
Bem-vindo ao curso sobre o método de avaliação de série/lote.  Esta
funcionalidade está disponível em todas as localizações que começam em 9.1.
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Depois de concluir este tópico, você estará apto a:
Definir as configurações para a avaliação de série/lote
Rastrear os custos com o método de avaliação de série/lote



Neste curso, introduzimos o método de avaliação de série/lote

Antes existiam no SAP Business One três métodos de avaliação: custo médio,
FIFO (first in, first out) e custos padrão.  Agora está disponível um novo
método de avaliação para administrar custos para itens com números de série
e administrados em lotes.  Este método permite administrar o custo de um item
no nível do número de série ou de lote.

Existem dois benefícios principais para este método de avaliação.  O custo
utilizado para um item em transações de saída é o custo de entrada real desse
número de série ou lote específico.  Isto significa que a rentabilidade pode ser
calculada para um número de série específico ou um item individual em um
determinado lote.

Iremos analisar dois exemplos de negócios que mostram as vantagens de
utilizar este novo método de avaliação.
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O primeiro exemplo de negócios mostra como o método de avaliação de
série/lote melhora os custos e os relatórios sobre a rentabilidade dos lotes
produzidos.

Neste exemplo, analisamos a empresa OC Chocolates que produz várias
linhas de doces de chocolate.

A administração dos custos para lotes é importante no seu negócio, porque o
custo dos ingredientes e do laboratório na produção dos chocolates pode
variar, alterando o lucro de cada lote de chocolate.



A OC Chocolates administra o processo de produção interna de trufas de
chocolate com ordens de produção.  Cada item é listado com uma quantidade
para produzir. Os ingredientes para o chocolate passam do estoque para a
ordem de produção e os custos são rastreados na ordem de produção.  Além
disso, eles também rastreiam os custos de laboratório na ordem de produção.

Quando as trufas de chocolate passam da produção para o estoque são
recebidas como lote.  Devido ao método de avaliação os custos reais são
rastreados para esse lote.  O custo total do lote é igual aos custos de
produção.   O valor de cada trufa de chocolate individual é o custo total do lote
dividido pelo número de itens no lote.

As trufas de chocolate são vendidas para o comércio varejista.  Quando a
entrega ocorre, o custo real da entrada de mercadorias a partir da produção é
utilizado como custo da venda.  Isto permite que a OC Chocolates rastreie a
rentabilidade de cada lote com base no custo real da produção do item.
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O segundo exemplo de negócios mostra como o método de avaliação de
série/lote ajuda a administrar os custos e a reastrear a rentabilidade de um
negócio que compra e revende itens com números de série.

A OEC Computers revende computadores e outros produtos eletrônicos.
Muitos dos seus produtos são seriados.

Quando eles compram os produtos, começam imediatamente a rastreá-los
pelo número de série.

O custo de cada peça de equipamento é rastreado a partir do momento em
que entra no depósito, através da venda ao cliente e de qualquer suporte pós-
venda.  Por isso, a OEC pode rastrear facilmente o lucro bruto de cada peça
do equipamento que vende.



A OEC Computers inicia o processo comprando produtos eletrônicos com base
em pedidos.  Aos itens são atribuídos números de série quando são recebidos
em um recebimento de mercadorias e o custo individual é rastreado para cada
número de série mediante o método de avaliação de série/lote.  A cada número
de série é atribuído automaticamente o custo do recebimento de mercadorias.

Uma vez que a OEC Computers compra alguns dos seus itens com números
de série de fornecedores estrangeiros, é utilizado um documento da despesa
de importação para rastrear os custos adicionais da taxa aduaneira e de frete.
O documento da despesa de importação se baseia no recebimento de
mercadorias que contém os itens com números de série.  A despesa de
importação é adicionada automaticamente ao custo de cada número de série
individual.

Quando os itens são enviados aos clientes, o custo utilizado no documento de
entrega é o custo de entrega real dos números de série específicos vendidos.
Por isso, a rentabilidade pode ser calculada para um número de série
específico.
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Existem duas configurações necessárias no nível de empresa.

Assim como com todos os outros métodos de avaliação, você deve estar
utilizando o estoque permanente para utilizar o método de avaliação de
série/lote.

Além das configurações necessárias, você também tem a opção de definir o
método de avaliação de série/lote como padrão para todos os itens
administrados em lotes e com números de série.  Isto não é necessário, mas
se você está planejando utilizar este método de avaliação para todos os seus
itens de série e de lote, ele tornará mais simples a criação destes itens, porque
você não terá que selecionar um método de avaliação neste ponto.

Todas estas configurações se encontram na ficha Inicialização básica da janela
Detalhes da empresa.  O caminho de menu é exibido no gráfico.

8



Para utilizar o método de avaliação de série/lote, o cadastro do item precisa
das seguintes configurações:

Como sempre, no nível do item você precisa definir um item como
administrado por número de série ou lote.  Isso é feito na ficha Geral.

Se você selecionou o método de avaliação de série/lotecomo padrão para a
administração dos custos de série e de lote no nível de empresa, o método de
administração será depois definido automaticamente como Em todas as
transações.  Isto não pode ser modificado para Apenas na liberação quando o
método de avaliação for definido como Série/lote.

Se você não selecionou o método de avaliação de série/lote como padrão no
nível de empresa, precisará selecionar o método de avaliação de série/lote em
cada item individual.  Isto é efetuado na ficha Estoque do cadastro do item.

Lembre-se de que é sempre possível modificar o método de avaliação para um
item desde que o item não tenha quantidades no estoque e não esteja ligado a
conectado a nenhum documento em aberto.
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Depois de escolher administrar os custos e a rentabilidade para números de
série ou lotes individuais, você precisa decidir se quer definir o método de
avaliação de série/lote como padrão no nível de empresa ou definir a
configuração em cada item individual.

Aqui estão algumas observações:
No seu sistema, todos os itens de série e de lote precisam ser administrados
por este método?  Se não existirem exceções, então a escolha lógica é o Nível
de empresa.
Talvez a maioria, mas nem todos os seus itens de série ou de lote utilizarão
este método.  Se você preferir definir o método de avaliação de série/lote como
padrão e administrar as exceções no nível do item, então o nível de empresa
continua sendo a escolha preferida.
No entanto, se você tiver menos itens de série ou de lote administrados por
este método do que por outros métodos de avaliação, é melhor definir a
configuração em cada item individual.

Ao contrário de outros métodos de avaliação, você não pode definir este
método como padrão no nível do grupo de itens, porque os grupos de itens
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podem conter itens que não tenham números de série ou que não sejam
administrados em lotes.
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Se o mesmo lote for recebido múltiplas vezes, o cálculo do preço para o lote se
torna muito mais complicado.  Para garantir que cada lote tem somente um
preço, você pode selecionar o campo de seleção para bloquear entradas de
mercadorias múltiplas para o mesmo lote.  O sistema solicitará que você utilize
um número de lote diferente para cada entrada de mercadorias.

Esta configuração pode ser efetuada no nível de empresa e no nível do item.
No nível de empresa, o campo de seleção se encontra sob a ficha Estoque em
Configurações gerais.   No cadastro do item, o campo de seleção aparecerá,
caso você tenha escolhido a administração do item em lotes.

Você pode efetuar esta configuração no item, independentemente de existirem
entradas de mercadorias múltiplas bloqueadas no nível de empresa.  Além
disso, você pode modificar a configuração a qualquer momento, mesmo que
um item do lote já tenha tido entradas de mercadorias múltiplas.
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Vamos ver o efeito da permissão de entradas de mercadorias múltiplas do
mesmo lote. Se você decidir permitir entradas de mercadorias múltiplas para
um lote, a base de custo para o lote será reavaliada automaticamente, caso
sejam recebidos mais itens para o mesmo lote com um preço diferente.

Aqui vemos um exemplo do que acontece quando você recebe duas remessas
com o mesmo número do lote.  A primeira remessa está no recebimento de
mercadorias 1 e tem a quantidade de 10.  O valor total do recebimento de
mercadorias é 100, ou seja, o custo por item é 10.

Mais tarde, é recebida uma remessa no recebimento de mercadorias 2 com
outros 10, mas desta vez o valor total do recebimento de mercadorias é 300,
ou seja, o custo por item é 30.

Como previsto, quando o lote é criado com o primeiro recebimento de
mercadorias, vemos uma quantidade de lote de 10 com um custo por unidade
de 10 e o custo total do lote é 100.

Quando o segundo recebimento de mercadorias é recebido, a quantidade do
lote é aumentado de 10 para 20.  Uma vez que o segundo 10 é recebido como
outra remessa do mesmo lote com um custo por unidade diferente, isso aciona
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um recálculo do custo.  O valor total da entrada de mercadorias da primeira
remessa (100) é adicionado ao valor total da entrada de mercadorias da
segunda remessa (300), o que dá um valor total da entrada de mercadorias
de 400.  Esta soma é dividida pela quantidade total das duas remessas.
Neste caso, a primeira quantidade 10 é adicionada à segunda quantidade 10,
o que dá um total de 20.  400 dividido por 20 dá um custo por unidade de 20.

Este tipo de cálculo só é efetuado se você permitir entradas de mercadorias
múltiplas para o mesmo lote.  Os números de série nunca são tratados desta
forma, porque se assume que um número de série é único.  Por isso, se um
número de série for recebido uma segunda vez, o número de série obtém o
preço de custo da segunda entrada de mercadorias.
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Existe um novo relatório de cálculo d ecustos para números de série e lotes: o
relatório de verificação do estoque de lotes e números de série.

Você pode ver os lotes e números de série em uma visão de lista ou em uma
visão hierárquica (como exibido no gráfico).

O relatório mostra os lotes ou números de série para um item com o custo
atual para cada.  O relatório exibe cada transação que continha o lote ou item
com a data da transação, o custo do item na transação e o valor total para
cada item ou lote na transação.

Aqui vemos um relatório com dois itens administrados em lotes na visão
hierárquica.  O primeiro item foi aberto para mostrar os três lotes existentes
para esse item e o custo atual de itens dentro de cada lote.  O primeiro lote
(101) foi mais aberto para ver as transações que incluem este lote.  A primeira
transação foi uma entrada de mercadorias a partir da produção para um lote de
100.  No dia seguinte foi efetuada uma remessa para uma quantidade de 50 a
partir deste lote.  Alguns dias depois foram devolvidos 20.

Alguns campos também estão disponíveis neste relatório, incluindo, mas não
limitado a: descrição do item, depósito, atributos para o lote/número de série,
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data de expiração, datas de lançamento, linha de documento, moeda, conta
do Razão.
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Foi incluído um campo Custo em todas as janelas de série/lote, incluindo a
janela Detalhes para os números de série e lotes e as janelas Administração –
Atualização para os números de série e lotes.
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Agora é possível reavaliar itens utilizando o método de avaliação de série/lote
na transação de reavaliação do estoque.  O processo é semelhante ao que é
utilizado para itens FIFO.

Você pode reavaliar os itens pelos dois tipos de reavaliação:  Modificação de
preço e Débito/crédito de estoque.

Você seleciona o item, em seguida pode adicionar filtros para restringir a
seleção para esse item.  Você pode filtrar lotes e números de série por data de
admissão e data de vencimento.  Para itens seriados, você pode filtrar por
número de série, número de lote, número do sistema e número de série do
fabricante.  Você pode selecionar se devem ser exibidos números de série e
lotes que tenham sido emitidos.

Depois de selecionar os números de série e os lotes, você pode inserir os
novos custos ou um débito ou crédito, dependendo do tipo de reavaliação que
você selecionou.
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Agora veremos um exemplo sobre como são calculados os custos com o
método de avaliação de número de série/lote.
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São recebidos cinco tablets do nosso fornecedor.  Cada tablet obtém um
número de série e o custo para cada um é registrado.

O total para o recebimento de mercadorias é 500.  O lançamento contábil
manual mostra um débito de 500 para o estoque e um crédito de 500 para uma
conta de alocação.

O custo de 100 é atribuído a cada número de série.
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O fornecedor está localizado no estrangeiro, por isso criamos um documento
da despesa de importação para rastrear os custos da taxa aduaneira, de frete
e seguros do transporte.

O total do documento da despesa de importação é 50 e, neste caso, foi
dividido pelos 5 números de série.

O lançamento contábil manual mostra um débito de 50 para o estoque e um
crédito de 50 para uma conta de alocação.

É adicionada uma diferença de custo de 10 gerando um custo total de 110 para
cada número de série.
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Um cliente compra dois dos tablets em estoque.

Entregamos os dois primeiros números de série.

Os dois números de série têm um custo de 110.

O lançamento contábil manual para o documento de entrega exibe um débito
de 220 relativamente ao custo de produtos vendidos e um crédito de 220
relativamente ao estoque.

Cada tablet tem um preço de 250.  No entanto, o preço do item cobrado ao
cliente não é relevante para o custo.

19



Vendemos e entregamos 2 tablets.

Três tablets permanecem em estoque.  Cada um tem um custo de 110.

O valor total do inventário em estoque é agora 330.
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Um tablet foi danificado em trânsito e o cliente o devolve.

Assim que for recebido, o NS 10001 é devolvido ao estoque.

O lançamento contábil manual  para a devolução de contas a receber exibe um
débito de 110 para o item no estoque e credita a conta do custo de produtos
vendidos com 110.
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É criada uma nota fiscal de saída para o tablet que o cliente guardou.
Selecione o ícone do lucro bruto para visualizar a porcentagem do lucro.
O custo do item é subtraído do preço de venda para determinar o lucro bruto.
Em seguida, é calculada a porcentagem do lucro bruto relativamente ao custo.
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O número de série que foi devolvido danificado não tem o valor original.
Depois de inspecionar o item, o valor do item é avaliado para que tenha uma
redução de 35 relativamente ao seu valor anterior de 110.

Por isso, efetuamos uma reavaliação para que o custo do número de série
reflita esta perda.

Reduzimos o custo de 110 para 75, de modo a refletir o dano do tablet.

Os detalhes do lançamento contábil manual da reavaliação registram um
débito na conta do desvio de estoque de 35 e um crédito no valor da conta de
estoque de 35.
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O valor total dos itens no estoque para o item de tablet é baseado no valor de
custo para cada um dos 4 números de série em estoque.  Aqui se vê que
agora o valor total é 405.

Os custos individuais do número de série podem ser visualizados em vários
relatórios.  O relatório de verificação do estoque de lotes e números de série é
excelente para a visualização desses custos detalhados por número de série
ou lote.

Se você quiser visualizar o valor total do estoque para o item (no nível do item
em vez do valor no lote ou nível do número de série), execute o relatório de
verificação do estoque.

O quadro retrospectivo do estoque pode também exibir o valor individual de
cada um dos números de série em estoque, com um valor total para a
quantidade total do item.  Este relatório também exibirá um valor detalhado por
lote para os itens administrados em lotes.  Você pode definir este relatório para
exibir detalhadamente todo o estoque atual, de acordo com o tempo em que os
itens estão em estoque.
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Ao utilizar o estoque permanente, você pode selecionar de entre os 4
métodos de avaliação: Preço médio móvel, FIFO (first in first out), custos
padrão e o método de avaliação de série/lote a partir da versão 9.1.
O método de avaliação de série/lote rastreia o custo de um item no nível
do número de série ou de lote.
Ao utilizar este método, o custo registrado nas transações de saída é para
esse número de série ou lote específico. Por isso, a rentabilidade pode ser
calculada para um número de série específico ou um item individual em
um lote.
O método pode ser definido como padrão no nível de empresa. O método
pode ser definido no item, se nenhum destes itens estiver no estoque ou
em documentos em aberto.
Os itens que utilizam este método de avaliação são rastreados em todas
as transações.
Para garantir que cada lote tem somente um preço, você pode selecionar
o campo de seleção para bloquear entradas de mercadorias múltiplas para
o mesmo lote.
O relatório de verificação do estoque de lotes e números de série é
excelente para a visualização de custos detalhados por número de série
ou lote.



Para mais informações sobre os tópicos discutidos nesta lição, consulte o Guia
prático sobre como configurar e utilizar o método de avaliação de série/lote.
Este guia prático foi emitido originalmente em inglês para a versão 9.0 da
localização russa.
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