramo de atividade.   
  

Existem cinco normas da série ISO 9000, as quais estão divididas 
em guias e modelos de conformidade.  

• Os guias de conformidade contêm recomendações relacionadas à 
implantação de um sistema da qualidade eficaz. 

• Os modelos de conformidade são normas que a empresa deve 
cumprir para ser certificada. 
 
Guias: 

• ISO 9000 – São diretrizes para seleção e uso das 
normas de gerenciamento da qualidade; 

• ISO 9004 – Contém diretrizes para sistemas de 
gestão da qualidade. 

 
Modelos de conformidade: 

• ISO 9001 – São normas que objetivam a garantia da 
qualidade em projetos, desenvolvimento, produção, 
instalação e assistência técnica; 
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• ISO 9002 – Objetivam a garantia da qualidade na 
produção, instalação e assistência técnica; 

• ISO 9003 – Direcionadas à garantia da qualidade na 
inspeção e ensaio final.  

 
As normas são constituídas de vinte requisitos, são eles: 
 

Requisitos 
ISO 
9001 

ISO 
9002 

ISO 
9003 

4.1 – Responsabilidade da Administração    

4.2 – Sistema da Qualidade    

4.3 – Análise Crítica de Contrato    

4.4 – Controle de Projeto    

4.5 – Controle de Dados e Documentos    

4.6 – Aquisição    

4.7 – Controle de Produto Fornecido pelo 
Cliente 

   

4.8 – Identificação e Rastreabilidade de 
Produto 

   

4.9 – Controle de Processo    

4.10 – Inspeção e Ensaios    

4.11 – Controle de Equipamentos de Inspeções, 
Medição e Ensaios 

   

4.12 – Situação de Inspeção e Ensaios    

4.13 – Controle de Produto Não Conforme    

4.14 – Ação Corretiva e Ação Preventiva    

4.15 – Manuseio, Armazenamento, 
Embalagem, Preservação e Entrega. 

   

4.16 – Controle de Registros da Qualidade    

4.17 – Auditorias Internas da Qualidade    

4.18 – Treinamento    

4.19 – Serviços Associados    

4.20 – Técnicas Estatísticas    
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Os requisitos diretamente ligados à Administração de Materiais são: 
4.6    – Aquisição; 
4.7    – Produto Fornecido pelo Cliente; 
4.8    – Identificação e Rastreabilidade de Produto; 
4.10  – Inspeção e Ensaios; 
4.12  – Situação de Inspeção e Ensaios;  
4.13  – Controle de Produtos não-conformes; e 
4.15 – Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação 

e Entrega. 
 

Logicamente, outros requisitos também tratam dos materiais, porém 
limitaremos nosso estudo para tratar somente dos assuntos ligados ao 
controle dos estoques, que é nosso atual objetivo. 

 
 Para melhor entendimento das normas, necessitamos observar os 

seguintes conceitos: 
 

a) Produto: resultado de uma atividade ou processo. Este 
termo pode incluir serviços, materiais em processo, 
equipamentos, materiais processados e informações. 

 
b) Cliente: entidade física ou jurídica recebedora dos 

produtos fornecidos pela empresa certificada ou em 
certificação ISO; 

 
c) Contratada: empresa certificada ou em certificação ISO, 

fornecedora de algum tipo de produto, tangível ou não 
tangível; 

 
d) Subcontratada: empresa fornecedora de produtos e/ou 

serviços; presta apoio, quando necessário, ao 
cumprimento do objeto solicitado pelo cliente. 

 
e) Contrato: requisitos acordados, documentados e 

firmados entre contratada e cliente; 
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1.1 – Requisito 4.6 – Aquisição 
 Objetiva a compra inequívoca de produtos, dentro dos 
padrões de qualidade estabelecidos e necessários à empresa.  
 

� Sabiamente a norma cita a compra inequívoca e dentro dos padrões de 
qualidade, no entanto este procedimento é padrão para os processos 
estruturados de compra.  

 
Uma empresa, com um bom sistema de aquisição e com 

funcionários conscientizados da importância da compra inequívoca, 
não terá dificuldades para implantação deste quesito. Vale salientar 
que, em qualquer organização, a responsabilidade pela compra 
correta não cabe somente à Área de Compras. O processo de 
aquisição é resultado do trabalho conjunto entre solicitante, 
comprador e subcontratado. A falta de comprometimento, por 
qualquer uma das partes, fatalmente afetará todo o equilíbrio dos 
esforços de aquisição. 

 

 
  
 

A figura representa a aquisição sobre um plano sustentado 
por três pilares de mesmo tamanho e forma; tem o objetivo de 
mostrar que cada um contribui igualmente com a manutenção do 
equilíbrio do sistema de aquisição; se um deles não for sólido 
suficientemente, nem também comprometido com  o sistema, o 
equilíbrio do plano será abalado. 
 Observe que o fluxo de informações entre solicitante e 
subcontratado está pontilhado, isso se deve ao fato de que pode 
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haver comunicação entre as duas partes, porém todo o processo 
aquisitivo deve ser executado através da Área de Aquisição. 
 
 

Para o cumprimento satisfatório deste requisito, a Área de 
Aquisição deve: 
 
1. Avaliar e Selecionar Subcontratadas: 

1.1. Verificar a capacidade da subcontratada em atender os 
requisitos de qualidade exigidos, incluindo seu sistema de 
qualidade e quaisquer outros requisitos de garantia; 

 
1.2. Criar questionários de verificação do sistema da qualidade 

e estabelecer critérios de homologação; 
 

1.3. Estabelecer o tipo e a abrangência do controle exercido 
sobre as subcontratadas, ocasião em que mostram 
fundamentais a aplicação e o registro de auditorias da 
qualidade. Devem-se também obter os registros anteriores 
da qualidade dos produtos por elas fornecidos; 

 
1.4. Registrar, por ser importantes, o acompanhamento da 

qualidade dos produtos adquiridos; 
 

2. Receber, Obter e Fornecer Dados Precisos para Aquisição: 
2.1. Todos os documentos utilizados na aquisição devem 

conter descrição clara e precisa do objeto a ser adquirido, 
de forma que não haja dúvidas quanto à identificação, 
qualidade e quantidade do material a ser comprado; 

 
2.2. Os requisitos de processos, instruções para inspeção, 

instruções para ensaio, requisitos de equipamentos, 
requisitos de pessoal e dados técnicos sobre o material a 
ser adquirido devem estar claramente definidos e 
documentados. 
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3. Verificar o Produto Adquirido: 

3.1. É aconselhável a verificação da qualidade dos 
produtos, através da visita às instalações do subcontratado, 
o qual deverá ser previamente disso informado, devendo 
essa verificação ser registrada em documento próprio e ser 
realizada por pessoa qualificada e conhecedora do objeto a 
ser inspecionado; 

 
3.2. Assim como a contratada deve verificar a qualidade 
dos produtos adquiridos nas instalações da subcontratada, o 
cliente também pode e deve fazer essa verificação, 
principalmente quando especificado em contrato. 

 

1.2 – Requisito 4.7 – Controle de Produtos Fornecidos pelo 
Cliente 

 Os produtos utilizados na produção podem ser fornecidos pelo 
cliente, os quais receberão a mesma inspeção de qualidade atribuída aos 
produtos adquiridos dos subcontratados. A contratada deve definir 
procedimentos específicos para armazenamento e preservação desses 
produtos, como também deverá registrar e informar ao cliente quaisquer 
irregularidades ocorridas com os materiais por ele fornecidos. 

O cliente também deve estar comprometido com a qualidade; o fato 
de fornecer produtos necessários não o isenta de fornecer produtos de 
qualidade. 
  

� Vale salientar que os controles dos estoques dos produtos fornecidos pelo 
cliente devem ser exercidos separadamente do controle dos outros materiais 
da empresa; o ideal é armazenar, preservar e controlar em local específico. 
Os controles poderão ser executados de forma semelhante aos controles 
aplicados a produtos pertencentes ao contratado. 
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1.3 – Requisito 4.8 – Identificação e Rastreabilidade de Produtos 
 Durante toda a permanência dos produtos nas instalações da 
contratada, deverá haver registros documentados de todas as operações com 
eles executadas; para isso eles precisam ser identificados a partir do 
recebimento, durante o processo produtivo, armazenagem, entrega e 
instalação.  

A identificação, aqui mencionada, não se refere ao código nem à 
descrição do produto, mas ao lote e/ou ao número de série do material 
aplicado, os quais deverão constar nos documentos utilizados no processo 
produtivo, de entrega e instalação.   
  

O objetivo dos procedimentos de identificação e rastreabilidade é 
proporcionar, ao contratado, encontrar a origem de algum problema 
ocorrido com o produto final, durante o processo produtivo ou, 
posteriormente, já em uso pelo cliente.  

Observe que o processo de rastreabilidade, desde que bem 
executado, permitirá que as etapas para confecção do produto final sejam 
percorridas, desde a aquisição dos insumos aplicados até sua entrega ao 
cliente final, percurso que também se poderá fazer no sentido inverso. Para 
o sucesso desta operação é necessário que os documentos de cada etapa 
estejam vinculados pelos números dos documentos do processo anterior, 
bem assim pelo número de série e/ou números de lote dos produtos 
aplicados.  
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1.4 – Requisito 4.10 – Inspeção e Ensaios 
 Todo produto deverá ser inspecionado e, quando necessário, 
ensaiado, para que se verifique o atendimento dos requisitos especificados 
para cada produto.  

A inspeção e o ensaio deverão ser executados por pessoa e 
equipamentos qualificados para assegurar o fiel cumprimento deste 
requisito.  

A principio, os produtos não poderão ser utilizados ou processados 
sem que antes tenham sido inspecionados e sua conformidade constatada 
com os requisitos de qualidade exigidos. Produtos que possuem certificados 
que atestem sua qualidade, emitidos por órgãos competentes, poderão ser 
inspecionados de forma branda, visto que sua qualidade já foi testada 
anteriormente.  

 
Quanto à inspeção e ensaio dos produtos: 
 

1- Inspeção e Ensaios no Recebimento: 
– Realizada na entrada dos produtos nas instalações da contratada. 

 
Havendo necessidade da liberação urgente do material, antes da 

inspeção de recebimento, deverá ele ser identificado e registrado, de 
forma que possa ser substituído em qualquer fase se ocorrer 
reprovação posterior a sua utilização.  

 

� Cabe salientar que esta ressalva no processo de controle de qualidade 
deverá ser evitada, somente será utilizada quando realmente for necessária. 
 

2- Inspeção e Ensaios Durante o Processo: 
 – Durante o processo, o produto deverá sofrer inspeção e ensaio 
para que se assegurem a aplicação correta e a qualidade do produto 
final. 

 
3- Inspeção e Ensaios Finais 
– Deve-se assegurar que as inspeções e ensaios foram executados e 
que o produto e respectivos insumos tenham sido aprovados.  
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4- Registro de Inspeção e Ensaios 
– Todo processo de inspeção e ensaios deverá ser documentado, com 
documentos vinculados entre si, de modo que se comprove a 
aprovação do produto; deverá também evidenciar a autoridade 
responsável pela aprovação, identificando responsabilidades pelo fiel 
cumprimento deste requisito. 

 

� Em caso de reprovação durante as fases de inspeção e ensaio, os produtos 
deverão ser submetidos aos procedimentos estabelecidos para o requisito 
4.13 – Controle de Produtos não-conformes. 
 

1.5 – Requisito 4.12 – Situação de Inspeção e Ensaios 
 Os produtos devem manter a identificação da situação de inspeção e 
ensaios no decorrer de sua permanência na empresa, desde a inspeção de 
recebimento, no decorrer da produção, venda e instalação. Esta identificação 
deverá indicar a situação de conformidade ou não do produto, de forma a 
assegurar que sejam somente utilizados aqueles que foram aprovados. 
 

1.6 – Requisito 4.13 – Controle de Produtos não-Conformes 
 Objetiva impedir que produtos não aprovados sejam utilizados na 
produção. Para isso, deverão ser identificados, documentados, avaliados e 
segregados, de forma que seja inequívoca sua utilização. 
 

Também é necessária a informação da não-conformidade às áreas 
envolvidas no processo, para que a tomem providências necessárias, com a 
finalidade de identificação e eliminação do agente causador, conforme 
requisito 4.14 – Ação Corretiva e Ação Preventiva. 
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O produto não-conforme deve ser analisado criticamente, podendo 

ser ele: 
• Reprocessado; 
• Aceito, sob concessão documentada, com ou sem reparo; 
• Reclassificado para outras aplicações; 
• Rejeitado ou sucateado. 

 
 

1.7 – Requisito 4.15 – Manuseio, Armazenamento, Embalagem, 
Preservação e Entrega 
 De nada adiantaria a implantação de processos de qualidade sem que 
não fossem também implantados procedimentos de qualidade nas operações 
de manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega dos 
produtos. No manuseio deverá ser assegurado que os produtos não sofram 
danos, deterioração ou acidentes; para isso, devem-se utilizar meios 
adequados para movimentação dos materiais durante operações de recepção, 
armazenamento e expedição. 

Além dos meios adequados, a empresa deverá dispor de pessoal 
treinado para execução das operações de manuseio; também suas instalações 
deverão possuir “layout” adequado que facilite o trânsito dos materiais.  
 

� Os produtos devem ser acondicionados em locais adequados às suas 
características, particulares e gerais, prevenindo-se danos ou deterioração. 
As normas e orientações técnicas, emitidas pelo fabricante ou órgão 
competente, devem ser obedecidas. Também é necessária a realização de 
inspeções periódicas para assegurar a manutenção da qualidade. 
  
 
 Na embalagem, os produtos devem ser acondicionados de forma a 
assegurar a manutenção da qualidade, prevenindo-se danos causados por 
agentes externos. Também no processo de embalagem o produto recebe 
identificação de conformidade com os requisitos da qualidade. (Veja 
Normas de Estocagem). 
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 Durante o transporte, a contratada deverá assegurar a manutenção da 
qualidade do produto até a entrega ao cliente; para isso o agente 
transportador também deve estar comprometido com as normas ISO.  

Como as atividades produtivas não precisam, necessariamente, 
manter serviço de entrega, várias empresas transportadoras possuem 
certificação ISO 9002, estando capacitadas a atender às empresas 
igualmente certificadas, visto que são consideradas como subcontratadas. 
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Parte V – Patrimônio 

1 – Bens de Patrimônio 
 Os itens de patrimônio compõem parte dos bens da empresa, como 
também os materiais para revenda e produção. Os bens patrimoniais formam 
o ativo permanente e, de forma semelhante aos do ativo circulante, 
necessitam de controle físico e financeiro, porém a forma de valorização e 
de acompanhamento difere da dos demais materiais. 

Esses materiais necessitam atenção especial por parte da área de 
materiais e pela área contábil, que são responsáveis quanto ao controle dos 
valores e da movimentação dos bens adquiridos. 
 Um complicador para o gerenciamento dos bens de patrimônio é o 
fato de estarem distribuídos pelas diversas áreas da empresa, e manuseados 
por pessoas diversas, que muitas vezes desconhecem a importância da 
informação da movimentação de um bem patrimonial. Criam assim vários 
transtornos para quem está incumbido de controlar a movimentação. Uma 
solução para esse entrave é a delegação de responsabilidades para os 
usuários dos respectivos bens. Sabemos, porém que isso gerará outros 
problemas organizacionais, inclusive conflitos e desgaste da imagem de 
quem faz o controle do patrimônio, o qual deve conduzir esta atribuição 
com muita habilidade. 
 Existem vários programas informatizados destinados ao controle dos 
bens patrimoniais. A escolha do sistema deve ser criteriosa, visto que é de 
fundamental importância para o bom funcionamento da área contábil. 

 

� Geralmente cabe à Contabilidade o controle dos bens de patrimônio, pois 
é conhecedora da legislação pertinente ao controle e à valorização dos bens; 
no entanto a contabilidade necessita do apoio da Área Administrativa no que 
se refere às compras, sua movimentação e conservação. 
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1.1 – Alguns Conceitos: 
1 – Bem móvel: 

Todo bem que pode ser movimentado de um local para outro 
sem que isso afete sua estrutura física. 

     2 – Serviço de patrimônio: 
Uma das denominações dadas à área ou setor de uma 
organização responsável pelo registro e controle dos bens 
patrimoniais. 

3 – Localização:  
Unidade ou subunidade administrativa onde estão localizados 
e disponíveis os bens patrimoniais móveis, sob a tutela de um 
responsável. 

4 – Responsável: 
Funcionário detentor da tutela dos bens patrimoniais 
localizados em sua unidade ou subunidade administrativa. 

 

1.2 – O Ativo Imobilizado 
 São considerados como imobilizados os bens adquiridos com o 
objetivo de manter a finalidade da empresa. São esses bens tangíveis ou 
intangíveis, com vida útil econômica igual ou superior a um ano, e não 
destinados à revenda.  
 
 Incluem-se como bens do ativo imobilizado: terrenos, edifícios, 
máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos, móveis, utensílios, 
benfeitorias em imóveis de terceiros, benfeitorias em imóveis próprios, 
animais, minas, jazidas, etc. 
 

� Os animais selvagens domesticados ou domésticos destinados ao 
trabalho agrícola, sela ou transporte e os utilizados para reprodução, natural 
ou artificial são classificados como semoventes. 
 

� São também incluídos como bens de patrimônio: os custos de exploração 
dos fundos de comércio, os direitos autorais e os direitos de propriedade 
industrial e comercial. 
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1.2.1 – Vida Útil Patrimonial 
Período de tempo estimado, durante o qual um bem patrimonial 

estará, contabilmente, em condições de uso. O tempo é determinado por taxa 
percentual de desvalorização anual, especificada em Lei, de acordo com o 
tipo, natureza e utilização do bem.  
 

Tabela vida útil patrimonial - resumida. 

BENS 
TX. DE DEP. 

ANUAL 
VIDA ÚTIL 
CONTÁBIL 

Equipamentos 10 % 10 anos 
Ferramentas 10 % 10 anos 
Computadores e periféricos 20 % 05 anos 
Instalações 10 % 10 anos 
Maquinário 10 % 10 anos 
Móveis e utensílios 10 % 10 anos 
Semoventes – animais de tração 20 % 05 anos 
Veículos de carga 25 % 04 anos 
Veículos de passageiros 20 % 05 anos 
Tratores  25 % 04 anos 

 

� Veja tabela completa no anexo V 
 

1.3. – Incorporação do Bem Patrimonial 
A organização, após a aquisição e recebimento de qualquer bem 

patrimonial, antes de colocar a disposição dos respectivos destinatários, 
deve acionar o controle de patrimônio para que o mesmo execute a rotina de 
incorporação desses bens e inicie o devido controle. Essa rotina consiste em 
três etapas: cadastramento, tombamento e controle. 

 

�Todo bem pertencente ao patrimônio de uma organização deve ter sua 
origem comprovada através de um documento. Esse documento é de 
fundamental importância porque possibilita a incorporação legal do bem 
tornando viável seu controle durante sua vida útil. 
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Segue algumas formas de incorporação de bens: 

1- Compra: 
Quando o bem é adquirido no comércio, ou diretamente a indústria, 
tendo como documento de comprovação a nota fiscal. 

 
2- Doação: 

Quando o bem é doado por pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada. Torna se necessário a confecção de termo de doação de bens 
ou outro documento que caracterize a doação. 

 
3- Produção própria: 

Quando o bem é produzido na própria organização. A forma de 
comprovar sua origem é a juntada das notas fiscais dos materiais 
adquiridos para a confecção do bem mais o recibo de prestação de 
serviços do profissional que o confeccionou. 

 
4- Transferência: 

Um bem pode ter como origem uma outra unidade da organização, 
pode vir, primeiramente, de uma filial ou matriz, em se tratando de 
organizações privadas; ou de outro órgão do mesmo âmbito 
administrativo, em se tratando de organizações públicas. Nessa 
situação a comprovação se dará através de nota fiscal, no caso do 
ambiente privado ou Termo de Movimentação por transferência, no 
serviço público. 

 
5- Cessão: 

Quando o bem é proveniente de um acordo para cessão temporária, 
sendo assim, não caracteriza compra ou doação. A origem deverá ser 
comprovada através de convênio, contrato de comodato, termo de 
cessão ou qualquer outro documento que comprove a forma de 
entrada do bem.  
 

�Vale salientar que tal operação não caracteriza propriedade por 
parte do recebedor, porém isso não o exime de responsabilidades 
quanto ao uso, guarda, manutenção e controle do mesmo. 
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6- Reaproveitamento: 
Operação típica e inerente aos órgãos públicos. Acontece quando um 
bem alienado é incorporado por outro órgão público. Logicamente 
esta operação deverá ser comprovada por documento com valor 
legal. 

 

� Citamos vários documentos que o controle de patrimônio, obviamente, 
não deve ter sob sua posse e guarda os originais. Na verdade, não é 
estritamente necessário nem mesmo copias dos documentos, porém é 
absolutamente indispensável que no momento da incorporação ao acervo 
patrimonial, na ficha cadastral, conste a identificação da origem, o tipo e 
número do documento ou ato que legalizou a entrada e seu respectivo valor. 

1.3.1. – Cadastro de Bens do Ativo Imobilizado 
É o registro dos bens patrimoniais, com o devido cadastramento em 

programa ou ficha cadastral específica. No momento do cadastramento 
especificamos o número de registro patrimonial, descrição detalhada, valor, 
data de incorporação, dados do documento de origem, localização, 
responsável e outras informações patrimoniais cabíveis. É neste momento 
que incorporamos o bem ao acervo patrimonial e iniciamos o devido 
controle. 
  A tarefa de cadastrar bens patrimoniais assemelha-se à atividade de 
cadastro dos materiais em estoque, no entanto é mais abrangente, cabendo 
para cada bem, individualmente, um único código e a descrição é bem mais 
detalhada. Difere dos bens do ativo circulante, onde cada bem, mesmo 
idêntico a outro, terá seu código individual, tantas quantas unidades forem 
adquiridas pela empresa. 

Os bens, ao serem cadastrados, podem ser classificados em grupos e 
subgrupos, como na classificação de materiais pelo sistema decimal.  

 

� Em se tratando de bens que compõem um conjunto, o cadastramento será 
realizado a cada componente separadamente. O valor de cada um deles deve 
estar especificado no documento de origem. Um exemplo bastante comum 
são os computadores de mesa, que para ser funcionais necessitam do apoio 
de teclado e monitor.  
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1.3.1.1 – Elaborando a descrição dos bens: 
Sua elaboração deve ser criteriosa, contendo o máximo possível de 

informações que descrevam o item. Devemos observar características, 
finalidade e informações em relação a outros semelhantes já cadastrados, 
com fins de manter o padrão de descrição. 
 
É aconselhável o estabelecimento de critérios para padronizar a atividade, 
tais como: 
 

1- Para aparelhos, máquinas e equipamentos: 
Tipo, marca, modelo, número de série, outros detalhes. 

2- Para móveis e materiais de escritório: 
Tipo, material utilizado na fabricação, revestimento, cor. 
 

� Para armários, estantes e afins, incluir também: número de portas, 
prateleiras, gavetas. Se cadeiras: rodízios, braços; 

 
3- Para veículos; 

Marca, modelo; ano de fabricação; número do chassi; cor; placa, 
combustível, número do RENAVAN. 

 

1.3.2. – Tombamento  
Momento em que fixamos a plaqueta de identificação ao bem 

patrimonial. Ela contém o número de registro - código patrimonial, 
atribuído no momento do cadastramento. Deve ser colada ou fixada em 
parte fixa do bem, nunca em partes removíveis. É aconselhável o lado 
superior direito, em lugar visível, sem prejudicar sua perfeita utilização.  
Devemos tomar cuidado para não danificar o bem ou colocar em local 
pouco apropriado.  

Tradicionalmente, o método de codificação utilizado é o numérico 
seqüencial, ou seja, a cada bem cadastrado é dado um código em seqüência 
numérica, sem que este número identifique sua característica e/ou a área em 
que está lotado.  
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� Atualmente, muitas empresas têm adotado recursos de informática para 
facilitar o gerenciamento dos bens de patrimônio, que oferecem várias 
vantagens sobre o método tradicional através de fichas. 

 
Exemplos de etiquetas de patrimônio: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

� Não devem ser tombados os bens originários de cessão ou aqueles que 
por sua natureza, utilização ou constituição não permita que sejam fixadas 
plaquetas. É importante destacar que isso não impede, em absoluto, o 
cadastramento e controle. 

 
1.3.2.1 – Bens Agregados 
 Alguns bens possuem outros bens a eles anexos; estes bens são 
chamados de agregados, geralmente acessórios instalados em data posterior 
à aquisição do bem principal.  Têm a finalidade de melhorar o desempenho 
do bem principal, dar maior funcionalidade ou proporcionar mais conforto 
ao usuário. Podem ser unidades transmissoras, rádios de automóveis,  
acessórios em geral. 
 O tombamento ocorrerá caso o acessório venha a ser adquirido 
separadamente e instalado no bem principal, ou quando a nota fiscal de 
aquisição desmembrar cada acessório e os seus respectivos preços de venda. 
 
 
 
 
 
 
 

Plaqueta metálica com número de 
patrimônio seqüencial. 

Plaqueta utilizando código em formato 
barras lineares. Neste exemplo, ao código 
pode ser acrescido mais um algarismo 
correspondente ao dígito verificador. 

0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 3
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1.4 – Controle 
Tem fins de assegurar monitoramento efetivo dos bens patrimoniais 

da organização distribuídos entre as áreas. 
 

São meios de controle de bens patrimoniais: 
• Programa de controle de patrimônio ou ficha cadastral; 
• Plaqueta de identificação; 
• Termo de responsabilidade; 
• Termo de movimentação; 
• Termo de baixa patrimonial; 
• Inventário patrimonial. 

 
Após as rotinas de cadastramento e tombamento, o bem está em 

condições de ser entregue ao seu destino e utilizado. Mas antes deve ser 
confeccionado o respectivo termo de responsabilidade, que deve ser 
confeccionado em duas vias, sendo:  

• 1ª via – responsável; 
• 2ª via – controle de patrimônio. 

 

� O termo de responsabilidade tem fundamental importância quando no 
momento da necessidade de informações sobre o bem; principalmente 
quando em situação de dano, inservibilidade, reparo ou desaparecimento. 
 

1.4.1 – Movimentação 
Durante sua vida útil, o bem patrimonial poderá ser movimentado 

das seguintes formas: 
• Transferência; 
• Cessão; 
• Manutenção e reparo; 
• Retorno; 
• Empréstimo; 
• Doação; 
• Reaproveitamento. 
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� Para cada movimentação será preenchido e registrado um termo de 
movimentação. 
 

Movimentação por transferência: 
É o deslocamento definitivo do bem dentro da própria 
unidade administrativa ou entre unidades administrativas 
diferentes da mesma organização, quando será preenchido o 
termo de baixa patrimonial. A documentação deverá ser 
emitida em duas vias. A 1ª via seguirá junto ao bem para a 
unidade administrativa recebedora; a 2ª ficará arquivada na 
unidade cedente. 

 

� Haverá necessidade de atualização do termo de responsabilidade. 
 

Movimentação por cessão: 
Ocorre quando um bem é deslocado para outra organização, 
com ou sem previsão para retorno. Logicamente, apesar do 
bem estar em local diferente de sua origem a ela ainda 
pertence e faz parte de seu patrimônio. É uma operação 
comum, principalmente na iniciativa privada. Para legalizar a 
movimentação, a organização cedente deverá elaborar 
documento cabível (contrato, termo de comodato, convênio, 
etc.) em duas vias, isso com fins de assegurar a integridade 
de seu patrimônio.  

Movimentação por empréstimo: 
Caracterizada quando o bem é deslocado de um setor para 
outro ou entre filiais dentro da mesma organização por 
período de tempo determinado. Neste caso devemos 
preencher termo de movimentação de bens, que deverá ser 
feito em três vias, especificando que se trata de empréstimo, 
inclusive determinando o período de tempo de duração da 
operação. 

Movimentação para manutenção ou reparo: 
Comumente qualquer bem patrimonial pode deslocado da 
organização a que pertence com fins de serviços de reparo ou 
manutenção. O serviço de patrimônio deverá ser acionado 
para acompanhar a operação, preenchendo o devido termo de 
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movimentação em duas vias, inclusive registrando no 
cadastro do bem a ação que está sendo executada. Deverá 
também acompanhar a entrega ao responsável pela execução 
do serviço e providenciar a devida devolução ao setor no 
qual o bem está alocado, isso imediatamente após seu 
retorno. 

 

� Enquanto o bem estiver cedido, sob empréstimo, manutenção ou reparo, 
o controle de patrimônio será o serviço responsável pelo acompanhamento 
dos mesmos. 
 

Movimentação por retorno: 
Trata-se da volta do bem ao local de origem após 
movimentação por cessão, empréstimo, manutenção ou 
reparo. 

Movimentação por doação: 
Esta movimentação ocorre quando o bem é doado para outra 
organização, seja ela privada ou pública ou até mesmo para 
pessoa física. Havendo a doação, deverá ser confeccionado o 
termo de doação em duas vias. Este termo não ficará sob a 
posse do controle de patrimônio, que fará o registro no 
controle patrimonial ou na ficha de patrimônio, mas ficará 
com a contabilidade para o devido registro e arquivo. Outra 
via ficará sob a posse do recebedor do bem. 

Movimentação por reaproveitamento: 
Movimentação presente apenas o serviço público. O bem 
após ser disponibilizado para alienação, pode ser requisitado 
por outro órgão da administração. Sua reincorporação ao 
acervo será documentada através de termo de movimentação. 
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1.4.2 – Baixa 
Quando não for mais possível ou viável o controle patrimonial do 

bem, será providenciado o registro de baixa patrimonial. Esse registro deve 
ser documentado através do termo de baixa de bens, que será preenchido e 
arquivado pelo controle patrimonial. 
 

� Vale salientar que a baixa patrimonial não implica na exclusão dos 
registros que comprovam a permanência do bem na organização. Esses 
devem ser mantidos para fins de comprovação e memória patrimonial. 
 
São motivos de baixa patrimonial: 

Baixa por inservibilidade 
Aplicada quando não há mais condições de uso por motivo 
do bem ter se tornado obsoleto ou deteriorado por ação do 
tempo, sob condições normais de uso e conservação. Nesse 
caso no termo de baixa patrimonial deverá constar o tempo 
de uso e comprovação da inservibilidade do bem, se possível 
anexar laudo técnico atestando a inservibilidade do bem. 

Baixa por extravio, acidente ou sinistro. 
Caracterizada pela indisponibilidade do bem antes do 
esgotamento de sua inservibilidade, causada por dano que 
não possa ser reparado em virtude do mau uso, acidente ou 
quaisquer outros motivos, naturais ou não, que necessitem de 
justificativa para a baixa precoce do bem. É importante que 
nesses casos a situação da baixa seja amplamente 
documentada, não bastando apenas preenchimento do termo 
de baixa de bens patrimoniais e laudo técnico. 

Baixa por transferência  
Quando o bem é baixado do acervo patrimonial e transferido 
para outra unidade da mesma organização. 

Baixa por doação 
Quando o bem é cedido a terceiros sem ônus pecuniário ou 
troca material. Nesse caso não basta apenas o preenchimento 
do termo cabível, também é necessário comprovação através 
de documentação complementar. 
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Baixa por venda 
Ocorre quando o bem patrimonial não tem utilização, 
funcionalidade ou não compensa mantê-lo no patrimônio da 
organização, porém tem valor econômico e está em plenas 
condições de uso. 

 

� Toda baixa patrimonial deverá ser informada à contabilidade para que 
sejam registrados os devidos lançamentos contábeis. 
 

1.4.3 – Inventário de bens patrimoniais 
Tem a finalidade de verificar a existência física, utilização e estado 

de conservação dos bens que estão distribuídos nos diversos setores e 
unidades da organização. Consiste em fazer a contagem dos bens 
componentes do acervo, confrontando o que está contabilizado com o físico 
existente.  Havendo divergências, essas devem ser justificadas e corrigidas. 
 
Conforme a ocasião, aplicamos os seguintes tipos de inventário: 

Inventário de passagem de responsabilidade 
Quando ocorre alteração de titularidade do responsável pela 
guarda e conservação dos bens patrimoniais. Nesse caso é 
indispensável a emissão de um novo termo de 
responsabilidade transferindo a responsabilidade de um 
titular para outro. 

Inventário anual 
Realizado com fins de atender as exigências contábeis por 
ocasião do encerramento do exercício contábil. Tem também 
a finalidade de verificar e corrigir possíveis distorções no 
controle físico dos bens patrimoniais. 

Inventário de encerramento 
Obrigatório quando em caso de extinção de um setor ou 
organização. 

Inventário eventual parcial 
Realizado em qualquer época com fins de verificação, seja 
por iniciativa do controle patrimonial ou por determinação do 
dirigente da organização. 
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� Os bens não localizados no dia do inventário, sem justificativa aceitável, 
serão considerados extraviados.  
 

1.5 – Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 
Os bens podem ser incorporados ao patrimônio da empresa de duas 

formas: 
1. Por meio de compra; 
2. Pela construção ou fabricação própria. 

 
No primeiro caso, todos os gastos com a aquisição do bem devem 

compor seu custo de aquisição. As despesas ocorridas após sua 
incorporação, como instalação, combustível para funcionamento, testes, etc., 
devem ser tratadas como tais.  

Após o cadastro e tombamento do bem, devemos observar as 
despesas que aumentam sua vida útil em um ano ou mais, e que acarretam 
melhoria do bem, essa devem ser imobilizadas e depreciadas. 

 
No segundo caso, às despesas com a aquisição dos materiais 

diretamente utilizados na confecção do bem, devemos acrescer as despesas 
com mão-de-obra e despesas gerais que direta ou indiretamente 
contribuíram para a feitura do bem. 

 

1.5.1 – Aquisição de Bens de Pequeno Valor 
 Diz a legislação do Imposto de Renda, Decreto n°. 3.000/99 Artigo 
301: “O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser 
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor 
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um 
centavos, ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano”. 
 Vale especial atenção ao parágrafo 1°: “Nas aquisições de bens cujo 
valor unitário esteja dentro do limite a que se refere este artigo, a exceção 
contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade exercida exija 
a utilização de um conjunto desses bens”. 
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1.5.2 – Impostos Pagos na Compra de Imobilizado 
 Os impostos pagos na compra de bens do imobilizado devem 
compor seus custos de aquisição, cabendo à empresa pagar, como 
contribuinte, os seguintes impostos: 
 

a) ICMS – corresponde à diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual, na aquisição de bens do imobilizado a 
fornecedores localizados fora do estado em que a empresa está 
localizada; 

b) Imposto de Transmissão de Imóveis – cabido à parte 
adquirente; 

c) Impostos de Importação – pagos na aquisição de bens vindos 
do exterior. 

1.6 – Processos de Avaliação dos Bens  
O balanço de bens do imobilizado será apresentado deduzido do 

saldo das contas de depreciação, amortização e exaustão. Essas contas 
reduzem o valor dos bens conforme o passar dos anos, suas características, 
regime de trabalho e a sua permanência no patrimônio da empresa. 

A dedução do valor dos bens de patrimônio é parte integrante do 
processo de controle dos itens que compõem o imobilizado e deve sofrer 
atualização periódica. 

 
São processos de dedução do valor dos bens: 

• Depreciação; 
• Amortização; 
• Exaustão. 

1.6.1 – Depreciação de Bens 
 Os bens tangíveis são passíveis de desgaste pelo uso, ação da 
natureza ou obsolescência. Por conseqüência são depreciáveis.  

Existem vários métodos para depreciação dos bens, citaremos aqui o 
método linear por ser simples e reconhecido pelo Fisco. 
 No método linear, sobre o custo do bem é aplicada uma taxa fixa 
para depreciação durante seu prazo de vida útil estimado. Esta taxa é fixada 
ao ano e pode ser convertida para aplicação mês a mês. Também é estimado 
o prazo de vida útil do bem, expresso em anos, e pode ser igualmente 
convertido em meses. 
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� A Receita Federal, por via de instrução normativa n°. 162/98, publicada 
no Diário Oficial da União de 07/01/99, fixou o prazo de vida útil dos bens 
e respectivas taxas normais de depreciação.  
 
Exemplo: 

A empresa Alfa adquiriu em 30/06/96, um automóvel para 
passageiros, o qual foi integrado no seu imobilizado. Calcule o valor 
contábil do bem em 01/10/97.  

 
Como proceder? 
1) Calcular a depreciação do bem: 

Como se trata de um veículo de passageiros, sua taxa de 
depreciação é de 20% ao ano, logo: 
a) Depreciação de 1996 – 6/12 avos, correspondente a 10%; 
b) Depreciação de 1997 – 9/12 avos, correspondente a 15%; 
c) Depreciação acumulada: 25% 
d) Depreciação total: 100% 
e) Parte não depreciada do bem: 75% (100% - 25%). 

 
2) Calcular o novo valor contábil do bem: 

a) Valor do veículo corrigido até 01/10/97:                            
               R$ 8.000,00 

b) Valor da depreciação acumulada corrigida até a data: ($) 
    00,000.2%2500,000.8 =x  

c) Valor contábil do veículo: ($) 
00,000.600,000.200,000.8 =−  

 
1.6.1.1 – Depreciação de Bem Adquirido Usado 
  Às vezes as empresas adquirem bens usados. Logicamente ao ser o 
bem incorporado ao patrimônio, seu prazo de vida útil na empresa 
adquirente será menor; por este motivo devemos calcular a nova taxa de 
depreciação do bem, como também sua vida útil contábil na atual empresa. 
  

�  É importante solicitar à empresa vendedora uma cópia da nota fiscal de 
sua aquisição, a qual servirá de comprovação fiscal. 
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 O artigo 311 do Decreto n°.3.000/99 (RIR/99) admite, para fins de 
depreciação de bens usados, os seguintes prazos: 
 

a) A metade do prazo de vida admissível para o bem novo; ou 
b) O restante da vida útil do bem, considerando-se a primeira 

instalação para uso. 
 

Prevalecendo o maior prazo de utilização entre os dois. 
 
Exemplo 1: 
 A empresa adquiriu em 05/01/95 uma máquina usada, a qual foi 
adquirida nova, pela primeira usuária, em 17/01/91. 
 

Taxa de Depreciação do Bem usado 
Artigo 311 –RIR/99 Taxa anual de Depreciação 

a) Prazo de vida útil do bem novo: 10 
anos; vida útil restante: 10/2 = 5 anos  

100% / 5 = 20% ao ano 

b) Vida útil normal: 10 anos; tempo de uso 
anterior: 4 anos; vida útil restante: 6 
anos 

100% /6 = 16,67% ao ano 

Observe que o artigo 311 do (RIR/99) diz que prevalece o maior prazo de 
utilização. 
Encontramos em a) 5 anos; em b) 6 anos; logo prevalece o maior deles:  

6 anos com taxa de depreciação de 16,67%aa. 
 
Exemplo 2: 
 A empresa comprou em 28/03/95 um veículo usado, o qual foi 
adquirido novo pela empresa vendedora em 15/07/91. 
 

Taxa de Depreciação do Bem usado 
Artigo 311 –RIR/99 Taxa anual de Depreciação 

a) prazo de vida útil do bem novo: 5 anos; 
vida útil restante: 5/2 = 2 anos e 6 meses 

100% / 2,5 = 40% ao ano 

b) vida útil normal: 5 anos; tempo de uso 
anterior: 3 anos e 8 meses; vida útil 
restante: 1 ano e 4 meses 

100% / 1,33 = 75% ao ano 
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Prevalece o maior prazo de utilização.  
Encontramos em a) 2 anos e 6 meses; em b) 1 ano e 4 meses, logo 
prevalece o maior deles:  

2 anos e 6 meses com taxa de depreciação de 40%aa. 
 
1.6.1.2 – Depreciação Acelerada 
 É comum que as empresas possuam máquinas e equipamentos que 
são utilizados em regime maior de horas diárias de trabalho. Estes bens 
sofrem maior desgaste, devido ao uso mais intenso, não cabendo a aplicação 
da taxa normal de depreciação.  

 
A estes bens podemos aplicar a taxa de depreciação acelerada  

conforme os seguintes coeficientes: 
 

Turno de 8 
horas: 

Coeficiente 

Um 1,0 
Dois 1,5 
Três 2,0 

 
 Para taxa normal de depreciação do bem aplicamos o coeficiente 
correspondente ao regime de turnos de trabalho para o qual ele é exigido. 
 
Exemplo: 
 Uma máquina é utilizada 24 horas por dia, sua taxa de depreciação 
anual é de 10%, calcule sua taxa de depreciação acelerada. 
 

 Taxa de depreciação normal:   10% 
 Horas de trabalho:        8 
 Turnos de trabalho:        3 
 Coeficiente:     2,0 
 Taxa de depreciação acelerada: 10% x 2 =  20% 
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1.6.1.3 – Reforma 

Em caso de reforma, os gastos devem ser acrescidos ao custo, desde 
que representem aumento da eficiência ou produtividade do bem ou de sua 
vida útil. Os custos de manutenção e reparos rotineiros devem ser 
considerados como despesas operacionais. 

 
Exemplo: 
A empresa Alfa adquiriu, em 30/06/96, um automóvel para 

passageiros; o veículo foi integrado no seu imobilizado. Em 05/10/97, foi 
feita uma reforma, tendo sido retificados o motor e o câmbio, o que 
proporcionou aumento de vida útil de dois anos em relação ao anteriormente 
previsto. O custo da reforma foi de $ 1.500,00 (mão-de-obra + peças).  

 
Como proceder? 
 
1) Calcular a depreciação do bem até a data da reforma: 

Como se trata de um veículo de passageiros, sua taxa de 
depreciação é de 20% ao ano, logo: 

a) Depreciação de 1996 – 6/12 avos, correspondente a 10%; 
b) Depreciação de 1997 – 9/12 avos, correspondente a 15%; 
c) Depreciação acumulada: 25% 
d) Depreciação total: 100% 
e) Parte não depreciada do bem: 75% (100% - 25%). 

 
2) Calcular a parcela da reforma a ser lançada como despesa com 

reforma: 
a) Valor da reforma: $1.500,00 
b) Parte não depreciada do bem: 75% 
c) Cálculo da parcela da reforma a ser lançada como 

despesa: 
00,125.1%7500,500.1 =x  

 
3) Calcular a parcela da reforma a ser imobilizada: 

a) Valor total da reforma: $5.000,00 
b) Valor a ser lançado como despesa: $3.750,00 
c) Cálculo da parcela a ser imobilizada: ($) 

00,37500,125.100,500.1 =−  
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4) Calcular o novo valor contábil do bem após a reforma: 
a) Valor do veículo corrigido até a data da reforma: ($)   

                    8.000,00 
b) Valor da depreciação acumulada corrigida até a data da 

reforma: ($) 
00,000.2%2500,000.8 =x  

c) Valor contábil (residual) do veículo até a data da 
reforma: ($) 

00,000.600,000.200,000.8 =−   
d) Valor da reforma – parcela imobilizada: $ 375,00 
e) Novo valor contábil do bem: ($) 

00,375.600,37500,000.6 =+  
  

5) Calcular a nova taxa de depreciação do bem reformado: 
- Identificar o novo prazo de vida útil do bem, após a reforma 

e sua nova taxa de depreciação: 
a) Prazo previsto para depreciação: 60 meses; 
b) Período de utilização: 15 meses; 
c) Prazo restante para depreciação: 45 meses; 
d) Aumento do prazo de vida útil: 24 meses; 
e) Novo prazo de vida útil: 69 meses. 

- Sabendo do novo prazo de vida útil do bem, calcular  a nova 
taxa de depreciação: 

a) Taxa de depreciação total: 100% 
b) Prazo de vida útil do bem reformado: 69 meses; 
c) Taxa mensal de depreciação do bem reformado: 

mêsmeses /%45,169%100 =÷  
d) Taxa de depreciação anual: 17,39% 

 
6) Cálculo do encargo de depreciação do bem reformado a ser 

lançado como despesa: 
- Considerando, que a empresa calcula e contabiliza os 

encargos de depreciação mensalmente: 
a) Novo valor contábil do bem: $ 6.375,00 
b) Taxa mensal de depreciação: 1,45% 
c) Valor do encargo de depreciação para outubro/97: ($) 

44,92%45,100,375.6 =x  
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1.6.1.4 – Valor Residual 

É uma parte do valor original do bem patrimonial que não sofre 
desvalorização, sob a justificativa de que, mesmo sem condições de uso, 
ainda tem valor. O valor residual representará o valor do bem ao fim do 
período de vida útil patrimonial e será definido pela taxa de desvalorização 
anual que lhe foi aplicada. 
 

 Exemplo:  
Valor inicial do bem:   R$ 10.000,00 
Taxa de desvalorização:  10% a.a. 
Valor residual:   R$ 1.000,00 

 

� Ao fim do período de vida útil patrimonial, para fins de inventário, será 
utilizado o valor residual, que permanecerá sem correção até que o bem seja 
baixado do patrimônio da organização.  
 
 

1.6.2 – Amortização 
 Os valores correspondentes à perda do valor do capital aplicado, na 
compra de direitos de propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros 
direitos com existência ou duração limitada, podem ser registrados como 
amortização. 
 
 Segundo o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n°.. 
3000/99), artigo 325, se sujeitam à amortização: 

a) Patentes de invenção, fórmulas e processos de fabricação, 
direitos autorais, licenças, autorizações ou concessões; 

b) Dinheiro desembolsado em bens que, nos termos da lei 
ou contrato que regule a concessão de serviço público, 
devem reverter para o poder concedente, ao fim do prazo 
da concessão, sem indenização; 

c) Custo de aquisição, prorrogação ou modificação de 
contratos e direitos de qualquer natureza, inclusive de 
exploração de fundos de comércio; 

d) Custos das construções ou benfeitorias em bens locados;  
e) Direitos contratuais de exploração de florestas. 
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� A taxa anual de amortização é fixada tomando como base o número de 
anos do direito de uso. 

 

� O prazo mínimo de amortização dos custos ou despesas com aquisição e 
desenvolvimento de programas de computador (software) é de 5 anos. 

1.6.3 – Exaustão 
 A depreciação de bens pela exaustão é aplicada aos bens tangíveis 
passiveis de esgotamento por exploração que, devido a mineração, extração, 
corte ou qualquer outro processo extrativo, perdem a sua substância, que é 
transformada em matéria-prima.  

Ex: minas, jazidas, florestas, etc. 
 
 A quota anual de exaustão de recursos minerais é determinada em 
virtude do volume da produção durante o ano e o potencial conhecido da 
mina, ou em função do prazo de concessão. 
 
 A quota de exaustão de recursos florestais é determinada à medida 
que os recursos forem sendo esgotados. 
 
 Exemplo: 
 
 Uma empresa fecha o balancete mensal de seus bens e possui, em 
31/02/97, 10.000 pés de pinheiro com valor correspondente de $ 1.000,00. 
Durante o mês em questão extraiu e vendeu 1.000 pés. Calcule o valor do 
encargo de exaustão a ser contabilizado em 31/02/97. 
 

Quantidade extraída:   1.000 pés; 
Taxa de exaustão do mês:  1.000/10.000 = 10% 
Custo dos 10.000 pés:  $ 1.000,00  
Encargo de exaustão:   $ 1.000,00 x 10% = $ 100,00 
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Parte VI – Anexos 

Anexo I – Conjunto de Caracteres do Código UCC/EAN-128  
 
 

SISTEMA ALFADECIMAL COMBINAÇÀO DE BARRAS 
VALOR CODE A CODE B CODE C B E B E B E 

0 SP SP 00 2 1 2 2 2 2 
1 ! ! 01 2 2 2 1 2 2 
2 “ “ 02 2 2 2 2 2 1 
3 # # 03 1 2 1 2 2 3 
4 $ $ 04 1 2 1 3 2 2 
5 % % 05 1 3 1 2 2 2 
6 & & 06 1 2 2 2 1 3 
7 ‘ ‘ 07 1 2 2 3 1 2 
8 ( ( 08 1 3 2 2 1 2 
9 ) ) 09 2 2 1 2 1 3 

10 * * 10 2 2 1 3 1 2 
11 + + 11 2 3 1 2 1 2 
12 , , 12 1 1 2 2 3 2 
13 - - 13 1 2 2 1 3 2 
14 . . 14 1 2 2 2 3 1 
15 / / 15 1 1 3 2 2 2 
16 0 0 16 1 2 3 1 2 2 
17 1 1 17 1 2 3 2 2 1 
18 2 2 18 2 2 3 2 1 1 
19 3 3 19 2 2 1 1 3 2 
20 4 4 20 2 2 1 2 3 1 
21 5 5 21 2 1 3 2 1 2 
22 6 6 22 2 2 3 1 1 2 
23 7 7 23 3 1 2 1 3 1 
24 8 8 24 3 1 1 2 2 2 
25 9 9 25 3 2 1 1 2 2 
26 : : 26 3 2 1 2 2 1 
27 ; ; 27 3 1 2 2 1 2 
28 < < 28 3 2 2 1 1 2 
29 = = 29 3 2 2 2 1 1 
30 > > 30 2 1 2 1 2 3 
31 ? ? 31 2 1 2 3 2 1 
32 @ @ 32 2 3 2 1 2 1 
33 A A 33 1 1 1 3 2 3 
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SISTEMA ALFADECIMAL COMBINAÇÀO DE BARRAS 
VALOR CODE A CODE B CODE C B E B E B E 

34 B B 34 1 3 1 1 2 3 
35 C C 35 1 3 1 3 2 1 
36 D D 36 1 1 2 3 1 3 
37 E E 37 1 3 2 1 1 3 
38 F F 38 1 3 2 3 1 1 
39 G G 39 2 1 1 3 1 3 
40 H H 40 2 3 1 1 1 3 
41 I I 41 2 3 1 3 1 1 
42 J J 42 1 1 2 1 3 3 
43 K K 43 1 1 2 3 3 1 
44 L L 44 1 3 2 1 3 1 
45 M M 45 1 1 3 1 2 3 
46 N N 46 1 1 3 3 2 1 
47 O O 47 1 3 3 1 2 1 
48 P P 48 3 1 3 1 2 1 
49 Q Q 49 2 1 1 3 3 1 
50 R R 50 2 3 1 1 3 1 
51 S S 51 2 1 3 1 1 3 
52 T T 52 2 1 3 3 1 1 
53 U U 53 2 1 3 1 3 1 
54 V V 54 3 1 1 1 2 3 
55 W W 55 3 1 1 3 2 1 
56 X X 56 3 3 1 1 2 1 
57 Y Y 57 3 1 2 1 1 3 
58 Z Z 58 3 1 2 3 1 1 
59 [ [ 59 3 3 2 1 1 1 
60 \ \ 60 3 1 4 1 1 1 
61 ] ] 61 2 2 1 4 1 1 
62 ^ ^ 62 4 3 1 1 1 1 
63 _  _    63 1 1 1 2 2 3 
64 NUL ` 64 1 1 1 4 2 2 
65 SOH a 65 1 2 1 1 2 4 
66 STX b 66 1 2 1 4 2 1 
67 ETX c 67 1 4 1 1 2 2 
68 EOT d 68 1 4 1 2 2 1 
69 ENQ e 69 1 1 2 2 1 4 
70 ACK f 70 1 1 2 4 1 2 
71 BEL g 71 1 2 2 1 1 4 
72 BS h 72 1 2 2 4 1 1 
73 HT i 73 1 4 2 1 1 2 
74 LF j 74 1 4 2 2 1 1 
75 VT k 75 2 4 1 2 1 1 
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SISTEMA ALFADECIMAL COMBINAÇÀO DE BARRAS 
VALOR CODE A CODE B CODE C B E B E B E 

76 FF l 76 2 2 1 1 1 4 
77 CR m 77 4 1 3 1 1 1 
78 SO n 78 2 4 1 1 1 2 
79 SI o 79 1 3 4 1 1 1 
80 DLE p 80 1 1 1 2 4 2 
81 DC1 q 81 1 2 1 1 4 2 
82 DC2 r 82 1 2 1 2 4 1 
83 DC3 s 83 1 1 4 2 1 2 
84 DC4 t 84 1 2 4 1 1 2 
85 NAK u 85 1 2 4 2 1 1 
86 SYN v 86 4 1 1 2 1 2 
87 ETB w 87 4 2 1 1 1 2 
88 CAN x 88 4 2 1 2 1 1 
89 EM y 89 2 1 2 1 4 1 
90 SUB z 90 2 1 4 1 2 1 
91 ESC { 91 4 1 2 1 2 1 
92 FS  92 1 1 1 1 4 3 
93 GS } 93 1 1 1 3 4 1 
94 RS ~ 94 1 3 1 1 4 1 
95 US DEL 95 1 1 4 1 1 3 
96 FNC 3 FNC 3 96 1 1 4 3 1 1 
97 FNC 2 FNC 2 97 4 1 1 1 1 3 
98 SHIFT SHIFT 98 4 1 1 3 1 1 
99 CODE C CODE C 99 1 1 3 1 4 1 

100 CODE B FNC 4 CODE B 1 1 4 1 3 1 
101 FNC 4 CODE A CODE A 3 1 1 1 4 1 
102 FNC 1 FNC 1 FNC 1 4 1 1 1 3 1 

 
VALOR CARACTERES DE  INÍCIO B E B E B E 

103 START (CODE A) 2 1 1 4 1 2 
104 START (CODE B) 2 1 1 2 1 4 
105 START (CODE CA) 2 1 1 2 3 2 

STOP 2 3 3 1 1 2 
 

Fonte: Encarte Técnico UCC/EAN-128 – EAN - Brasil, julho de 1999
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Anexo II – Tabela de Identificadores de Aplicação 
UCC/EAN-128 

 
AI Conteúdo dos Dados Formato Dado 
00 Código de série de unidade de despacho n2+n18 Primário 

01 
Número EAN de artigo/código de unidade de 
despacho 

n2+n14 Primário 

02 
Número EAN de artigo para bens contidos em 
outra unidade 

n2+n14 Primário 

10 Número de lote ou de batch n2+an..20 Secundário 
11 Data de produção (AAMMDD) n2+n6 Secundário 
12 Data de vencimento (AAMMDD) – pagamento n2+n6 Secundário 

13 
Data de embalagem (AAMMDD) 
embalamento/envase n2+n6 Secundário 

15 Data de durabilidade mínima (AAMMDD) n2+n6 Secundário 
17 Data de durabilidade máxima (AAMMDD) n2+n6 Secundário 
20 Variante do produto n2+n2 Secundário 
21 Número de série n2+an..20 Secundário 
22 HIBCC – quantidade, data, batch e link n2+an..29 Secundário 

240 Identificação adicional do produto n3+an..30 Secundário 
241 Número de Referência emitido pelo cliente n3+an..30 Secundário 
250 Número de série secundário n3+an..30 Secundário 
30 Quantidade variável n2+n..8 Secundário 

31-36 
Medidas comerciais logísticas (veja anexo IV –  
tabela dos AIs 31 a 36) 

n4+n6 Secundário 

37 Quantidade n2+n..8 Secundário 
337 Quilograma por metro quadrado n4+n6 Secundário 
390 Quantia Pagável – Área Monetária Única n4+n..15 Secundário 

391 
Quantia Pagável – Com código ISO da moeda 
corrente 

n4+n3+n..15 Secundário 

400 Número do pedido do cliente n3+an..30 Secundário 

401 
Número de consignação (emitido pelo 
transportador) 

n3+an..30 Secundário 

402 Número de identificação do despacho n3+n17 Secundário 
403 Código de rota n3+an..30 Secundário 

410 
Número de localização (despacho para), usando 
o EAN-13 

n3+n13 Primário 

411 
Número de localização (fatura para), usando o 
EAN-13 n3+n13 Primário 

412 
Comprado de (n°. localização de quem vendeu 
as mercadorias) usando EAN-13  

n3+n13 Primário 

413 Despachar para, usando o número de n3+n13 Primário 
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AI Conteúdo dos Dados Formato Dado 
localização 

414 Número de localização EAN n3+n13 Primário 

415 
Número global de localização EAN/UCC da 
parte faturadora n3+n13 Primário 

420 
Código postal despachar para (entregar a) 
dentro de uma única jurisdição Postal 

n3+an..20 Secundário 

421 
Código postal despachar para (entregar a) com 
prefixo ISO de 3 dígitos para país 

n3+n3+an..9 Secundário 

422 País de origem do produto n3+n3 Secundário 

8001 
Produtos em rolo – largura, comprimento, 
diâmetro do cilindro, direção e emendas 

n4+n14 Secundário 

8002 
Número de série eletrônico para telefones 
celulares 

n4+an..20 Secundário 

8003 
Número EAN/UPC e número serial de ativo 
retornável 

n4+n14+an..16 Primário 

8004 Identificação serial de bens EAN/UCC n4+an..30 Primário 
8005 Preço por unidade de medida n4+n6 Secundário 
8006 Componente de um artigo n4+n14+n2+n2 Secundário 
8007 Número de conta bancária internacional n4+an..30 Secundário 
8018 Número de relação de serviço (SRN) n4+n18 Secundário 
8020 Número de referência do “payment slip” n4+an..25 Primário 

8100 
Código ampliado de cupom – NSC + código de 
oferta 

n4+n1+n5 Primário 

8101 
Código ampliado de cupom – NSC + código de 
oferta + código final de oferta 

n4+n1+n5+n4 Primário 

8102 Código ampliado de cupom – NSC n4+n1+n1 Primário 
90 Uso interno e/ou aplicações de comum acordo n2+an..30 Secundário 

91-99 Aplicações internas n2+an..30 Secundário 
Fonte: Encarte Técnico UCC/EAN-128 – EAN - Brasil, julho de 1999 
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Anexo III - AIs 31 a 36 – Medidas Comerciais e Logísticas 
Métricas e não Métricas 

� (n) indica posição do ponto decimal. Ex: (3112)0000150 ���� 1,50m 
 

Medidas Comerciais Métricas – Formato n4+n6 
AI Conteúdo dos Dados Medida 

310(n) Peso líquido Quilos 
311(n) Comprimento ou 1a dimensão comercial Metros 
312(n) Largura, diâmetro ou 2a dimensão comercial Metros 

313(n) 
Profundidade, espessura, altura ou 3a dimensão, 
comercial 

Metros 

314(n) Área, comercial Metros quadrados 
315(n) Volume líquido Litros 
316(n) Volume líquido Metros cúbicos 

 
Medidas Comerciais não Métricas – Formato n4+n6  

AI Conteúdo dos Dados Medida 
320(n) Peso líquido Libras 
321(n) Comprimento ou 1a dimensão, comercial Polegadas 
322(n) Comprimento ou 1a dimensão, comercial Pés 
323(n) Comprimento ou 1a dimensão, comercial Jardas 
324(n) Largura, diâmetro ou 2a dimensão, comercial Polegadas 
325(n) Largura, diâmetro ou 2a dimensão, comercial Pés 
326(n) Largura, diâmetro ou 2a dimensão, comercial Jardas 

327(n) 
Profundidade, espessura, altura ou 3a dimensão, 
comercial 

Polegadas 

328(n) 
Profundidade, espessura, altura ou 3a dimensão, 
comercial 

Pés 

329(n) 
Profundidade, espessura, altura ou 3a dimensão, 
comercial 

Jardas 

350(n) Área, comercial Polegadas 
quadradas 

351(n) Área, comercial Pés quadrados 
352(n) Área, comercial Jardas quadradas 
356(n) Peso líquido Onças troy 
357(n) Volume líquido Onças 
360(n) Volume líquido Quartos 
361(n) Volume líquido Galões (EUA) 
364(n) Volume líquido Polegadas cúbicas 
365(n) Volume líquido Pés cúbicos 
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Medidas Logísticas Métricas – Formato n4+n6  
AI Conteúdo dos Dados Medida 

330(n) Peso bruto Quilos 
331(n) Comprimento 1a dimensão, logístico  Metros 
332(n) Largura, diâmetro ou 2a dimensão, logística Metros 

333(n) 
Profundidade, espessura, altura ou 3a dimensão, 
logística 

Metros 

334(n) Área, logística Metros quadrados 
335(n) Volume bruto Litros 

 
Medidas Logísticas não Métricas – Formato n4+n6  

AI Conteúdo dos Dados Medida 
340(n) Peso bruto Libras 
341(n) Comprimento 1a dimensão, logístico.  Polegadas 
342(n) Comprimento 1a dimensão, logístico  Pés 
343(n) Comprimento 1a dimensão, logístico  Jardas 
344(n) Largura, diâmetro ou 2a dimensão, logística Polegadas 
345(n) Largura, diâmetro ou 2a dimensão, logística Pés 
346(n) Largura, diâmetro ou 2a dimensão, logística Jardas 

347(n) 
Profundidade, espessura, altura ou 3a dimensão, 
logística. 

Polegadas 

348(n) 
Profundidade, espessura, altura ou 3a dimensão, 
logística. 

Pés 

349(n) 
Profundidade, espessura, altura ou 3a dimensão, 
logística. Jardas 

353(n) Área, logística Polegadas 
quadradas 

354(n) Área, logística Pés quadrados 
355(n) Área, logística Jardas quadradas 
362(n) Volume bruto Quartos 
363(n) Volume bruto Galões (EUA) 
367(n) Volume bruto Polegadas cúbicas 
368(n) Volume bruto Pés cúbicos 
369(n) Volume bruto Jardas cúbicas 

Fonte: Encarte Técnico UCC/EAN-128 – EAN - Brasil, julho de 1999 
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Anexo IV – Códigos Fiscais de Operações e Prestações C.F.O. P. 

 
DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E BENS E DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 
1.000 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO 

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o 
estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do 
destinatário. 

1.100 COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

1.101 Compra para industrialização. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização. Também serão classificadas neste código as 
entradas de mercadorias em estabelecimento industrial de cooperativa recebidas 
de seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa. 

1.102 Compra para comercialização. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas. 
Também serão classificadas neste código as entradas de mercadorias em 
estabelecimento comercial de cooperativa recebidas de seus cooperados ou de 
estabelecimento de outra cooperativa. 

1.111 Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em 
consignação industrial. 
Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias a serem 
utilizadas em processo de industrialização, recebidas anteriormente a título de 
consignação industrial. 

1.113 Compra para comercialização de mercadoria recebida anteriormente em 
consignação mercantil. 
Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias recebidas 
anteriormente a título de consignação mercantil. 

1.116 Compra para industrialização originada de encomenda para recebimento 
futuro. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização, quando da entrada real da mercadoria, cuja 
aquisição tenha sido classificada no código “1.922 - Lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro”. 

1.117 Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento 
futuro. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, 
quando da entrada real da mercadoria, cuja aquisição tenha sido classificada no 
código “1.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente 
de compra para recebimento futuro”. 
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1.118 Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, 
entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias já comercializadas, que, 
sem transitar pelo estabelecimento do adquirente originário, sejam entregues pelo 
vendedor remetente diretamente ao destinatário, em operação de venda à ordem, 
cuja venda seja classificada, pelo adquirente originário, no código “5.120 - 
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário 
pelo vendedor remetente, em venda à ordem”. 

1.120 Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor 
remetente. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização, em vendas à ordem, já recebidas do vendedor 
remetente, por ordem do adquirente originário. 

1.121 Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor 
remetente. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, 
em vendas à ordem, já recebidas do vendedor remetente por ordem do adquirente 
originário. 

1.122 Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo 
fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento 
adquirente. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização, remetidas pelo fornecedor para o industrializador 
sem que a mercadoria tenha transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

1.124 Industrialização efetuada por outra empresa. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas por 
terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das 
mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo 
industrial. Quando a industrialização efetuada se referir aos bens do ativo 
imobilizado ou de mercadorias para uso ou consumo do estabelecimento 
encomendante, a entrada deverá ser classificada nos códigos “1.551 - Compra de 
bem para o ativo imobilizado” ou “1.556 - Compra de material para uso ou 
consumo”. 

1.125 Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida 
para utilização no processo de industrialização não transitou pelo 
estabelecimento adquirente da mercadoria. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas por 
outras empresas, em que as mercadorias remetidas para utilização no processo de 
industrialização não transitaram pelo estabelecimento do adquirente das 
mercadorias, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os 
das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo 
industrial. Quando a industrialização efetuada se referir aos bens do ativo 
imobilizado ou de mercadorias para uso ou consumo do estabelecimento 
encomendante, a entrada deverá ser classificada nos códigos “1.551 - Compra de 
bem para o ativo imobilizado” ou “1.556 - Compra de material para uso ou 
consumo”. 
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1.126 Compra para utilização na prestação de serviço. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias a serem utilizadas nas 
prestações de serviços. 

1.150 TRANSFERÊNCIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

1.151 Transferência para industrialização. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem utilizadas 
em processo de industrialização. 

1.152 Transferência para comercialização. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 
comercializadas. 

1.153 Transferência de energia elétrica para distribuição. 
Classificam-se neste código as entradas de energia elétrica recebida em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para distribuição. 

1.154 Transferência para utilização na prestação de serviço. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem utilizadas 
nas prestações de serviços. 

1.200 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DE 
TERCEIROS OU ANULAÇÕES DE VALORES. 

1.201 Devolução de venda de produção do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 
industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas 
como “5.101 - Venda de produção do estabelecimento”. 

1.202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de industrialização no 
estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. 

1.203 Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona 
Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 
industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas foram classificadas no código 
“5.109 - Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de 
Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. 

1.204 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 
destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros, cujas saídas foram classificadas no código “5.110 - 
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca 
de Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. 
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1.205 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de comunicação. 

1.206 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de transporte. 

1.207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes de venda de energia elétrica. 

1.208 Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência. 
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, transferidos para outros estabelecimentos da mesma empresa. 

1.209 Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em 
transferência. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, transferidas para outros estabelecimentos da mesma 
empresa. 

1.250 COMPRAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
1.251 Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização. 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada em sistema 
de distribuição ou comercialização. Também serão classificadas neste código as 
compras de energia elétrica por cooperativas para distribuição aos seus 
cooperados. 

1.252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada no processo 
de industrialização. Também serão classificadas neste código as compras de 
energia elétrica utilizada por estabelecimento industrial de cooperativa. 

1.253 Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as compras 
de energia elétrica utilizada por estabelecimento comercial de cooperativa. 

1.254 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de 
transporte. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento prestador de serviços de transporte. 

1.255 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de 
comunicação. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

1.256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento de produtor rural. 

1.257 Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica para consumo por 
demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste subgrupo. 
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1.300 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
1.301 Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma 

natureza. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
nas prestações de serviços da mesma natureza. 

1.302 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
por estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste código as 
aquisições de serviços de comunicação utilizados por estabelecimento industrial 
de cooperativa. 

1.303 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
por estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as 
aquisições de serviços de comunicação utilizados por estabelecimento comercial 
de cooperativa. 

1.304 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de prestador de 
serviço de transporte. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
por estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

1.305 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de geradora ou de 
distribuidora de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 
 

1.306 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de produtor 
rural. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
por estabelecimento de produtor rural. 

1.350 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
1.351 Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da mesma 

natureza. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados nas 
prestações de serviços da mesma natureza. 

1.352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste código as 
aquisições de serviços de transporte utilizados por estabelecimento industrial de 
cooperativa. 

1.353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as 
aquisições de serviços de transporte utilizados por estabelecimento comercial de 
cooperativa. 
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1.354 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de 
serviço de comunicação. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

1.355 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de 
distribuidora de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

1.356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento de produtor rural. 

1.400 ENTRADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

1.401  Compra para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas 
ao regime de substituição tributária. Também serão classificadas neste código as 
compras por estabelecimento industrial de cooperativa de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária. 

1.403 Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, 
decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária. Também serão classificadas neste código as compras de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária em estabelecimento comercial de 
cooperativa. 

1.406 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo imobilizado 
do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária. 

1.407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita 
ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime 
de substituição tributária. 

1.408  Transferência para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de outro 
estabelecimento da mesma empresa, para serem industrializadas no 
estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária. 
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1.409  Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de outro 
estabelecimento da mesma empresa, para serem comercializadas, decorrentes de 
operações sujeitas ao regime de substituição tributária. 

1.410 Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com 
produto sujeito ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados e 
vendidos pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas como 
“Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao 
regime de substituição tributária”. 

1.411 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária”. 

1.414 Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do 
estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição 
tributária. 
Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de produtos industrializados 
pelo estabelecimento, remetidos para vendas fora do estabelecimento, inclusive 
por meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária, e não comercializadas. 

1.415 Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para 
venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros remetidas para vendas fora do estabelecimento, 
inclusive por meio de veículos, em operações com mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária, e não comercializadas. 

1.450 SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO. 
1.451 Retorno de animal do estabelecimento produtor. 

Classificam-se neste código as entradas referentes ao retorno de animais criados 
pelo produtor no sistema integrado. 

1.452 Retorno de insumo não utilizado na produção. 
Classificam-se neste código o retorno de insumos não utilizados pelo produtor na 
criação de animais pelo sistema integrado. 

1.500 ENTRADAS DE MERCADORIAS REMETIDAS COM FIM ESPECÍFICO 
DE EXPORTAÇÃO E EVENTUAIS DEVOLUÇÕES. 

1.501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento de 
“trading company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 
remetente, com fim específico de exportação. 
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1.503 Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de 
exportação, de produção do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, remetidos a “trading company”, a empresa comercial 
exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com fim específico de 
exportação, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5.501 - Remessa 
de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação”. 

1.504 Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim 
específico de exportação, adquirida ou recebida de terceiros. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros remetidas a “trading company”, a empresa comercial 
exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com fim específico de 
exportação, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5.502 - Remessa 
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de 
exportação”. 

1.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS 
PARA USO OU CONSUMO. 

1.551 Compra de bem para o ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo imobilizado 
do estabelecimento. 

1.552 Transferência de bem do ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as entradas de bens destinados ao ativo imobilizado 
recebidos em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa. 

1.553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de bens do ativo 
imobilizado, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5.551 - Venda de 
bem do ativo imobilizado”. 

1.554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do 
estabelecimento. 
Classificam-se neste código as entradas por retorno de bens do ativo imobilizado 
remetidos para uso fora do estabelecimento, cujas saídas tenham sido 
classificadas no código “5.554 - Remessa de bem do ativo imobilizado para uso 
fora do estabelecimento”. 

1.555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no 
estabelecimento. 
Classificam-se neste código as entradas de bens do ativo imobilizado de 
terceiros, remetidos para uso no estabelecimento. 

1.556 Compra de material para uso ou consumo. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento. 

1.557 Transferência de material para uso ou consumo. 
Classificam-se neste código as entradas de materiais para uso ou consumo 
recebidos em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa. 
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1.600 CRÉDITOS E RESSARCIMENTOS DE ICMS 
1.601 Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS. 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de créditos de 
ICMS, recebidos por transferência de outras empresas. 

1.602 Recebimento, por transferência, de saldo credor de ICMS de outro 
estabelecimento da mesma empresa, para compensação de saldo devedor de 
ICMS. 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
transferência de saldos credores de ICMS recebidos de outros estabelecimentos 
da mesma empresa, destinados à compensação do saldo devedor do 
estabelecimento, inclusive no caso de apuração centralizada do imposto. 

1.603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária. 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 
ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 
substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, ou, ainda, quando o 
ressarcimento for apropriado pelo próprio contribuinte substituído, nas hipóteses 
previstas na legislação aplicável. 

1.604 Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
apropriação de crédito de bens do ativo imobilizado. 

1.605 Recebimento, por transferência, de saldo devedor de ICMS de outro 
estabelecimento da mesma empresa. 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
transferência de saldo devedor de ICMS recebido de outro estabelecimento da 
mesma empresa, para efetivação da apuração centralizada do imposto. 

1.650 ENTRADAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE 
PETRÓLEO E LUBRIFICANTES. 

1.651 Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a serem 
utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 
 

1.652 Compra de combustível ou lubrificante para comercialização. 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a serem 
comercializados. 

1.653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final. 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a serem 
consumidos em processo de industrialização de outros produtos, na prestação de 
serviços ou por usuário final. 

1.658 Transferência de combustível e lubrificante para industrialização. 
Classificam-se neste código as entradas de combustíveis e lubrificantes recebidas 
em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa para serem 
utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 
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1.659 Transferência de combustível e lubrificante para comercialização. 
Classificam-se neste código as entradas de combustíveis e lubrificantes recebidas 
em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa para serem 
comercializados. 

1.660 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à 
industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
combustível ou lubrificante destinado à industrialização subseqüente”.  

1.661 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à 
comercialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
combustíveis ou lubrificantes para comercialização”. 

1.662 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor 
ou usuário final. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
combustíveis ou lubrificantes por consumidor ou usuário final”. 

1.663 Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem. 
Classificam-se neste código as entradas de combustíveis ou lubrificantes para 
armazenagem. 

1.664 Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem. 
Classificam-se neste código as entradas, ainda que simbólicas, por retorno de 
combustíveis ou lubrificantes, remetidos para armazenagem. 

1.900 OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS OU AQUISIÇÕES DE 
SERVIÇOS. 

1.901 Entrada para industrialização por encomenda. 
Classificam-se neste código as entradas de insumos recebidos para 
industrialização por encomenda de outra empresa ou de outro estabelecimento da 
mesma empresa. 

1.902 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda. 
Classificam-se neste código o retorno dos insumos remetidos para 
industrialização por encomenda, incorporados ao produto final pelo 
estabelecimento industrializador. 

1.903 Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no 
referido processo. 
Classificam-se neste código as entradas em devolução de insumos remetidos para 
industrialização e não aplicados no referido processo. 

1.904 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias remetidas 
para venda fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículos, e não 
comercializadas. 
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1.905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou 
armazém geral. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas para depósito 
em depósito fechado ou armazém geral. 

1.906 Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias remetidas 
para depósito em depósito fechado ou armazém geral. 

1.907 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou 
armazém geral. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno simbólico de mercadorias 
remetidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral, quando as 
mercadorias depositadas tenham sido objeto de saída a qualquer título e que não 
tenham retornado ao estabelecimento depositante. 

1.908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato. 
Classificam-se neste código as entradas de bens recebidos em cumprimento de 
contrato de comodato. 

1.909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato. 
Classificam-se neste código as entradas de bens recebidos em devolução após 
cumprido o contrato de comodato. 

1.910 Entrada de bonificação, doação ou brinde. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título de 
bonificação, doação ou brinde. 

1.911 Entrada de amostra grátis. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título de 
amostra grátis. 

1.912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens recebidos para 
demonstração. 

1.913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou bens 
remetidos para demonstração. 

1.914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou bens 
remetidos para exposição ou feira. 

1.915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens recebidos para 
conserto ou reparo. 

1.916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou bens 
remetidos para conserto ou reparo. 

1.917 Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título de 
consignação mercantil ou industrial. 
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1.918 Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as entradas por devolução de mercadorias remetidas 
anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

1.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo 
industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as entradas por devolução simbólica de mercadorias 
vendidas ou utilizadas em processo industrial, remetidas anteriormente a título de 
consignação mercantil ou industrial. 

1.920 Entrada de vasilhame ou sacaria. 
Classificam-se neste código as entradas de vasilhame ou sacaria. 

1.921 Retorno de vasilhame ou sacaria. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de vasilhame ou sacaria. 

1.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra 
para recebimento futuro. 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples 
faturamento decorrente de compra para recebimento futuro. 

1.923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas do vendedor 
remetente, em vendas à ordem, cuja compra do adquirente originário, foi 
classificada nos códigos “1.120 - Compra para industrialização, em venda à 
ordem, já recebida do vendedor remetente” ou “1.121 - Compra para 
comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente”. 

1.924 Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da 
mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. 
Classificam-se neste código as entradas de insumos recebidos para serem 
industrializados por conta e ordem do adquirente, nas hipóteses em que os 
insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente dos mesmos. 

1.925 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem 
do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo 
estabelecimento do adquirente. 
Classificam-se neste código o retorno dos insumos remetidos por conta e ordem 
do adquirente, para industrialização e incorporados ao produto final pelo 
estabelecimento industrializador, nas hipóteses em que os insumos não tenham 
transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

1.926 Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente 
de formação de kit ou de sua desagregação. 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de reclassificação 
decorrente de formação de kit de mercadorias ou de sua desagregação. 
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1.931 Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a 
responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou 
alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por 
transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da 
Federação onde iniciado o serviço. 
Classificam-se neste código exclusivamente os lançamentos efetuados pelo 
tomador do serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por 
transportador não inscrito na unidade da Federação, onde iniciado o serviço, 
quando a responsabilidade pela retenção do imposto for atribuída ao remetente 
ou alienante da mercadoria. 

1.932 Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação 
diversa daquela onde inscrito o prestador. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte que tenham 
sido iniciados em unidade da Federação diversa daquela onde o prestador está 
inscrito como contribuinte. 

1.933 Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços, de competência 
municipal, desde que informados em documentos autorizados pelo Estado. 

1.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada. 
Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou prestações de 
serviços que não tenham sido especificadas nos códigos anteriores. 

  
2.000 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS. 

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o 
estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa 
daquela do destinatário. 

2.100 COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

2.101 Compra para industrialização. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização. Também serão classificadas neste código as 
entradas de mercadorias em estabelecimento industrial de cooperativa recebidas 
de seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa. 

2.102 Compra para comercialização. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas. 
Também serão classificadas neste código as entradas de mercadorias em 
estabelecimento comercial de cooperativa recebidas de seus cooperados ou de 
estabelecimento de outra cooperativa. 

2.111 Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em 
consignação industrial. 
Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias a serem 
utilizadas em processo de industrialização, recebidas anteriormente a título de 
consignação industrial. 
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2.113 Compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em 
consignação mercantil. 
Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias recebidas 
anteriormente a título de consignação mercantil. 

2.116 Compra para industrialização originada de encomenda para recebimento 
futuro. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização, quando da entrada real da mercadoria, cuja 
aquisição tenha sido classificada no código “2.922 - Lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro”. 

2.117 Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento 
futuro. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, 
quando da entrada real da mercadoria, cuja aquisição tenha sido classificada no 
código “2.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente 
de compra para recebimento futuro”. 

2.118 Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, 
entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias já comercializadas, que, 
sem transitar pelo estabelecimento do adquirente originário, sejam entregues pelo 
vendedor remetente diretamente ao destinatário, em operação de venda à ordem, 
cuja venda seja classificada, pelo adquirente originário, no código “6.120 - 
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário 
pelo vendedor remetente, em venda à ordem”. 

2.120 Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor 
remetente. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização, em vendas à ordem, já recebidas do vendedor 
remetente, por ordem do adquirente originário. 

2.121 Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor 
remetente. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, 
em vendas à ordem, já recebidas do vendedor remetente por ordem do adquirente 
originário. 

2.122 Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo 
fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento 
adquirente. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização, remetidas pelo fornecedor para o industrializador 
sem que a mercadoria tenha transitado pelo estabelecimento do adquirente. 
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2.124 Industrialização efetuada por outra empresa. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas por 
terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das 
mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo 
industrial. Quando a industrialização efetuada se referir a bens do ativo 
imobilizado ou de mercadorias para uso ou consumo do estabelecimento 
encomendante, a entrada deverá ser classificada nos códigos “2.551 - Compra de 
bem para o ativo imobilizado” ou “2.556 - Compra de material para uso ou 
consumo”. 

2.125 Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida 
para utilização no processo de industrialização não transitou pelo 
estabelecimento adquirente da mercadoria. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas por 
outras empresas, em que as mercadorias remetidas para utilização no processo de 
industrialização não transitaram pelo estabelecimento do adquirente das 
mercadorias, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os 
das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo 
industrial. Quando a industrialização efetuada se referir a bens do ativo 
imobilizado ou de mercadorias para uso ou consumo do estabelecimento 
encomendante, a entrada deverá ser classificada nos códigos “2.551 - Compra de 
bem para o ativo imobilizado” ou “2.556 - Compra de material para uso ou 
consumo”. 

2.126 Compra para utilização na prestação de serviço. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias a serem utilizadas nas 
prestações de serviços. 

2.150 TRANSFERÊNCIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

2.151 Transferência para industrialização. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem utilizadas 
em processo de industrialização. 

2.152 Transferência para comercialização. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 
comercializadas. 

2.153 Transferência de energia elétrica para distribuição. 
Classificam-se neste código as entradas de energia elétrica recebida em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para distribuição. 

2.154 Transferência para utilização na prestação de serviço. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem utilizadas 
nas prestações de serviços. 
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2.200 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DE 
TERCEIROS OU ANULAÇÕES DE VALORES. 

2.201 Devolução de venda de produção do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 
industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas 
como “Venda de produção do estabelecimento”. 

2.202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de industrialização no 
estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. 

2.203 Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona 
Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 
industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas foram classificadas no código 
“6.109 - Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de 
Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. 

2.204 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 
destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros, cujas saídas foram classificadas no código “6.110 - 
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca 
de Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. 

2.205 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de comunicação. 

2.206 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de transporte. 

2.207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes de venda de energia elétrica. 

2.208 Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência. 
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, transferidos para outros estabelecimentos da mesma empresa. 

2.209 Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em 
transferência. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, transferidas para outros estabelecimentos da mesma 
empresa. 
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2.250 COMPRAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
2.251 Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização. 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada em sistema 
de distribuição ou comercialização. Também serão classificadas neste código as 
compras de energia elétrica por cooperativas para distribuição aos seus 
cooperados. 

2.252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada no processo 
de industrialização. Também serão classificadas neste código as compras de 
energia elétrica utilizada por estabelecimento industrial de cooperativa. 

2.253 Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as compras 
de energia elétrica utilizada por estabelecimento comercial de cooperativa. 

2.254 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de 
transporte. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento prestador de serviços de transporte. 

2.255 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de 
comunicação. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

2.256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento de produtor rural. 

2.257 Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada. 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica para consumo por 
demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste subgrupo. 

2.300 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
2.301 Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma 

natureza. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
nas prestações de serviços da mesma natureza. 

2.302 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
por estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste código as 
aquisições de serviços de comunicação utilizados por estabelecimento industrial 
de cooperativa. 

2.303 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
por estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as 
aquisições de serviços de comunicação utilizados por estabelecimento comercial 
de cooperativa. 
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2.304 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de prestador de 
serviço de transporte. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizado 
por estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

2.305 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de geradora ou de 
distribuidora de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

2.306 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de produtor 
rural. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
por estabelecimento de produtor rural. 

2.350 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
2.351 Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da mesma 

natureza. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados nas 
prestações de serviços da mesma natureza. 

2.352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste código as 
aquisições de serviços de transporte utilizados por estabelecimento industrial de 
cooperativa. 

2.353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as 
aquisições de serviços de transporte utilizados por estabelecimento comercial de 
cooperativa. 

2.354 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de 
serviço de comunicação. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

2.355 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de 
distribuidora de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

2.356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento de produtor rural. 
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2.400 ENTRADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

2.401 Compra para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas 
ao regime de substituição tributária. Também serão classificadas neste código as 
compras por estabelecimento industrial de cooperativa de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária. 

2.403 Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, 
decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária. Também serão classificadas neste código as compras de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária em estabelecimento comercial de 
cooperativa. 

2.406 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo imobilizado 
do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária. 

2.407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita 
ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime 
de substituição tributária. 

2.408 Transferência para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de outro 
estabelecimento da mesma empresa, para serem industrializadas no 
estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária. 

2.409 Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de outro 
estabelecimento da mesma empresa, para serem comercializadas, decorrentes de 
operações sujeitas ao regime de substituição tributária. 

2.410 Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com 
produto sujeito ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados e 
vendidos pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas como 
“Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao 
regime de substituição tributária”. 
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2.411 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária”. 

2.414 Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do 
estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição 
tributária. 
Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de produtos industrializados 
pelo estabelecimento, remetidos para vendas fora do estabelecimento, inclusive 
por meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária, e não comercializadas. 

2.415 Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para 
venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros remetidas para vendas fora do estabelecimento, 
inclusive por meio de veículos, em operações com mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária, e não comercializadas. 

2.500 ENTRADAS DE MERCADORIAS REMETIDAS COM FIM ESPECÍFICO 
DE EXPORTAÇÃO E EVENTUAIS DEVOLUÇÕES. 

2.501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento de 
“trading company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 
remetente, com fim específico de exportação. 

2.503 Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de 
exportação, de produção do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, remetidos a “trading company”, a empresa comercial 
exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com fim específico de 
exportação, cujas saídas tenham sido classificadas no código “6.501 - Remessa 
de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação”. 

2.504 Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim 
específico de exportação, adquirida ou recebida de terceiros. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros remetidas a “trading company”, a empresa comercial 
exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com fim específico de 
exportação, cujas saídas tenham sido classificadas no código “6.502 - Remessa 
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de 
exportação”. 
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2.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS 
PARA USO OU CONSUMO. 

2.551 Compra de bem para o ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo imobilizado 
do estabelecimento. 

2.552 Transferência de bem do ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as entradas de bens destinados ao ativo imobilizado 
recebidos em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa. 

2.553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de bens do ativo 
imobilizado, cujas saídas tenham sido classificadas no código “6.551 - Venda de 
bem do ativo imobilizado”. 

2.554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do 
estabelecimento. 
Classificam-se neste código as entradas por retorno de bens do ativo imobilizado 
remetidos para uso fora do estabelecimento, cujas saídas tenham sido 
classificadas no código “6.554 - Remessa de bem do ativo imobilizado para uso 
fora do estabelecimento”. 

2.555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no 
estabelecimento. 
Classificam-se neste código as entradas de bens do ativo imobilizado de 
terceiros, remetidos para uso no estabelecimento. 

2.556 Compra de material para uso ou consumo. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento. 

2.557 Transferência de material para uso ou consumo. 
Classificam-se neste código as entradas de materiais para uso ou consumo 
recebidos em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa. 

2.600 CRÉDITOS E RESSARCIMENTOS DE ICMS 
2.603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária. 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 
ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 
substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas na 
legislação aplicável. 

2.650 ENTRADAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE 
PETRÓLEO E LUBRIFICANTES. 

2.651 Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a serem 
utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 

2.652 Compra de combustível ou lubrificante para comercialização. 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a serem 
comercializados. 
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2.653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final. 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a serem 
consumidos em processo de industrialização de outros produtos, na prestação de 
serviços ou por usuário final. 

2.658 Transferência de combustível e lubrificante para industrialização. 
Classificam-se neste código as entradas de combustíveis e lubrificantes recebidas 
em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa para serem 
utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 

2.659 Transferência de combustível e lubrificante para comercialização. 
Classificam-se neste código as entradas de combustíveis e lubrificantes recebidas 
em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa para serem 
comercializados.  

2.660 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à 
industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como  “Venda de 
combustível ou lubrificante destinado à industrialização subseqüente”. 

2.661 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à 
comercialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
combustíveis ou lubrificantes para comercialização”. 

2.662 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor 
ou usuário final. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
combustíveis ou lubrificantes por consumidor ou usuário final”.  

2.663 Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem. 
Classificam-se neste código as entradas de combustíveis ou lubrificantes para 
armazenagem. 

2.664 Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem. 
Classificam-se neste código as entradas, ainda que simbólicas, por retorno de 
combustíveis ou lubrificantes, remetidos para armazenagem. 

2.900 OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS OU AQUISIÇÕES DE 
SERVIÇOS. 

2.901 Entrada para industrialização por encomenda. 
Classificam-se neste código as entradas de insumos recebidos para 
industrialização por encomenda de outra empresa ou de outro estabelecimento da 
mesma empresa. 

2.902 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda. 
Classificam-se neste código o retorno dos insumos remetidos para 
industrialização por encomenda, incorporados ao produto final pelo 
estabelecimento industrializador. 
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2.903 Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no 
referido processo. 
Classificam-se neste código as entradas em devolução de insumos remetidos para 
industrialização e não aplicados no referido processo. 

2.904 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias remetidas 
para venda fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículos, e não 
comercializadas. 

2.905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou 
armazém geral. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas para depósito 
em depósito fechado ou armazém geral. 

2.906 Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias remetidas 
para depósito em depósito fechado ou armazém geral. 

2.907 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou 
armazém geral. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno simbólico de mercadorias 
remetidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral, quando as 
mercadorias depositadas tenham sido objeto de saída a qualquer título e que não 
tenham retornado ao estabelecimento depositante. 

2.908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato. 
Classificam-se neste código as entradas de bens recebidos em cumprimento de 
contrato de comodato. 

2.909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato. 
Classificam-se neste código as entradas de bens recebidos em devolução após 
cumprido o contrato de comodato. 

2.910 Entrada de bonificação, doação ou brinde. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título de 
bonificação, doação ou brinde. 

2.911 Entrada de amostra grátis. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título de 
amostra grátis. 

2.912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens recebidos para 
demonstração. 

2.913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou bens 
remetidos para demonstração. 

2.914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou bens 
remetidos para exposição ou feira. 

2.915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens recebidos para 
conserto ou reparo. 
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2.916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou bens 
remetidos para conserto ou reparo. 

2.917 Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título de 
consignação mercantil ou industrial. 

2.918 Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as entradas por devolução de mercadorias remetidas 
anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

2.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo 
industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as entradas por devolução simbólica de mercadorias 
vendidas ou utilizadas em processo industrial, remetidas anteriormente a título de 
consignação mercantil ou industrial. 

2.920 Entrada de vasilhame ou sacaria. 
Classificam-se neste código as entradas de vasilhame ou sacaria. 

2.921 Retorno de vasilhame ou sacaria. 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de vasilhame ou sacaria. 

2.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra 
para recebimento futuro. 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples 
faturamento decorrente de compra para recebimento futuro. 

2.923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas do vendedor 
remetente, em vendas à ordem, cuja compra do adquirente originário, foi 
classificada nos códigos “2.120 - Compra para industrialização, em venda à 
ordem, já recebida do vendedor remetente” ou “2.121 - Compra para 
comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente”. 

2.924 Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da 
mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. 
Classificam-se neste código as entradas de insumos recebidos para serem 
industrializados por conta e ordem do adquirente, nas hipóteses em que os 
insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente dos mesmos. 

2.925 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem 
do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo 
estabelecimento do adquirente. 
Classificam-se neste código o retorno dos insumos remetidos por conta e ordem 
do adquirente, para industrialização e incorporados ao produto final pelo 
estabelecimento industrializador, nas hipóteses em que os insumos não tenham 
transitado pelo estabelecimento do adquirente. 
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2.931 Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a 
responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou 
alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por 
transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da 
Federação onde iniciado o serviço. 
Classificam-se neste código exclusivamente os lançamentos efetuados pelo 
tomador do serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por 
transportador não inscrito na unidade da Federação, onde iniciado o serviço, 
quando a responsabilidade pela retenção do imposto for atribuída ao remetente 
ou alienante da mercadoria. 

2.932 Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação 
diversa daquela onde inscrito o prestador. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte que tenham 
sido iniciados em unidade da Federação diversa daquela onde o prestador está 
inscrito como contribuinte. 

2.933 Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços, de competência municipal, 
desde que informados em documentos autorizados pelo Estado. 

2.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. 
Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou prestações de 
serviços que não tenham sido especificados nos códigos anteriores. 

  
3.000 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR. 

Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro país, 
inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer 
outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados 
no exterior. 

3.100 COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

3.101 Compra para industrialização. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização. Também serão classificadas neste código as 
entradas de mercadorias em estabelecimento industrial de cooperativa. 

3.102 Compra para comercialização. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas. 
Também serão classificadas neste código as entradas de mercadorias em 
estabelecimento comercial de cooperativa. 

3.126 Compra para utilização na prestação de serviço. 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias a serem utilizadas nas 
prestações de serviços. 

3.127 Compra para industrialização sob o regime de “drawback”. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em 
processo de industrialização e posterior exportação do produto resultante, cujas 
vendas serão classificadas no código “7.127 - Venda de produção do 
estabelecimento sob o regime de “drawback””. 
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3.200 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DE 
TERCEIROS OU ANULAÇÕES DE VALORES. 

3.201 Devolução de venda de produção do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 
industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas 
como “Venda de produção do estabelecimento”. 

3.202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de industrialização no 
estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. 

3.205 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de comunicação. 

3.206 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de transporte. 

3.207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes de venda de energia elétrica. 

3.211 Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o regime de 
“drawback”. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 
industrializados pelo estabelecimento sob o regime de “drawback”. 

3.250 COMPRAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
3.251 Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização. 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada em sistema 
de distribuição ou comercialização. Também serão classificadas neste código as 
compras de energia elétrica por cooperativas para distribuição aos seus 
cooperados. 

3.300 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. 
3.301 Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma 

natureza. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados 
nas prestações de serviços da mesma natureza. 

3.350 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. 
3.351 Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da mesma 

natureza. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados nas 
prestações de serviços da mesma natureza. 

3.352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste código as 
aquisições de serviços de transporte utilizados por estabelecimento industrial de 
cooperativa. 
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3.353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as 
aquisições de serviços de transporte utilizados por estabelecimento comercial de 
cooperativa. 

3.354 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de 
serviço de comunicação. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

3.355 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de 
distribuidora de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

3.356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento de produtor rural. 

3.500 ENTRADAS DE MERCADORIAS REMETIDAS COM FIM ESPECÍFICO 
DE EXPORTAÇÃO E EVENTUAIS DEVOLUÇÕES. 

3.503 Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim 
específico de exportação. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias exportadas por 
“trading company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 
remetente, recebidas com fim específico de exportação, cujas saídas tenham sido 
classificadas no código “7.501 - Exportação de mercadorias recebidas com fim 
específico de exportação”. 

3.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS 
PARA USO OU CONSUMO. 

3.551 Compra de bem para o ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo imobilizado 
do estabelecimento. 

3.553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de bens do ativo 
imobilizado, cujas saídas tenham sido classificadas no código “7.551 - Venda de 
bem do ativo imobilizado”. 

3.556 Compra de material para uso ou consumo. 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento. 

3.650 ENTRADAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE 
PETRÓLEO E LUBRIFICANTES. 

3.651 Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a serem 
utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 

3.652 Compra de combustível ou lubrificante para comercialização. 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a serem 
comercializados. 
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3.653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final. 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a serem 
consumidos em processo de industrialização de outros produtos, na prestação de 
serviços ou por usuário final. 

3.900 OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS OU AQUISIÇÕES DE 
SERVIÇOS. 

3.930 Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de regime 
especial aduaneiro de admissão temporária. 
Classificam-se neste código os lançamentos efetuados a título de entrada de bens 
amparada por regime especial aduaneiro de admissão temporária. 

3.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. 
Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou prestações de 
serviços que não tenham sido especificados nos códigos anteriores. 

 
DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
5.000 SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO. 

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o 
estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do 
destinatário. 

5.100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 
5.101 Venda de produção do estabelecimento. 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de 
mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa destinadas a seus 
cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa. 

5.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto 
de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas 
neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de 
cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra 
cooperativa. 

5.103 Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, 
inclusive por meio de veículo, de produtos industrializados no estabelecimento. 

5.104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do 
estabelecimento. 
Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, 
inclusive por meio de veículo, de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto 
de qualquer processo industrial no estabelecimento. 

5.105 Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento, armazenados em depósito fechado, armazém geral ou outro sem 
que haja retorno ao estabelecimento depositante. 
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5.106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por 
ele transitar. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização ou comercialização, armazenadas em depósito 
fechado, armazém geral ou outro, que não tenham sido objeto de qualquer 
processo industrial no estabelecimento sem que haja retorno ao estabelecimento 
depositante. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias 
importadas, cuja saída ocorra do recinto alfandegado ou da repartição 
alfandegária onde se processou o desembaraço aduaneiro, com destino ao 
estabelecimento do comprador, sem transitar pelo estabelecimento do 
importador. 

5.109 Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de 
Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, destinados à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre 
Comércio, desde que alcançados pelos benefícios fiscais de que tratam o 
Decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Convênio ICM 65/88, de 6 de 
dezembro de 1988, o Convênio ICMS 36/97, de 23 de maio de 1997 e o 
Convênio ICMS 37/97, de 23 de maio de 1997. 

5.110 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona 
Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, destinadas à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio, 
desde que alcançadas pelos benefícios fiscais de que tratam o Decreto-lei n° 288, 
de 28 de fevereiro de 1967, o Convênio ICM 65/88, de 6 de dezembro de 1988, o 
Convênio ICMS 36/97, de 23 de maio de 1997 e o Convênio ICMS 37/97, de 23 
de maio de 1997. 

5.111 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em 
consignação industrial. 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de produtos industrializados no 
estabelecimento remetidos anteriormente a título de consignação industrial. 

5.112 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 
anteriormente em consignação industrial. 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento, remetidas anteriormente a título de consignação 
industrial. 

5.113 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em 
consignação mercantil. 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de produtos industrializados no 
estabelecimento remetidos anteriormente a título de consignação mercantil. 

5.114 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 
anteriormente em consignação mercantil. 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento, remetidas anteriormente a título de consignação 
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mercantil. 
5.115 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida 

anteriormente em consignação mercantil. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, recebidas anteriormente a título de consignação mercantil. 

5.116 Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para 
entrega futura. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, quando da saída real do produto, cujo faturamento tenha sido 
classificado no código “5.922 - Lançamento efetuado a título de simples 
faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

5.117 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de 
encomenda para entrega futura. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no 
estabelecimento, quando da saída real da mercadoria, cujo faturamento tenha 
sido classificado no código “5.922 - Lançamento efetuado a título de simples 
faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

5.118 Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e 
ordem do adquirente originário, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as vendas à ordem de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, entregues ao destinatário por conta e ordem do adquirente 
originário. 

5.119 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao 
destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as vendas à ordem de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento, entregues ao destinatário por conta e ordem do 
adquirente originário. 

5.120 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao 
destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as vendas à ordem de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento, entregues pelo vendedor remetente ao destinatário, 
cuja compra seja classificada, pelo adquirente originário, no código “1.118 - 
Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, entregue 
pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem”. 

5.122 Venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por 
conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do 
adquirente. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento, remetidos para serem industrializados em outro 
estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que os produtos tenham 
transitado pelo estabelecimento do adquirente. 
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5.123 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para 
industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo 
estabelecimento do adquirente. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no 
estabelecimento, remetidas para serem industrializadas em outro 
estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que as mercadorias 
tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

5.124 Industrialização efetuada para outra empresa. 
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para 
terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das 
mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo 
industrial. 

5.125 Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria 
recebida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo 
estabelecimento adquirente da mercadoria. 
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para outras 
empresas, em que as mercadorias recebidas para utilização no processo de 
industrialização não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente das 
mercadorias, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os 
das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo 
industrial. 

5.150 TRANSFERÊNCIAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS. 
5.151 Transferência de produção do estabelecimento. 

Classificam-se neste código os produtos industrializados no estabelecimento e 
transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa. 

5.152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. 
Classificam-se neste código as mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros 
para industrialização, comercialização ou para utilização na prestação de serviços 
e que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, 
transferidas para outro estabelecimento da mesma empresa. 

5.153 Transferência de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as transferências de energia elétrica para outro 
estabelecimento da mesma empresa, para distribuição. 

5.155 Transferência de produção do estabelecimento, que não deva por ele 
transitar. 
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento da 
mesma empresa, de produtos industrializados no estabelecimento que tenham 
sido remetidos para armazém geral, depósito fechado ou outro, sem que haja 
retorno ao estabelecimento depositante. 

5.156 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não 
deva por ele transitar. 
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento da 
mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para 
industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer 
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processo industrial, remetidas para armazém geral, depósito fechado ou outro, 
sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

5.200 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO OU ANULAÇÕES DE VALORES. 

5.201 Devolução de compra para industrialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
utilizadas em processo de industrialização, cujas entradas tenham sido 
classificadas como “Compra para industrialização”. 

5.202 Devolução de compra para comercialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para 
comercialização”. 

5.205 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de comunicação. 

5.206 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de transporte. 

5.207 Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes da compra de energia elétrica. 

5.208 Devolução de mercadoria recebida em transferência para industrialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas em 
transferência de outros estabelecimentos da mesma empresa, para serem 
utilizadas em processo de industrialização. 

5.209 Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 
comercializadas. 

5.210 Devolução de compra para utilização na prestação de serviço. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 
utilização na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido classificadas no 
código “1.126 - Compra para utilização na prestação de serviço”. 

5.250 VENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 
5.251 Venda de energia elétrica para distribuição ou comercialização. 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica destinada à distribuição 
ou comercialização. Também serão classificadas neste código as vendas de 
energia elétrica destinada às cooperativas para distribuição aos seus cooperados. 

5.252 Venda de energia elétrica para estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste código as vendas 
de energia elétrica destinada a estabelecimento industrial de cooperativa. 

5.253 Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as vendas 
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de energia elétrica destinada a estabelecimento comercial de cooperativa. 
5.254 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço de 

transporte. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
estabelecimento de prestador de serviços de transporte. 

5.255 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço de 
comunicação. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
estabelecimento de prestador de serviços de comunicação. 

5.256 Venda de energia elétrica para estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
estabelecimento de produtor rural. 

5.257 Venda de energia elétrica para consumo por demanda contratada. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste subgrupo. 

5.258 Venda de energia elétrica a não-contribuinte. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica a pessoas físicas ou a 
pessoas jurídicas não indicadas nos códigos anteriores. 

5.300 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. 
5.301 Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma 

natureza. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação destinados 
às prestações de serviços da mesma natureza. 

5.302 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os serviços 
de comunicação prestados a estabelecimento industrial de cooperativa. 

5.303 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os serviços 
de comunicação prestados a estabelecimento comercial de cooperativa. 

5.304 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de prestador de 
serviço de transporte. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

5.305 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora ou de 
distribuidora de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

5.306 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento de produtor rural. 

5.307 Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a pessoas 
físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos anteriores. 
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5.350 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. 
5.351 Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma 

natureza. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte destinados às 
prestações de serviços da mesma natureza. 

5.352 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os serviços 
de transporte prestados a estabelecimento industrial de cooperativa. 

5.353 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os serviços 
de transporte prestados a estabelecimento comercial de cooperativa. 

5.354 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de serviço 
de comunicação. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

5.355 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou de 
distribuidora de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

5.356 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento de produtor rural. 

5.357 Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a pessoas 
físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos anteriores. 

5.359 Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não contribuinte 
quando a mercadoria transportada está dispensada de emissão de nota 
fiscal. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
contribuintes ou a não contribuintes, exclusivamente quando não existe a 
obrigação legal de emissão de nota fiscal para a mercadoria transportada.  

5.400 SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

5.401 Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao 
regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição 
tributária, na condição de contribuinte substituto. Também serão classificadas 
neste código as vendas de produtos industrializados por estabelecimento 
industrial de cooperativa sujeitos ao regime de substituição tributária, na 
condição de contribuinte substituto. 

5.402 Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de 
substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do 
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mesmo produto. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária industrializados no estabelecimento, em operações entre 
contribuintes substitutos do mesmo produto. 

5.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de 
contribuinte substituto. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, na condição de contribuinte substituto, em operação com mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária. 

5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de 
contribuinte substituído. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, na condição de contribuinte substituído. 

5.408 Transferência de produção do estabelecimento em operação com produto 
sujeito ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código os produtos industrializados no estabelecimento e 
transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa, em operações com 
produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. 

5.409 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento da 
mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros que não 
tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, em 
operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

5.410 Devolução de compra para industrialização em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
utilizadas em processo de industrialização cujas entradas tenham sido 
classificadas como “Compra para industrialização em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária”. 

5.411 Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para 
comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária”. 

5.412 Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para integrar o 
ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no 
código “1.406 - Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está 
sujeita ao regime de substituição tributária”. 
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5.413 Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para uso ou 
consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no código 
“1.407 - Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está 
sujeita ao regime de substituição tributária”. 

5.414 Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do 
estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição 
tributária. 
Classificam-se neste código as remessas de produtos industrializados pelo 
estabelecimento para serem vendidos fora do estabelecimento, inclusive por 
meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição 
tributária. 

5.415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora 
do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias adquiridas ou recebidas 
de terceiros para serem vendidas fora do estabelecimento, inclusive por meio de 
veículos, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária. 

5.450 SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 
5.451 Remessa de animal e de insumo para estabelecimento produtor 

Classificam-se neste código as saídas referentes à remessa de animais e de 
insumos para criação de animais no sistema integrado, tais como: pintos, leitões, 
rações e medicamentos. 

5.500 REMESSAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO E 
EVENTUAIS DEVOLUÇÕES 

5.501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação. 
Classificam-se neste código as saídas de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, remetidos com fim específico de exportação a “trading 
company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 
remetente. 

5.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim 
específico de exportação. 
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, remetidas com fim específico de exportação a “trading company”, 
empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do remetente. 

5.503 Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação. 
Classificam-se neste código as devoluções efetuadas por “trading company”, 
empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do destinatário, de 
mercadorias recebidas com fim específico de exportação, cujas entradas tenham 
sido classificadas no código “1.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim 
específico de exportação”. 
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5.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS 
PARA USO OU CONSUMO. 

5.551 Venda de bem do ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as vendas de bens integrantes do ativo imobilizado 
do estabelecimento. 

5.552 Transferência de bem do ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código os bens do ativo imobilizado transferidos para outro 
estabelecimento da mesma empresa. 

5.553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para integrar o 
ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada foi classificada no código 
“1.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado”. 

5.554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as remessas de bens do ativo imobilizado para uso 
fora do estabelecimento. 

5.555 Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no 
estabelecimento. 
Classificam-se neste código as saídas em devolução, de bens do ativo 
imobilizado de terceiros, recebidos para uso no estabelecimento, cuja entrada 
tenha sido classificada no código “1.555 - Entrada de bem do ativo imobilizado 
de terceiro, remetido para uso no estabelecimento”. 

5.556 Devolução de compra de material de uso ou consumo. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no código 
“1.556 - Compra de material para uso ou consumo”. 

5.557 Transferência de material de uso ou consumo. 
Classificam-se neste código os materiais para uso ou consumo transferidos para 
outro estabelecimento da mesma empresa. 

5.600 CRÉDITOS E RESSARCIMENTOS DE ICMS 
5.601 Transferência de crédito de ICMS acumulado. 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
transferência de créditos de ICMS para outras empresas. 

5.602 Transferência de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da 
mesma empresa, destinado à compensação de saldo devedor de ICMS. 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
transferência de saldos credores de ICMS para outros estabelecimentos da 
mesma empresa, destinados à compensação do saldo devedor do 
estabelecimento, inclusive no caso de apuração centralizada do imposto. 

5.603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária. 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 
ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 
substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas na 
legislação aplicável. 

5.605 Transferência de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da 
mesma empresa. 
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Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
transferência de saldo devedor de ICMS para outro estabelecimento da mesma 
empresa, para efetivação da apuração centralizada do imposto. 

5.606 Utilização de saldo credor de ICMS para extinção por compensação de 
débitos fiscais. 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de utilização 
de saldo credor de ICMS em conta gráfica para extinção por compensação de 
débitos fiscais desvinculados de conta gráfica.  

5.650 SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO E 
LUBRIFICANTES. 

5.651 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 
destinado à industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados à industrialização do próprio 
produto, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 
faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

5.652 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 
destinado à comercialização. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados à comercialização, inclusive 
aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha 
sido classificado no código 5.922 – “Lançamento efetuado a título de simples 
faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

5.653 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 
destinado a consumidor ou usuário final. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados a consumo em processo de 
industrialização de outros produtos, à prestação de serviços ou a usuário final, 
inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 
faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

5.654 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros 
destinado à industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à industrialização do próprio 
produto, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 
faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”.  

5.655 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros 
destinado à comercialização. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à comercialização, inclusive 
aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha 
sido classificado no código 5.922 – “Lançamento efetuado a título de simples 
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faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 
 

5.656 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros 
destinado a consumidor ou usuário final. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
adquiridos ou recebidos de terceiros destinados a consumo em processo de 
industrialização de outros produtos, à prestação de serviços ou a usuário final, 
inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 
faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

5.657 Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros 
para venda fora do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as remessas de combustíveis ou lubrificante, 
adquiridos ou recebidos de terceiros para serem vendidos fora do 
estabelecimento, inclusive por meio de veículos. 

5.658 Transferência de combustível ou lubrificante de produção do 
estabelecimento. 
Classificam-se neste código as transferências de combustíveis ou lubrificantes, 
industrializados no estabelecimento, para outro estabelecimento da mesma 
empresa. 

5.659 Transferência de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 
terceiro. 
Classificam-se neste código as transferências de combustíveis ou lubrificantes, 
adquiridos ou recebidos de terceiros, para outro estabelecimento da mesma 
empresa. 

5.660 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 
industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 
lubrificantes adquiridos para industrialização do próprio produto, cujas entradas 
tenham sido classificadas como “Compra de combustível ou lubrificante para 
industrialização subseqüente”. 

5.661 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 
comercialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 
lubrificantes adquiridos para comercialização, cujas entradas tenham sido 
classificadas como “Compra de combustível ou lubrificante para 
comercialização”. 

5.662 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por 
consumidor ou usuário final. 
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 
lubrificantes adquiridos para consumo em processo de industrialização de outros 
produtos, na prestação de serviços ou por usuário final, cujas entradas tenham 
sido classificadas como “Compra de combustível ou lubrificante por consumidor 
ou usuário final”. 

5.663 Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante. 
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Classificam-se neste código as remessas para armazenagem de combustíveis ou 
lubrificantes. 
 

5.664 Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem. 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de combustíveis ou 
lubrificantes, recebidos para armazenagem. 

5.665 Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para 
armazenagem. 
Classificam-se neste código os retornos simbólicos de combustíveis ou 
lubrificantes recebidos para armazenagem, quando as mercadorias armazenadas 
tenham sido objeto de saída a qualquer título e não devam retornar ao 
estabelecimento depositante. 

5.666 Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante 
recebido para armazenagem. 
Classificam-se neste código as saídas por conta e ordem de terceiros, de 
combustíveis ou lubrificantes, recebidos anteriormente para armazenagem. 

5.900 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS. 

5.901 Remessa para industrialização por encomenda. 
Classificam-se neste código as remessas de insumos remetidos para 
industrialização por encomenda, a ser realizada em outra empresa ou em outro 
estabelecimento da mesma empresa. 

5.902 Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda. 
Classificam-se neste código as remessas, pelo estabelecimento industrializador, 
dos insumos recebidos para industrialização e incorporados ao produto final, por 
encomenda de outra empresa ou de outro estabelecimento da mesma empresa. O 
valor dos insumos nesta operação deverá ser igual ao valor dos insumos 
recebidos para industrialização. 

5.903 Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no 
referido processo. 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de insumos recebidos 
para industrialização e não aplicados no referido processo. 

5.904 Remessa para venda fora do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para venda fora do 
estabelecimento, inclusive por meio de veículos. 

5.905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para depósito em 
depósito fechado ou armazém geral. 

5.906 Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral. 
Classificam-se neste código os retornos de mercadorias depositadas em depósito 
fechado ou armazém geral ao estabelecimento depositante. 

5.907 Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou 
armazém geral. 
Classificam-se neste código os retornos simbólicos de mercadorias recebidas 
para depósito em depósito fechado ou armazém geral, quando as mercadorias 
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depositadas tenham sido objeto de saída a qualquer título e que não devam 
retornar ao estabelecimento depositante. 

5.908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato. 
Classificam-se neste código as remessas de bens para o cumprimento de contrato 
de comodato. 

5.909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato. 
Classificam-se neste código as remessas de bens em devolução após cumprido o 
contrato de comodato. 

5.910 Remessa em bonificação, doação ou brinde. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de bonificação, 
doação ou brinde. 

5.911 Remessa de amostra grátis. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de amostra 
grátis. 

5.912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para 
demonstração. 

5.913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração. 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de mercadorias ou bens 
recebidos para demonstração. 

5.914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para exposição 
ou feira. 

5.915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para conserto 
ou reparo. 

5.916 Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo. 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de mercadorias ou bens 
recebidos para conserto ou reparo. 

5.917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de consignação 
mercantil ou industrial. 

5.918 Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas 
anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

5.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo 
industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as devoluções simbólicas de mercadorias vendidas 
ou utilizadas em processo industrial, que tenham sido recebidas anteriormente a 
título de consignação mercantil ou industrial. 

5.920 Remessa de vasilhame ou sacaria. 
Classificam-se neste código as remessas de vasilhame ou sacaria. 

5.921 Devolução de vasilhame ou sacaria. 
Classificam-se neste código as saídas por devolução de vasilhame ou sacaria. 

5.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda 
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para entrega futura. 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples 
faturamento decorrente de venda para entrega futura. 

5.923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as saídas correspondentes à entrega de mercadorias 
por conta e ordem de terceiros, em vendas à ordem, cuja venda ao adquirente 
originário, foi classificada nos códigos “5.118 - Venda de produção do 
estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente 
originário, em venda à ordem” ou “5.119 - Venda de mercadoria adquirida ou 
recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente 
originário, em venda à ordem”. 

5.924 Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da 
mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. 
Classificam-se neste código as saídas de insumos com destino a estabelecimento 
industrializador, para serem industrializados por conta e ordem do adquirente, 
nas hipóteses em que os insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente dos mesmos. 

5.925 Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do 
adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo 
estabelecimento do adquirente. 
Classificam-se neste código as remessas, pelo estabelecimento industrializador, 
dos insumos recebidos, por conta e ordem do adquirente, para industrialização e 
incorporados ao produto final, nas hipóteses em que os insumos não tenham 
transitado pelo estabelecimento do adquirente. O valor dos insumos nesta 
operação deverá ser igual ao valor dos insumos recebidos para industrialização. 

5.926 Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente 
de formação de kit ou de sua desagregação. 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de reclassificação 
decorrente de formação de kit de mercadorias ou de sua desagregação. 

5.927 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, 
roubo ou deterioração. 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de baixa de estoque 
decorrente de perda, roubo ou deterioração das mercadorias. 

5.928 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente do 
encerramento da atividade da empresa. 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de baixa de estoque 
decorrente do encerramento das atividades da empresa. 

5.929 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal 
relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF. 
Classificam-se neste código os registros relativos aos documentos fiscais 
emitidos em operações ou prestações que também tenham sido registradas em 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF. 

5.931 Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do 
imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da 
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mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador 
autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação onde 
iniciado o serviço. 
Classificam-se neste código exclusivamente os lançamentos efetuados pelo 
remetente ou alienante da mercadoria quando lhe for atribuída a responsabilidade 
pelo recolhimento do imposto devido pelo serviço de transporte realizado por 
transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da 
Federação onde iniciado o serviço. 

5.932 Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação 
diversa daquela onde inscrito o prestador. 
Classificam-se neste código as prestações de serviço de transporte que tenham 
sido iniciadas em unidade da Federação diversa daquela onde o prestador está 
inscrito como contribuinte. 

5.933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQ. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços, de competência 
municipal, desde que informados em documentos autorizados pelo Estado. 

5.949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. 
Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias ou prestações de 
serviços que não tenham sido especificados nos códigos anteriores. 

  
6.000 SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS 

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o 
estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa 
daquela do destinatário. 

6.100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 
6.101 Venda de produção do estabelecimento. 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de 
mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa destinadas a seus 
cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa. 

6.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto 
de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas 
neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de 
cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra 
cooperativa. 

6.103 Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, 
inclusive por meio de veículo, de produtos industrializados no estabelecimento. 

6.104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do 
estabelecimento. 
Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, 
inclusive por meio de veículo, de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto 
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de qualquer processo industrial no estabelecimento. 
6.105 Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar. 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento, armazenados em depósito fechado, armazém geral ou outro sem 
que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

6.106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por 
ele transitar. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização ou comercialização, armazenadas em depósito 
fechado, armazém geral ou outro, que não tenham sido objeto de qualquer 
processo industrial no estabelecimento sem que haja retorno ao estabelecimento 
depositante. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias 
importadas, cuja saída ocorra do recinto alfandegado ou da repartição 
alfandegária onde se processou o desembaraço aduaneiro, com destino ao 
estabelecimento do comprador, sem transitar pelo estabelecimento do 
importador. 

6.107 Venda de produção do estabelecimento, destinada a não-contribuinte. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento, destinadas a não-contribuintes. Quaisquer operações de venda 
destinadas a não-contribuintes deverão ser classificadas neste código. 

6.108 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não-
contribuinte. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto 
de qualquer processo industrial no estabelecimento, destinadas a não-
contribuintes. Quaisquer operações de venda destinadas a não-contribuintes 
deverão ser classificadas neste código. 

6.109 Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de 
Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, destinados à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre 
Comércio, desde que alcançados pelos benefícios fiscais de que tratam o 
Decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Convênio ICM 65/88, de 6 de 
dezembro de 1988, o Convênio ICMS 36/97, de 23 de maio de 1997 e o 
Convênio ICMS 37/97, de 23 de maio de 1997. 

6.110 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona 
Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, destinadas à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio, 
desde que alcançadas pelos benefícios fiscais de que tratam o Decreto-lei n° 288, 
de 28 de fevereiro de 1967, o Convênio ICM 65/88, de 6 de dezembro de 1988, o 
Convênio ICMS 36/97, de 23 de maio de 1997 e o Convênio ICMS 37/97, de 23 
de maio de 1997. 

6.111 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em 
consignação industrial. 
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Classificam-se neste código as vendas efetivas de produtos industrializados no 
estabelecimento remetidos anteriormente a título de consignação industrial. 

6.112 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 
anteriormente em consignação industrial. 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento, remetidas anteriormente a título de consignação 
industrial. 

6.113 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em 
consignação mercantil. 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de produtos industrializados no 
estabelecimento remetidos anteriormente a título de consignação mercantil. 

6.114 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 
anteriormente em consignação mercantil. 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento, remetidas anteriormente a título de consignação 
mercantil. 

6.115 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida 
anteriormente em consignação mercantil. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, recebidas anteriormente a título de consignação mercantil. 

6.116 Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para 
entrega futura. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, quando da saída real do produto, cujo faturamento tenha sido 
classificado no código “6.922 - Lançamento efetuado a título de simples 
faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

6.117 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de 
encomenda para entrega futura. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no 
estabelecimento, quando da saída real da mercadoria, cujo faturamento tenha 
sido classificado no código “6.922 - Lançamento efetuado a título de simples 
faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

6.118 Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e 
ordem do adquirente originário, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as vendas à ordem de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, entregues ao destinatário por conta e ordem do adquirente 
originário. 

6.119 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao 
destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as vendas à ordem de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento, entregues ao destinatário por conta e ordem do 
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adquirente originário. 
6.120 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao 

destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as vendas à ordem de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento, entregues pelo vendedor remetente ao destinatário, 
cuja compra seja classificada, pelo adquirente originário, no código “2.118 - 
Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, entregue 
pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem”. 

6.122 Venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por 
conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do 
adquirente. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento, remetidos para serem industrializados em outro 
estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que os produtos tenham 
transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

6.123 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para 
industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo 
estabelecimento do adquirente. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no 
estabelecimento, remetidas para serem industrializadas em outro 
estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que as mercadorias 
tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

6.124 Industrialização efetuada para outra empresa. 
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para 
terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das 
mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo 
industrial. 

6.125 Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria 
recebida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo 
estabelecimento adquirente da mercadoria. 
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para outras 
empresas, em que as mercadorias recebidas para utilização no processo de 
industrialização não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente das 
mercadorias, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os 
das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo 
industrial. 

6.150 TRANSFERÊNCIAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 
6.151 Transferência de produção do estabelecimento. 

Classificam-se neste código os produtos industrializados no estabelecimento e 
transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa. 

6.152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. 
Classificam-se neste código as mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros 
para industrialização, comercialização ou para utilização na prestação de serviços 
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e que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, 
transferidas para outro estabelecimento da mesma empresa. 

6.153 Transferência de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as transferências de energia elétrica para outro 
estabelecimento da mesma empresa, para distribuição. 

6.155 Transferência de produção do estabelecimento, que não deva por ele 
transitar. 
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento da 
mesma empresa, de produtos industrializados no estabelecimento que tenham 
sido remetidos para armazém geral, depósito fechado ou outro, sem que haja 
retorno ao estabelecimento depositante. 

6.156 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não 
deva por ele transitar. 
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento da 
mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para 
industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer 
processo industrial, remetidas para armazém geral, depósito fechado ou outro, 
sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

6.200 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO OU ANULAÇÕES DE VALORES. 

6.201 Devolução de compra para industrialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
utilizadas em processo de industrialização, cujas entradas tenham sido 
classificadas como “Compra para industrialização”. 

6.202 Devolução de compra para comercialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para 
comercialização”. 

6.205 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de comunicação. 

6.206 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de transporte. 

6.207 Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes da compra de energia elétrica. 

6.208 Devolução de mercadoria recebida em transferência para industrialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas em 
transferência de outros estabelecimentos da mesma empresa, para serem 
utilizadas em processo de industrialização. 

6.209 Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 
comercializadas. 
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6.210 Devolução de compra para utilização na prestação de serviço 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 
utilização na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido classificadas no 
código “2.126 - Compra para utilização na prestação de serviço”. 

6.250 VENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
6.251 Venda de energia elétrica para distribuição ou comercialização. 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica destinada à distribuição 
ou comercialização. Também serão classificadas neste código as vendas de 
energia elétrica destinada a cooperativas para distribuição aos seus cooperados. 

6.252 Venda de energia elétrica para estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste código as vendas 
de energia elétrica destinada a estabelecimento industrial de cooperativa. 

6.253 Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as vendas 
de energia elétrica destinada a estabelecimento comercial de cooperativa. 

6.254 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço de 
transporte. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
estabelecimento de prestador de serviços de transporte. 

6.255 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço de 
comunicação. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
estabelecimento de prestador de serviços de comunicação. 

6.256 Venda de energia elétrica para estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
estabelecimento de produtor rural. 

6.257 Venda de energia elétrica para consumo por demanda contratada. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo por 
demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste subgrupo. 

6.258 Venda de energia elétrica a não-contribuinte. 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica a pessoas físicas ou a 
pessoas jurídicas não indicadas nos códigos anteriores. 

6.300 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
6.301 Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma 

natureza. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação destinados 
às prestações de serviços da mesma natureza. 

6.302 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os serviços 
de comunicação prestados a estabelecimento industrial de cooperativa. 

6.303 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
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estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os serviços 
de comunicação prestados a estabelecimento comercial de cooperativa. 

6.304 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de prestador de 
serviço de transporte. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

6.305 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora ou de 
distribuidora de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

6.306 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento de produtor rural. 

6.307 Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a pessoas 
físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos anteriores. 

6.350 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
6.351 Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma 

natureza. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte destinados às 
prestações de serviços da mesma natureza. 

6.352 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os serviços 
de transporte prestados a estabelecimento industrial de cooperativa. 

6.353 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os serviços 
de transporte prestados a estabelecimento comercial de cooperativa. 

6.354 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de serviço 
de comunicação. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

6.355 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou de 
distribuidora de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

6.356 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento de produtor rural. 

6.357 Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a pessoas 
físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos anteriores. 

6.359 Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não contribuinte 
quando a mercadoria transportada está dispensada de emissão de nota 
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fiscal. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
contribuintes ou a não contribuintes, exclusivamente quando não existe a 
obrigação legal de emissão de nota fiscal para a mercadoria transportada.  

6.400 SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

6.401 Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao 
regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição 
tributária, na condição de contribuinte substituto. Também serão classificadas 
neste código as vendas de produtos industrializados por estabelecimento 
industrial de cooperativa sujeitos ao regime de substituição tributária, na 
condição de contribuinte substituto. 

6.402 Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de 
substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do 
mesmo produto. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária industrializados no estabelecimento, em operações entre 
contribuintes substitutos do mesmo produto. 

6.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de 
contribuinte substituto. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros, na condição de contribuinte substituto, em operação com mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária. 

6.404 Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo 
imposto já tenha sido retido anteriormente. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, na condição de substituto tributário, exclusivamente nas 
hipóteses em que o imposto já tenha sido retido anteriormente. 

6.408 Transferência de produção do estabelecimento em operação com produto 
sujeito ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código os produtos industrializados no estabelecimento e 
transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa, em operações com 
produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. 

6.409 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento da 
mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros que não 
tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, em 
operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

6.410  Devolução de compra para industrialização em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
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utilizadas em processo de industrialização cujas entradas tenham sido 
classificadas como “Compra para industrialização em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária”. 

6.411 Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para 
comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária”. 

6.412 Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para integrar o 
ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no 
código “2.406 - Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está 
sujeita ao regime de substituição tributária”. 

6.413 Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para uso ou 
consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no código 
“2.407 - Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está 
sujeita ao regime de substituição tributária”. 

6.414 Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do 
estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição 
tributária. 
Classificam-se neste código as remessas de produtos industrializados pelo 
estabelecimento para serem vendidos fora do estabelecimento, inclusive por 
meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição 
tributária. 

6.415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora 
do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias adquiridas ou recebidas 
de terceiros para serem vendidas fora do estabelecimento, inclusive por meio de 
veículos, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária. 

6.500 REMESSAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO E 
EVENTUAIS DEVOLUÇÕES 

6.501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação. 
Classificam-se neste código as saídas de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, remetidos com fim específico de exportação a “trading 
company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 
remetente. 

6.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim 
específico de exportação. 
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
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terceiros, remetidas com fim específico de exportação a “trading company”, 
empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do remetente. 
 
 

6.503 Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação. 
Classificam-se neste código as devoluções efetuadas por “trading company”, 
empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do destinatário, de 
mercadorias recebidas com fim específico de exportação, cujas entradas tenham 
sido classificadas no código “2.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim 
específico de exportação”. 

6.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS 
PARA USO OU CONSUMO. 

6.551 Venda de bem do ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as vendas de bens integrantes do ativo imobilizado 
do estabelecimento. 

6.552 Transferência de bem do ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código os bens do ativo imobilizado transferidos para outro 
estabelecimento da mesma empresa. 

6.553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado. 
Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para integrar o 
ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada foi classificada no código 
“2.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado”. 

6.554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as remessas de bens do ativo imobilizado para uso 
fora do estabelecimento. 

6.555 Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no 
estabelecimento. 
Classificam-se neste código as saídas em devolução, de bens do ativo 
imobilizado de terceiros, recebidos para uso no estabelecimento, cuja entrada 
tenha sido classificada no código “2.555 - Entrada de bem do ativo imobilizado 
de terceiro, remetido para uso no estabelecimento”. 

6.556 Devolução de compra de material de uso ou consumo. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no código 
“2.556 - Compra de material para uso ou consumo”. 

6.557 Transferência de material de uso ou consumo. 
Classificam-se neste código os materiais de uso ou consumo transferidos para 
outro estabelecimento da mesma empresa. 

6.600 CRÉDITOS E RESSARCIMENTOS DE ICMS. 
6.603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária. 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 
ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 
substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas na 
legislação aplicável. 

6.650 SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO E 
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LUBRIFICANTES. 
6.651 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 

destinado à industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados à industrialização do próprio 
produto, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 
faturamento tenha sido classificado no código 6.922 – “Lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

6.652 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 
destinado à comercialização. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados à comercialização, inclusive 
aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha 
sido classificado no código 6.922 – “Lançamento efetuado a título de simples 
faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

6.653 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 
destinado a consumidor ou usuário final. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados a consumo em processo de 
industrialização de outros produtos, à prestação de serviços ou a usuário final, 
inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 
faturamento tenha sido classificado no código 6.922 – “Lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

6.654 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros 
destinado à industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à industrialização do próprio 
produto, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 
faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”.  

6.655 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros 
destinado à comercialização. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à comercialização, inclusive 
aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha 
sido classificado no código 5.922 – “Lançamento efetuado a título de simples 
faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

6.656 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros 
destinado a consumidor ou usuário final. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
adquiridos ou recebidos de terceiros destinados a consumo em processo de 
industrialização de outros produtos, à prestação de serviços ou a usuário final, 
inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 
faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 



Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados 

- 270 - 

6.657 Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros 
para venda fora do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as remessas de combustíveis ou lubrificante, 
adquiridos ou recebidos de terceiros para serem vendidos fora do 
estabelecimento, inclusive por meio de veículos. 

6.658 Transferência de combustível ou lubrificante de produção do 
estabelecimento. 
Classificam-se neste código as transferências de combustíveis ou lubrificantes, 
industrializados no estabelecimento, para outro estabelecimento da mesma 
empresa. 

6.659 Transferência de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 
terceiro. 
Classificam-se neste código as transferências de combustíveis ou lubrificantes, 
adquiridos ou recebidos de terceiros, para outro estabelecimento da mesma 
empresa. 

6.660 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 
industrialização subseqüente. 
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 
lubrificantes adquiridos para industrialização do próprio produto, cujas entradas 
tenham sido classificadas como “Compra de combustível ou lubrificante para 
industrialização subseqüente”. 

6.661 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 
comercialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 
lubrificantes adquiridos para comercialização, cujas entradas tenham sido 
classificadas como “Compra de combustível ou lubrificante para 
comercialização”. 

6.662 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por 
consumidor ou usuário final. 
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 
lubrificantes adquiridos para consumo em processo de industrialização de outros 
produtos, na prestação de serviços ou por usuário final, cujas entradas tenham 
sido classificadas como “Compra de combustível ou lubrificante por consumidor 
ou usuário final”. 

6.663 Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante. 
Classificam-se neste código as remessas para armazenagem de combustíveis ou 
lubrificantes. 

6.664 Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem. 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de combustíveis ou 
lubrificantes, recebidos para armazenagem. 

6.665 Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para 
armazenagem. 
Classificam-se neste código os retornos simbólicos de combustíveis ou 
lubrificantes recebidos para armazenagem, quando as mercadorias armazenadas 
tenham sido objeto de saída a qualquer título e não devam retornar ao 
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estabelecimento depositante. 
6.666 Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante 

recebido para armazenagem. 
Classificam-se neste código as saídas por conta e ordem de terceiros, de 
combustíveis ou lubrificantes, recebidos anteriormente para armazenagem. 

6.900 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS 

6.901 Remessa para industrialização por encomenda. 
Classificam-se neste código as remessas de insumos remetidos para 
industrialização por encomenda, a ser realizada em outra empresa ou em outro 
estabelecimento da mesma empresa. 

6.902 Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda. 
Classificam-se neste código as remessas, pelo estabelecimento industrializador, 
dos insumos recebidos para industrialização e incorporados ao produto final, por 
encomenda de outra empresa ou de outro estabelecimento da mesma empresa. O 
valor dos insumos nesta operação deverá ser igual ao valor dos insumos 
recebidos para industrialização. 

6.903 Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no 
referido processo. 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de insumos recebidos 
para industrialização e não aplicados no referido processo. 

6.904 Remessa para venda fora do estabelecimento. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para venda fora do 
estabelecimento, inclusive por meio de veículos. 

6.905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para depósito em 
depósito fechado ou armazém geral. 

6.906 Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral. 
Classificam-se neste código os retornos de mercadorias depositadas em depósito 
fechado ou armazém geral ao estabelecimento depositante. 

6.907 Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou 
armazém geral. 
Classificam-se neste código os retornos simbólicos de mercadorias recebidas 
para depósito em depósito fechado ou armazém geral, quando as mercadorias 
depositadas tenham sido objeto de saída a qualquer título e que não devam 
retornar ao estabelecimento depositante. 

6.908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato. 
Classificam-se neste código as remessas de bens para o cumprimento de contrato 
de comodato. 

6.909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato. 
Classificam-se neste código as remessas de bens em devolução após cumprido o 
contrato de comodato. 

6.910 Remessa em bonificação, doação ou brinde. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de bonificação, 
doação ou brinde. 
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6.911 Remessa de amostra grátis. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de amostra 
grátis. 

6.912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para 
demonstração. 

6.913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração. 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de mercadorias ou bens 
recebidos para demonstração. 

6.914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para exposição 
ou feira. 

6.915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para conserto 
ou reparo. 

6.916 Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo. 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de mercadorias ou bens 
recebidos para conserto ou reparo. 

6.917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de consignação 
mercantil ou industrial. 

6.918 Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas 
anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

6.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo 
industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial. 
Classificam-se neste código as devoluções simbólicas de mercadorias vendidas 
ou utilizadas em processo industrial, que tenham sido recebidas anteriormente a 
título de consignação mercantil ou industrial. 

6.920 Remessa de vasilhame ou sacaria 
Classificam-se neste código as remessas de vasilhame ou sacaria. 

6.921 Devolução de vasilhame ou sacaria 
Classificam-se neste código as saídas por devolução de vasilhame ou sacaria. 

6.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda 
para entrega futura. 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples 
faturamento decorrente de venda para entrega futura. 

6.923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem. 
Classificam-se neste código as saídas correspondentes à entrega de mercadorias 
por conta e ordem de terceiros, em vendas à ordem, cuja venda ao adquirente 
originário, foi classificada nos códigos “6.118 - Venda de produção do 
estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente 
originário, em venda à ordem” ou “6.119 - Venda de mercadoria adquirida ou 
recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente 
originário, em venda à ordem”. 
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6.924 Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da 
mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. 
Classificam-se neste código as saídas de insumos com destino a estabelecimento 
industrializador, para serem industrializados por conta e ordem do adquirente, 
nas hipóteses em que os insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente dos mesmos. 

6.925 Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do 
adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo 
estabelecimento do adquirente. 
Classificam-se neste código as remessas, pelo estabelecimento industrializador, 
dos insumos recebidos, por conta e ordem do adquirente, para industrialização e 
incorporados ao produto final, nas hipóteses em que os insumos não tenham 
transitado pelo estabelecimento do adquirente. O valor dos insumos nesta 
operação deverá ser igual ao valor dos insumos recebidos para industrialização. 

6.929 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal 
relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF. 
Classificam-se neste código os registros relativos aos documentos fiscais 
emitidos em operações ou prestações que também tenham sido registradas em 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF. 

6.931 Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do 
imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da 
mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador 
autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação onde 
iniciado o serviço. 
Classificam-se neste código exclusivamente os lançamentos efetuados pelo 
remetente ou alienante da mercadoria quando lhe for atribuída a responsabilidade 
pelo recolhimento do imposto devido pelo serviço de transporte realizado por 
transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da 
Federação onde iniciado o serviço. 

6.932 Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação 
diversa daquela onde inscrito o prestador. 
Classificam-se neste código as prestações de serviço de transporte que tenham 
sido iniciadas em unidade da Federação diversa daquela onde o prestador está 
inscrito como contribuinte. 

6.933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços, de competência 
municipal, desde que informados em documentos autorizados pelo Estado. 

6.949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. 
Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias ou prestações de 
serviços que não tenham sido especificados nos códigos anteriores. 

  
7.000 SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR. 

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o destinatário 
esteja localizado em outro país. 
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7.100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 
7.101 Venda de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de 
mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa. 

7.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto 
de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas 
neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de 
cooperativa. 

7.105 Venda de produção do estabelecimento, que não deva por ele transitar. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento, armazenados em depósito fechado, armazém geral ou outro sem 
que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

7.106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por 
ele transitar. 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização ou comercialização, armazenadas em depósito 
fechado, armazém geral ou outro, que não tenham sido objeto de qualquer 
processo industrial no estabelecimento sem que haja retorno ao estabelecimento 
depositante. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias 
importadas, cuja saída ocorra do recinto alfandegado ou da repartição 
alfandegária onde se processou o desembaraço aduaneiro, com destino ao 
estabelecimento do comprador, sem transitar pelo estabelecimento do 
importador. 

7.127 Venda de produção do estabelecimento sob o regime de “drawback” 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento sob o regime de “drawback”, cujas compras foram classificadas 
no código “3.127 - Compra para industrialização sob o regime de “drawback””. 

7.200 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO OU ANULAÇÕES DE VALORES. 

7.201 Devolução de compra para industrialização 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
utilizadas em processo de industrialização, cujas entradas tenham sido 
classificadas como “Compra para industrialização”. 

7.202 Devolução de compra para comercialização 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para 
comercialização”. 

7.205 Anulação de valor relativo à aquisição de serviço de comunicação 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de comunicação. 

7.206 Anulação de valor relativo à aquisição de serviço de transporte 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
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indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de transporte. 
7.207 Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados 
indevidamente, decorrentes da compra de energia elétrica. 
 

7.210 Devolução de compra para utilização na prestação de serviço 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 
utilização na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido classificadas no 
código “3.126 - Compra para utilização na prestação de serviço”. 

7.211 Devolução de compras para industrialização sob o regime de “drawback” 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem 
utilizadas em processo de industrialização sob o regime de “drawback” e não 
utilizadas no referido processo, cujas entradas tenham sido classificadas no 
código “3.127 - Compra para industrialização sob o regime de “drawback””. 

7.250 VENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
7.251 Venda de energia elétrica para o exterior 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para o exterior. 
7.300 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
7.301 Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma 

natureza 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação destinados 
às prestações de serviços da mesma natureza. 

7.350 PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 
7.358 Prestação de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte destinado a 
estabelecimento no exterior. 

7.500 EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS RECEBIDAS COM FIM 
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO 

7.501 Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação 
Classificam-se neste código as exportações das mercadorias recebidas 
anteriormente com finalidade específica de exportação, cujas entradas tenham 
sido classificadas nos códigos “1.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim 
específico de exportação” ou “2.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim 
específico de exportação”. 

7.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS 
PARA USO OU CONSUMO 

7.551 Venda de bem do ativo imobilizado 
Classificam-se neste código as vendas de bens integrantes do ativo imobilizado 
do estabelecimento. 

7.553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 
Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para integrar o 
ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada foi classificada no código 
“3.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado”. 

7.556 Devolução de compra de material de uso ou consumo 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias destinadas ao uso ou 
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consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no código 
“3.556 - Compra de material para uso ou consumo”. 

7.650 SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO E 
LUBRIFICANTES. 

7.651 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados ao exterior. 

7.654 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
adquiridos ou recebidos de terceiros destinados ao exterior. 

7.900 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS 

7.930 Lançamento efetuado a título de devolução de bem cuja entrada tenha 
ocorrido sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária 
Classificam-se neste código os lançamentos efetuados a título de saída em 
devolução de bens cuja entrada tenha ocorrido sob amparo de regime especial 
aduaneiro de admissão temporária. 

7.949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 
Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias ou prestações de 
serviços que não tenham sido especificados nos códigos anteriores. 

Fonte: www.sefaz.rs.gov.br/Download/TabelaCFOP4.doc 
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Anexo V - Instrução Normativa n° 162/98 – Parte 1 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM 

Publicada no Diário Oficial da União de 07/01/99 
 

Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 
Capítulo 01 Animais vivos. 

0101 
Animais vivos da espécie cavalar, asinina e 
muar. 5 20% 

0102 Animais vivos da espécie bovina 5 20% 
0103 Animais vivos da espécie suína 5 20% 
0104 Animais vivos da espécie ovina e caprina 5 20% 

0105 
 

Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e 
galinhas-d’angola (pintadas), das espécies 
domésticas, vivos. 

2 
 

50% 

Capítulo 39 Obras de plásticos 
3923 Artigos de transporte ou de embalagens, de plásticos. 

3923.10 
Caixas, caixotes, engradados e artigos 
semelhantes. 

5 20% 

3923.30 
Garrafões, garrafas, frascos e artigos 
semelhantes. 

5 20% 

3923.90 Outros vasilhames. 5 20% 

3926 
Outras obras de plásticos e obras de outras 
matérias das posições 3901 a 3914. 

  

3926.90 
Correias de transmissão e correias 
transportadoras. 

2 50% 

3926.90 Artigos de laboratório ou de farmácia 5 20% 

4010 
Correias transportadoras ou de transmissão de 
borracha vulcanizada. 

2 50% 

Capítulo 42 Obras de couro 

4204 
Correias transportadoras ou correias de 
transmissão. 

2 50% 

Capítulo 44 Obras de madeira 

4415 

Caixotes, caixas, engradados, barricas e 
embalagens semelhantes, de madeira; carreteis 
para cabos, de madeira; paletes simples, 
paletes-caixas e outros estrados para carga, de 
madeira; taipas de paletes.  

5 20% 

4416 
Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras 
obras de tanoeiro. 

5 20% 



Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados 

- 278 - 

Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 
Capítulo 57 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos 
de matérias têxteis 

5 20% 

Capítulo 63 Outros artefatos têxteis confeccionados 

6303 
Cortinados, cortinas e estores; sanefas e artigos 
semelhantes para camas para uso em hotéis e 
hospitais. 

5 20% 

6305 
Sacos de quaisquer dimensões, para 
embalagem. 

5 20% 

6306 
 

Encerados e toldos; velas para embarcações, 
para pranchas à vela ou para carros à vela; 
artigos para acampamento. 

4 
25% 

 

6909 
 

Aparelhos e artefatos para usos químicos ou 
para outros usos técnicos, de cerâmica; 
alguidares, gamelas e outros recipientes 
semelhantes para usos rurais, de cerâmica; 
bilhas e outras vasilhas próprias para o 
transporte ou embalagem, de cerâmica. 

5 
20% 

 

Capítulo 70 Obras de vidro 

7010  

Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, 
embalagens tubulares, ampolas e outros 
recipientes, de vidro, próprios para transporte 
ou embalagem; boiões de vidro para conserva. 

5 
20% 

 

Capítulo 73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço. 

7308 
Construções, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as construções pré-
fabricadas da posição 9406. 

7308.10 Ponte e elementos de pontes 25 4% 
7308.20 Torres e pórticos 25 4% 

7309 
 

Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes 
semelhantes para quaisquer materiais (exceto 
gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro 
fundido, ferro ou aço de capacidade superior a 
300 litros, sem dispositivos mecânicos ou 
térmicos, mesmo com revestimento interior ou 
calorífugo. 

10 
10% 

 

7311 
Recipientes para gases comprimidos ou 
liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço. 

5 20% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

7321 

Aquecedores de ambientes (fogões de sala), 
caldeiras de fornalha, fogões de cozinha 
(incluídos os que possam ser utilizados 
acessoriamente no aquecimento central), 
churrasqueiras (grelhadores), braseiras, 
fogareiros a gás, aquecedores de pratos, e 
aparelhos não elétricos semelhantes, de uso 
doméstico, de ferro fundido, ferro ou aço. 

10 
10% 

 

7322 

Radiadores para aquecimento central, não 
elétricos, de ferro fundido, ferro ou aço; 
geradores e distribuidores de ar quente 
(incluídos os distribuidores que possam 
também funcionar como distribuidores de ar 
frio ou condicionado), não elétricos, munidos 
de ventilador ou fole com motor, de ferro 
fundido, ferro ou aço. 

10 
10% 

 

Capítulo 76 Obras de alumínio. 
7610 Construções de alumínio 25 4% 

7611 
 

Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes 
semelhantes para quaisquer materiais (exceto 
gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, 
de capacidade superior a 300 litros, sem 
dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo 
com revestimento interior ou calorífugo. 

10 
10% 

 

7613 
Recipiente para gases comprimidos ou 
liquefeitos, de alumínio. 

5 20% 

Capítulo 82 Ferramentas. 

8201 

Pás, alviões, picaretas, enxadas, sanchos, 
forcados e forquilhas, ancinhos e raspadeiras; 
machados, podões e ferramentas semelhantes 
com gume; tesouras de podar de todos os tipos; 
foices e foicinhas, facas para feno ou palha, 
tesouras para sebes, cunhas e outras 
ferramentas manuais para agricultura, 
horticultura ou silvicultura  

5 
20% 

 

8202 
Serras manuais; folhas de serras de todos os 
tipos (incluídas as fresas serras e as folhas não 
dentadas para serrar). 

5 20% 

8203 
 

Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para 
metais, corta tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, 
manuais. 



Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados 

- 280 - 

Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8203.20 
Alicates (mesmos cortantes), tenazes, pinças e 
ferramentas semelhantes. 

5 20% 

8203.30 Cisalhas para metais e ferramentas semelhantes 5 20% 

8203.40 
Corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e 
ferramentas semelhantes. 

5 20% 

8204 
 

Chaves de porcas manuais (incluídas as chaves 
dinamométricas); chaves de caixa 
intercambiáveis, mesmo com cabos. 

5 
20% 

 

8205 

Ferramentas manuais (incluindo os corta 
vidros) não especificadas nem compreendidas 
em outras posições, lamparinas ou lâmpadas de 
soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de 
apertar, sargentos e semelhantes, exceto 
acessórios ou partes de máquinas ferramentas; 
bigornas; forjas portáteis; mós com armação, 
manuais ou de pedal. 

5 20% 

8206 
Ferramentas de pelo menos duas das posições 
8202 a 8205. 

5 20% 

8210 

Aparelhos mecânicos de acionamento manual, 
pesando até 10Kg, utilizados para preparar, 
acondicionar ou servir alimentos ou 
Bebidas. 

10 10% 

8214 Máquinas de tosquiar. 5 20% 
Capítulo 83 Obras diversas de metais comuns. 

8303 

Cofres-fortes, portas blindadas e 
compartimentos para casas-fortes, cofres e 
caixas de segurança e artefatos semelhantes, de 
metais comuns. 

10 
10% 

 

8304 

Classificadores fichários (ficheiros), caixas de 
classificação, porta-cópias, porta-canetas, porta-
carimbos e artefatos semelhantes, de escritório, 
de metais comuns, excluídos os móveis de 
escritório da posição 9403. 

10 10% 

Capítulo 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos 
mecânicos. 

8401 
 

Reatores nucleares; elementos combustíveis 
(cartuchos) não irradiados, para reatores 
nucleares; máquinas e aparelhos para separação 
de isótopos. 

10 10% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8402 
 

Caldeiras de vapor (geradores de vapor), 
excluídas as caldeiras para aquecimento central 
concebidas para produção de água quente e 
vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas 
“de água superaquecida”. 

10 
10% 

 

8403 
Caldeiras para aquecimento central, exceto as 
da posição 8402. 

10 10% 

8404 

Aparelhos auxiliares para caldeiras das 
posições 8402 ou 8403 (por exemplo: 
economizadores, superaquecedores, aparelhos 
de limpeza de tubos ou de recuperação de gás); 
condensadores para máquinas a vapor.  

10 10% 

8405 

Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de 
água, com ou sem depuradores; geradores de 
acetileno e geradores semelhantes da gás, 
operados a água, com ou sem depuradores. 

10 10% 

8406 Turbinas a vapor 10 10% 

8407 
Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de 
ignição por centelha (faísca) (motores de 
explosão). 

10 10% 

8408 
Motores de pistão, de ignição por compressão 
(motores “diesel” ou semi-“diesel”). 

10 10% 

8425 
Talhas, cadernais e moitões; guinchos e 
cabrestantes; macacos. 

10 10% 

8426 

Cábreas; guindastes, incluídos os de cabo; 
pontes rolantes, pórticos de descarga ou de 
movimentação, pontes-guindastes, 
carrospórticos e carros guindastes. 

10 10% 

8427 
 

Empilhadeiras; outros veículos para 
movimentação de carga e semelhantes, 
equipados com dispositivos de elevação.  

10 10% 

8428 

Outras máquinas e aparelhos de elevação, de 
carga, de descarga ou de movimentação (por 
exemplo: elevadores ou ascensores, escadas 
rolantes, transportadores, teleféricos).  

10 10% 

8429 
 

“Bulldozers”, “angledozers”, niveladores, 
raspo-trasnportadores (“scarapers”), pás 
mecânicas, escavadores, carregadoras e pás 
carregadoras, compactadores e rolos ou 
cilindros compressores, autopropulsores.  

4 25% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8430 

Outras máquinas e aparelhos de terraplenagem, 
nivelamento, raspagem, escavação, 
compactação, extração ou perfuração da terra, 
de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-
estacas; limpa-neves. 

10 10% 

8432 

Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola 
ou florestal, para preparação ou trabalho do 
solo ou para cultura; rolos para gramados 
(relvados), ou para campos de esporte. 

10 10% 

8433 
 

Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha 
de produtos agrícolas, incluídas as enfardadoras 
de palha ou forragem; cortadores de grama 
(relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou 
selecionar ovos, frutas ou outros produtos 
agrícolas, exceto as da posição 8437. 

10 10% 

8434 
Máquinas de ordenhar e máquinas e aparelhos 
para a indústria de laticínios. 

10 10% 

8435 
Prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos 
semelhantes, para fabricação de vinho, sidra, 
suco de frutas ou bebidas semelhantes. 

10 10% 

8436 

Outras máquinas e aparelhos para agricultura, 
horticultura, silvicultura, avicultura ou 
apicultura, incluídos os germinadores 
equipados com dispositivos mecânicos ou 
térmicos e chocadeiras e criadeiras para 
avicultura. 

10 10% 

8437 

Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração 
de grãos ou de produtos hortícolas secos; 
máquinas e aparelhos para indústria de moagem 
ou tratamento de cereais ou de produtos 
hortícolas secos exceto dos tipos utilizados em 
fazendas. 

10 10% 

8438 
 

Máquinas e aparelhos não especificados nem 
compreendidos em outras posições do presente 
capítulo, para preparação ou fabricação 
industriais de alimentos ou de bebidas, exceto 
as máquinas e aparelhos para extração ou 
preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos 
ou de óleos ou gorduras animais.  

10 10% 

8439 
Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta 
de matérias fibrosas celulósicas ou para 
fabricação ou acabamento de papel ou cartão. 

10 10% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8440 
Máquinas e aparelhos para brochura ou 
encadernação, incluídas as máquinas de 
costurar cadernos. 

10 10% 

8441 
Outras máquinas e aparelhos para o trabalho da 
pasta de papel, do papel ou cartão, incluídas as 
cortadeiras de todos os tipos.  

10 10% 

8442 
 

Máquinas, aparelhos e material (exceto as 
máquinas-ferramentas das posições 8456 
a8465), para fundir ou compor caracteres 
tipográficos ou para preparação ou fabricação 
de clichês, blocos, cilindros ou outros 
elementos de impressão; caracteres 
tipográficos, clichês, blocos, cilindros ou outros 
elementos de impressão; pedras litográficas, 
blocos, placas e cilindros, preparados para 
impressão (por exemplo: aplainados, 
granulados ou polidos). 

10 10% 

8443 

Máquinas e aparelhos de impressão, incluídas 
as máquinas de impressão de jato de tinta, 
exceto as da posição 8471; máquinas para 
impressão. 

10 10% 

8444 
Máquinas para extrudar, estriar, texturizar ou 
cortar matérias têxteis sintéticas ou artificiais.  

10 10% 

8445 

Máquinas para preparação de matérias têxteis; 
máquinas para fiação; dobragem ou torção, de 
materiais têxteis e outras máquinas e aparelhos 
para fabricação de fios têxteis; máquinas de 
bobinar (incluídas as bobinadeiras de trama) ou 
de dobrar matérias têxteis para sua utilização 
nas máquinas das posições 8446 ou 8447.  

10 10% 

8446 Teares para tecidos. 10 10% 

8447 

Teares para fabricar malhas, máquinas de 
costura por entrelaçamento (“couture-
tricotage”), máquinas para fabricar guipuras, 
tules, rendas, bordados, apassamanarias, galões 
ou redes; máquinas para inserir tufos. 

10 10% 

8448 

Máquinas e aparelhos para fabricação ou 
acabamento de feltro ou de falsos tecidos, em 
peça ou em formas determinadas, incluídas as 
máquinas e aparelhos para fabricação de 
chapéus de feltro; formas para chapéus e para 
artefatos de uso semelhante.  

10 10% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8450 
Máquinas de lavar roupa, mesmo com 
dispositivos de secagem. 

10 10% 

8451 

Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da 
posição 8450) para lavar, limpar, espremer, 
secar passar, prensar (incluídas as prensas 
fixadoras), branquear, tingir, pra apresto e 
acabamento, pra revestir ou impregnar fios ou 
obras de matérias texteis e máquinas para 
revestir tecidos-base ou outros suportes 
utilizados na fabricação de revestimentos para 
pavimentos tais como linóleo; máquinas para 
enrolar, desenrolar, dobrar, cortar ou dentear 
tecidos. 

10 10% 

8452 

Máquinas de costura, exceto as de costurar 
cadernos da posição 8440; móveis, bases e 
tampas, próprios para máquinas de costura; 
agulhas para máquinas de costura. 

10 10% 

8453 

Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou 
trabalhar couros ou peles, ou para fabricar ou 
consertar calçados e outras obras de couro ou 
de pele, exceto máquinas de costura.  

10 10% 

8454 
Conversores, cadinhos ou colheres de fundição, 
lingoteiras e máquinas de vazar (moldar), para 
metalurgia, aciaria ou fundição. 

10 10% 

8455 Laminadores de metais e seus cilindros. 10 10% 

8456 

Máquinas-ferrramentas que trabalhem por 
eliminação de qualquer matéria, operando dor 
“laser” ou por outros feixes de luz ou fótons, 
por ultra-som, eletro-erosão, processos 
eletroquímicos, feixes de elétrons, feixes 
iônicos ou por jato de plasma. 

10 10% 

8457 

Centros de usinagem (centro de maquinagem*), 
máquinas de sistema monostático (“single 
station”) e máquinas de estações múltiplas, para 
trabalhar metais 8458 Tornos (incluídos os 
centros de torneamento) para metais. 

10 10% 

8459 

Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades 
com cabeça deslizante) para furar, mandrilar, 
fresar ou roscar interior e exteriormente metais, 
por eliminação de matéria, exceto os tornos 
(incluídos os centros de torneamento) da 
posição 8458. 

10 10% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8460 

Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar 
amolar, retificar, brunir, polir ou realizar outra 
operações de acabamento em metais ou 
ceramais (“cermets”) por meio de mós, de 
abrasivos ou de cortar ou acabar engrenagens 
da posição 8461. 

10 10% 

8461 

Máquinas-ferramentas para aplainar, 
plainaslimadoras, máquinas-ferramentas para 
escatelar, brochar, cortar ou acabar 
engrenagens, serrar, seccionar e outras 
máquinas-ferramentas que trabalhem por 
eliminação de metal ou de ceramais 
(“cermets”), não especificadas nem 
compreendidas em outras posições. 

10 10% 

8462 

Máquinas-ferramentas (incluídas as prensas) 
para forjar ou estampar, martelos, 
martelospilões e martinetes, para trabalhar 
metais; máquinas-ferramentas (incluídas as 
prensas) para enrolar, arquear, dobrar, 
endireitar, aplanar, cisalhar, puncionar ou 
chanfrar metais; prensas para trabalahr metais 
ou carbonetos metálicos, não especificadas 
acima.  

10 10% 

8463 
Outras máquinas-ferramentas para trabalhar 
metais ou ceramais (“cermets”), que trabalhem 
sem eliminação de matéria.  

10 10% 

8464 

Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, 
produtos cerâmicos, concreto (betão), 
fibrocimento ou matérias minerais semelhantes, 
ou para o trabalho a frio do vidro. 

10 10% 

8465 

Máquinas-ferramentas (incluídas as máquinas 
para pregar, grampear, colar ou reunir por 
qualquer outro modo) para trabalhar madeira, 
cortiça osso, borracha endurecida, plásticos 
duros ou matérias duras semelhantes.  

10 10% 

8467 
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de 
motor, não elétrico, incorporado, de uso 
manual. 

10 10% 

8468 
 

Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de 
corte, exceto os da posição 8515; máquinas e 
aparelhos a gás, para têmpera superficial. 

10 10% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8469 
Máquinas de escrever exceto, as máquinas da 
posição 8471; máquinas de tratamento de 
textos. 

10 10% 

8470 

Máquinas de calcular que permitam gravar, reproduzir e visualizar 
informações, com função de cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, 
máquinas de franquear, de emitir bilhetes e máquinas semelhantes, com 
dispositivo de cálculo incorporado; caixas registradoras. 

8470.21 
Máquinas eletrônicas de calcular com 
dispositivo impressor incorporado. 

10 10% 

8470.29 
Outras máquinas eletrônicas de calcular, exceto 
de bolso. 

10 10% 

8470.30 Outras máquinas de calcular. 10 10% 
8470.40 Máquinas de contabilidade. 10 10% 
8470.50 Caixas registradoras. 10 10% 
8470.90 Máquinas de franquear correspondência. 10 10% 

8471 
 

Máquinas automáticas para processamento de 
dados a suas unidades; leitores magnéticos ou 
ópticos, máquinas para registrar dados em 
suporte sob forma codificada, e máquinas para 
processamento desses dados, não especificadas 
nem compreendidas em outras posições.  

5 20% 

8472 

Outras máquinas e aparelhos de escritório (por 
exemplo: duplicadores hectográficos ou 
estêncil, máquinas para imprimir endereços, 
distribuidores automáticos de papel-moeda, 
máquinas para selecionar, contar ou empacotar 
moedas, apontadores (afiadores) mecânicos de 
lápis, perfuradores ou grampeadores. 

10 10% 

8474 

Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, 
separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou 
amassar terras, pedras, minérios ou outras 
substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e 
pastas); máquinas para aglomerar ou moldar 
combustíveis minerais sólidos, pastas 
cerâmicas, cimento, gesso ou outras matérias 
minerais em pó ou em pasta; máquinas para 
fazer moldes de areia para fundição. 

5 20% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8475 

Máquinas para montagem de lâmpadas, tubos 
ou válvulas, elétricos ou eletrônicos, ou 
lâmpadas de luz relâmpago (“flash”), que 
tenham invólucro de vidro; máquinas para 
fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das 
suas obras. 

10 10% 

8476 

Máquinas automáticas de venda de produtos 
(por exemplo: selos, cigarros, alimentos ou 
bebidas), incluídas as máquinas de trocar 
dinheiro.  

10 10% 

8477 

Máquinas e aparelhos para trabalhar borracha 
ou plásticos ou para fabricação de produtos 
dessas matérias, não especificados nem 
compreendidos em outras posições deste 
capítulo. 

10 10% 

8478 

Máquinas e aparelhos para preparar ou 
transformar fumo (tabaco), não especificados 
nem compreendidos em outras posições deste 
capítulo. 

10 10% 

8479 
Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem 
compreendidos em outras posições deste capítulo. 

8479.10 
Máquinas e aparelhos para obras públicas, 
construção civil ou trabalhos semelhantes. 

4 25% 

8479.20 
Máquinas e aparelhos para extração ou 
preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos 
ou de óleos ou gorduras animais. 

10 10% 

8479.30 

Prensas para fabricação de painéis de 
partículas, de fibras de madeira ou de outras 
matérias lenhosas, e outras máquinas e 
aparelhos para tratamento de madeira ou de 
cortiça. 

10 10% 

8479.40 Maquinas para fabricação de cordas ou cabos. 10 10% 

8479.50 
Robôs industriais, não especificados nem 
compreendidos em outras posições. 

10 10% 

8479.60 
Aparelhos de evaporação para arrefecimento do 
ar. 

10 10% 

8479.8 Outras máquinas e aparelhos. 

8479.81 
Para tratamento de metais, incluídas as 
bobinadoras para enrolamentos elétricos. 

10 10% 

8479.82 
 

Para misturar, amassar, esmagar, moer, separar, 
peneirar, homogeneizar, emulsionar ou agitar. 

10 
10% 

 
8479.89 Outros. 10 10% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8480 
 

Caixas de fundição; placas de fundo para 
moldes; modelos para moldes; moldes para 
metais (exceto lingoteiras), carbonetos 
metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou 
plásticos. 

3 
33,3% 

 

Capítulo 85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de gravação ou de 
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em 
televisão. 

8501 
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos 
eletrogêneos. 

10 10% 

8502 
Grupos eletrogêneos e conversores rotativos, 
elétricos. 

10 10% 

8504 
Transformadores elétricos, conversores 
elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), 
bobinas de reatância e auto-indução. 

10 10% 

8508 
Ferramentas eletromecânicas de motor elétrico 
incorporado, de uso manual. 

5 20% 

8510 
Aparelhos ou máquinas de tosquiar de motor 
elétrico incorporado. 

5 20% 

8514 

Fornos elétricos industriais ou de laboratório, 
incluídos os que funcionam por indução ou por 
perdas dielétricas; outros aparelhos industriais 
ou de laboratório para tratamento térmico de 
matérias por indução ou por perdas dielétricas. 

10 10% 

8515 

Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de 
corte) elétricos (incluídos os a gás aquecidos 
eletricamente), a “laser” ou outros feixes de luz 
ou de fótons, a ultra-som, a feixes de elétrons, a 
impulsos magnéticos ou a jato de plasma; 
máquinas e aparelhos elétricos para projeção a 
quente de metais ou de ceramais (“cermets”). 

10 10% 

8516 
Aparelhos elétricos para aquecimento de 
ambientes, do solo ou para usos semelhantes. 

10 10% 

8517 

Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, 
por fio, incluídos os aparelhos telefônicos por 
fio conjugado com um aparelho telefônico 
portátil sem fio e os aparelhos de 
telecomunicação por corrente portadora ou de 
telecomunicação digital; videofones. 

5 
20% 

 

8520 Gravadores de dados de vôo. 5 20% 

8521 
Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando 
um receptor de sinais videofônicos. 



Fábio J.C. Leal Costa 

- 289 - 

Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8521.10 
Gravador-reprodutor de fita magnética, sem 
sintonizador. 

5 20% 

8521.90 
Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, 
em discos, por meio magnético, óptico ou opto-
magnético. 

5 20% 

8524 
Discos, fitas e outros suportes gravados, com exclusão dos produtos do 
capítulo 37. 

8524.3 Discos para sistemas de leitura por raio “laser”. 3 33,3% 

8524.40 
Fitas magnéticas para reprodução de fenômenos 
diferentes do som e da imagem. 

3 33,3% 

8524.5 Outras fitas magnéticas. 3 33,3% 
8524.60 Cartões magnéticos. 3 33,3% 

8525 
 

Aparelhos transmissores (emissores) para 
radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou 
televisão, mesmo incorporando um aparelho de 
recepção ou um aparelho de gravação ou de 
reprodução de som; câmeras de televisão; 
câmeras de vídeo de imagens fixas e outras 
câmeras (“camcorders”). 

5 
20% 

 

8526 

Aparelhos de radiodetecção e de 
radiossondagem (radar), aparelhos de 
radionavegação e aparelhos de 
radiotelecomando 

5 20% 

8527 
Aparelhos receptores para radiotelefonia, 
radiotelegrafia ou radiodifusão, exceto de uso 
doméstico. 

5 20% 

8543 
Máquinas e aparelhos elétricos com função 
própria, não especificados nem compreendidos 
em outras posições do presente capítulo. 

10 10% 

Capítulo 86 - Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, aparelhos 
mecânicos (incluídos os eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação. 

8601 
Locomotivas e locotratores, de fonte externa de 
eletricidade ou de acumuladores elétricos. 

10 10% 

8602 Outras locomotivas e locotratores; tênderes. 10 10% 

8603 
Litorinas (automotoras), mesmo para circulação 
urbana, exceto as da posição 8604. 

10 10% 

8604 

Veículos para inspeção e manutenção de vias 
férreas ou semelhantes, mesmo autopropulsores 
(por exemplo: vagões-oficinas, vagões-
gundastes, vagões equipados com batedores de 
balastro, alinhadores de vias, viaturas para 
testes e dresinas). 

10 10% 



Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados 

- 290 - 

Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8605 
 

Vagões de passageiros, furgões para bagagem, 
vagões-postais e outros vagões especiais, para 
vias férreas ou semelhantes (excluídas as 
viaturas da posição 8604). 

10 10% 

8606 
Vagões para transporte de mercadorias sobre 
vias férreas 

10 10% 

8608 

Aparelhos mecânicos (incluídos os 
eletromecânicos) de sinalização, de segurança, 
de controle ou de comando para vias férreas ou 
segurança, de controle ou de comando para vias 
férreas ou semelhantes, rodoviárias ou fluviais, 
para áreas ou parques de estacionamento, 
instalações portuárias ou para aeródromos. 

10 
10% 

 

8609 

Contêineres (contentores), incluídos os de 
transporte de fluidos, especialmente concebidos 
e equipados para um ou vários meios de 
transporte. 

10 10% 

Capítulo 87 - Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres. 

8701 
Tratores (exceto os carros-tratores da posição 
8709). 

4 25% 

8702 
Veículos automóveis para transporte de 10 
pessoas ou mais, incluindo o motorista. 

4 
25% 

 

8703 

Automóveis de passageiros e outros veículos 
automóveis principalmente concebidos para 
transporte de pessoas (exceto os da posição 
8702), incluídos os veículos de uso misto 
(“station wagons”) e os automóveis de corrida. 

5 20% 

8704 
Veículos automóveis para transporte de 
mercadorias. 

4 25% 

8705 

Veículos automóveis para usos especiais (por 
exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, 
veículos para varrer, veículos para espalhar, 
veículos-oficinas, veículos radiológicos), 
exceto os concebidos principalmente para 
transporte de pessoas ou de mercadorias. 

4 
25% 

 

8709 
 

Veículos automóveis sem dispositivo de 
elevação, dos tipos utilizados em fábricas, 
armazéns, portos ou aeroportos, para transporte 
de mercadorias a curtas distâncias; carros-
tratores dos tipos utilizados nas estações 
ferroviárias. 

10 
10% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8711 
Motocicletas (incluídos os ciclo motores) e 
outros ciclos equipados com motor auxiliar, 
mesmo com carro lateral; carros laterais. 

4 
25% 

 

8716 
Reboques e semi-reboques, para quaisquer 
veículos; outros veículos não autopropulsores. 

5 20% 

Capítulo 88 - Aeronaves e aparelhos espaciais. 

8801 
Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e 
outros veículos aéreos, não concebidos para 
propulsão com motor. 

10 10% 

8802 

Outros veículos aéreos (por exemplo: 
helicópteros, aviões); veículos espaciais 
(incluídos os satélites) e seus veículos de 
lançamento, e veículos suborbitais. 

10 10% 

8804 
Pára-quedas (incluídos os pára-quedas 
dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas 
giratórios. 

10 10% 

8805 

Aparelhos e dispositivos para lançamento de 
veículos aéreos; aparelhos e dispositivos para 
aterrissagem de veículos aéreos em porta-
aviões e aparelhos e dispositivos semelhantes; 
aparelhos simuladores de vôo em terra. 

10 
10% 

 

Capítulo 89 - Embarcações e estruturas flutuantes. 

8901 

Transatlânticos, barcos de cruzeiro, 
“ferryboats”, cargueiros, chatas e embarcações 
semelhantes, para o transporte de pessoas e 
mercadorias. 

20 5% 

8902 
Barcos de pesca; navios-fábricas e outras 
embarcações para o tratamento ou conservação 
de produtos da pesca. 

20 
5% 

 

8903 
Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte; barcos a remos 
e canoas. 

8903.10 Barcos infláveis. 5 20% 
8903.9 Outros. 10 10% 

8905 

Rebocadores e barcos concebidos para 
empurrar outras embarcações barcos-faróis, 
barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e 
outras embarcações em que a navegação é 
acessória da função principal; docas ou diques 
flutuantes; plataformas de perfuração ou de 
exploração, flutuantes ou submersíveis. 

20 5% 
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Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

8906 
Outras embarcações, incluídos os navios de 
guerra e os barcos salva-vidas, exceto os barcos 
a remo. 

20 
5% 

 

8907 
Outras estruturas flutuantes (por exemplo: balsas, reservatórios, caixões, 
bóias de amarração, bóias de sinalização e semelhantes). 

8907.10 Balsas infláveis. 5 20% 
8907.90 Outras. 20 5% 
Capítulo 90 - Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, 
medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos. 

9005 

Binóculos, lunetas, incluídas as astronômicas, 
telescópios ópticos, e suas armações; outros 
instrumentos de astronomia e suas armações, 
exceto os aparelhos de radioastronomia. 

10 
10% 

 

9006 
 

Aparelhos fotográficos; aparelhos e 
dispositivos, excluídas as lâmpadas e tubos, de 
luz-relâmpago (“flash”), para fotografia. 

10 10% 

9007 
Câmaras e projetores cinematográficos, mesmo 
com aparelhos de gravação ou de reprodução de 
som incorporados. 

10 10% 

9008 
Aparelhos de projeção fixa; aparelhos 
fotográficos, de ampliação ou de redução. 

10 10% 

9009 
Aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou 
por contato, e aparelhos de termocópia. 

10 10% 

9010 

Aparelhos dos tipos usados nos laboratórios 
fotográficos (incluídos os aparelhos para 
projeção ou execução de traçados de circuitos 
sobre superfícies sensibilizadas de matérias 
semicondutores); negatoscópios; telas para 
projeção. 

10 10% 

9011 
Microscópios ópticos, incluídos os 
microscópios para foto micrografia, cine foto 
micrografia ou micro projeção. 

10 10% 

9012 Microscópios (exceto ópiticos) e difratógrafos. 10 10% 

9015 

Instrumentos e aparelhos de geodesia, 
topografia, agrimensura, nivelamento, 
fotogrametria, hidrografia, oceanografia, 
hidrologia, meteorologia, ou de geofísica, 
exceto bússolas; telêmetros. 

10 10% 

9016 
Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores 
a 5cg, com ou sem pesos. 

10 10% 
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Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

9017 
 

Instrumentos de desenho, de traçado ou de 
cálculo (por exemplo: máquinas de desenhar, 
pantógrafos, transferidores, estojos de desenho, 
réguas de cálculo e discos de cálculo); 
instrumentos de medida de distâncias de uso 
manual (por exemplo: metros, micrômetros, 
paquímetros e calibres), não especificados nem 
compreendidos em outras posições do presente 
capítulo. 

10 10% 

9018 
Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, 
incluídos os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletro médicos, 
bem como os aparelhos para testes visuais. 

9018.1 
Aparelhos de eletro diagnóstico (incluídos os 
aparelhos de exploração funcional e os de 
verificação de parâmetros fisiológicos). 

10 
10% 

 

9018.20 
Aparelhos de raios ultravioleta ou 
infravermelhos. 

10 10% 

9018.4 Outros instrumentos e aparelhos para odontologia. 

9018.41 
 

Aparelhos dentários de brocar, mesmo 
combinados numa base comum com outros 
equipamentos dentários. 

10 10% 

9018.49 
Outros instrumentos e aparelhos para 
odontologia. 

10 10% 

9118.50 
Outros instrumentos e aparelhos para 
oftalmologia. 

10 10% 

9018.90 Outros instrumentos e aparelhos. 10 10% 

9019 
 

Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de 
massagem; aparelhos de psicotécnica; aparelhos 
de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de 
aerossolterapia, aparelhos respiratórios de 
reanimação e os outros aparelhos de terapia 
respiratória. 

10 10% 

9020 

Outros aparelhos respiratórios e máscaras 
contra gases, exceto as máscaras de proteção 
desprovidas de mecanismo e de elemento 
filtrante amovível.  

10 10% 
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Vida Útil 
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Taxa Anual 
de 

Depreciação 

9022 
 

Aparelhos de raios x e aparelhos que utilizem 
radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos 
médicos, cirúrgicos, odontológicos ou 
veterinários, incluídos os aparelhos de 
radiofotografia ou radioterapia, os tubos de 
raios x e outros dispositivos geradores de raios 
x, os geradores de tensão, as mesas de 
comando, as telas de visualização, as mesas, 
poltronas e suportes semelhantes para exame ou 
tratamento.  

10 
10% 

 

9024 
 

Máquinas e aparelhos para ensaios de natureza, 
tração, compressão, elasticidade ou de outras 
propriedades mecânicas de materiais (por 
exemplo: metais, madeira, têxteis, papel, 
plásticos).  

10 10% 

9025 

Decímetros, areômetros, pesa-líquidos e 
instrumentos flutuantes semelhantes, 
termômetros, pirômetros, barômetros, 
higrômetros e psicrômetros, registradores ou 
não, mesmo combinados entre si.  

10 10% 

9026 

Instrumentos e aparelhos para medida ou 
controle da vazão (caudal), do nível, da pressão 
ou de outras características variáveis dos 
líquidos ou gases [por exemplo: medidores de 
vazão (caldal), indicadores de nível, 
manômetros, contadores de calor], exceto os 
instrumentos e aparelhos das posições 9014, 
9015, 9028 ou 9032. 

10 
10% 

 

9027 
 

Instrumentos e aparelhos para análises físicas 
ou químicas [por exemplo: polarímetros, 
refratômetros, espectrômetros, analisadores de 
gases ou de fumaça]; instrumentos e aparelhos 
para ensaios de viscosidade, porosidade, 
dilatação, tensão superficial ou semelhantes ou 
para medidas calorimétricas, acústicas ou 
fotométricas (incluídos os indicadores de tempo 
de exposição); micrótomos. 

10 
10% 

 

9028 
Contadores de gases, líquidos ou de 
eletricidade, incluídos os aparelhos para sua 
aferição. 

10 10% 



Fábio J.C. Leal Costa 

- 295 - 

Referência 
NCM Bens 

Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 

9029 

Outros contadores (por exemplo: contadores de 
voltas, contadores de produção, taxímetros, 
totalizadores de caminho percorrido, 
podômetros); indicadores de velocidade e 
tacômetros, exceto os das posições 9014 ou 
9015; estroboscópios. 

10 10% 

9030 

Ociloscópios, analisadores de espectro e outros 
instrumentos e aparelhos para medida ou 
controle de grandezas elétricas; instrumentos e 
aparelhos para medida ou detecção de radiações 
alfa, beta, gama, x, cósmicas ou outras 
radiações ionizantes. 

10 10% 

9031 

Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida 
ou controle, não especificados nem 
compreendidos em outras posições do presente 
capítulo; projetores de perfis. 

10 10% 

9032 
Instrumentos e aparelhos para regulação ou 
controle, automáticos. 

10 10% 

Capítulo 94 - Móveis; mobiliários médico-cirúrgico; construções pré-fabricadas. 

9402 

Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia 
ou veterinária (por exemplo: mesas de 
operação, mesas de exames, camas dotadas de 
mecanismos para usos clínicos, cadeiras de 
dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e 
cadeiras semelhantes, com dispositivos de 
orientação e de elevação.  

10 10% 

9403 Outros móveis para escritório. 10 10% 
9406 Construções pré-fabricadas. 25 4% 
Capítulo 95 - Artigos para divertimento ou esporte. 

9506 
Artigos e equipamentos para cultura física e 
ginástica; piscinas. 

10 10% 

9508 
Carrosséis, balanços, instalações de tiro ao alvo 
e outras diversões de parques e feiras, circos, 
coleções de animais e teatros ambulantes. 

10 10% 

 
Notas: 
(1) Os fornos para a indústria de vidro, classificados na posição 8417, serão depreciados em 
3 anos à taxa de 33,3%. 
(2) As máquinas, equipamentos e instalações industriais constantes deste Anexo, utilizadas 
na indústria química, serão depreciados em 5 anos à taxa de 20%. 
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(3) Os acessórios e as partes dos aparelhos, equipamentos e máquinas constantes deste 
Anexo: 

a) Não serão objetos de depreciação enquanto não incorporadas a referidos 
aparelhos, equipamentos e máquinas; 
b) Integrarão a base de cálculo da quota de depreciação dos aparelhos, 
equipamentos e máquinas, a partir da data em que eles forem incorporados. 

 
 

Anexo VI - Instrução Normativa n° 162/98 – Parte 2 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM 

Publicada no Diário Oficial da União de 07/01/99 
 

Bens 
Prazo de 
Vida Útil 

(anos) 

Taxa Anual 
de 

Depreciação 
Instalações 10 10% 
Edificações 25 4% 
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