
Itens e depósitos – Soluções

Unidade:     Itens
Tópico:   Métodos de avaliação

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Descrever as configurações para estoque
permanente

Criar e utilizar um item com o método de
avaliação FIFO

Criar e utilizar um item com o método de
avaliação Custo padrão

Visualizar o relatório de verificação do estoque

Neste exercício, você visualizará as configurações para
ativar o estoque permanente e definir um método de
avaliação padrão.  Você criará dois itens com métodos de
avaliação diferentes e, em seguida, visualizará como os
custos são monitorados em transações de compra e venda.
Depois, você visualizará o relatório de verificação do
estoque para descobrir a quantidade acumulada e o valor
do estoque de cada item.

4-1 Visualize as configurações para estoque permanente.

4-1-1 Selecione Administração Inicialização do sistema  Detalhes
da empresa
Selecione a ficha Inicialização básica.

Visualize as configurações de estoque permanente.  Uma vez ativado
o estoque permanente para uma empresa, é possível redefini-lo como
estoque não permanente?

_____________________________________________________



Observe que o campo de seleção está desativado (em cinza) e não
pode ser modificado.

Para obter mais informações, pressione F1 para abrir a ajuda online.
Desça a página até a entrada Estoque permanente na página de ajuda
Inicialização da empresa: ficha Inicialização básica. Uma nota nos
avisa que, após o lançamento da primeira transação de estoque, essa
opção será desativada, e o status dela não poderá ser modificado.
É possível modificar o método de avaliação padrão da empresa?

_____________________________________________________

Sim, ainda é possível modificar o método de avaliação padrão da
empresa.

O que o campo de seleção Administrar custo de item por depósito
controla?

_______________________________________________________

Esse campo de seleção permite que você calcule o preço do estoque
para cada depósito, em vez de calculá-lo para todos os depósitos
combinados.  O campo de seleção só será exibido se você tiver
marcado a opção Utilizar estoque permanente.

4-2 Crie e utilize um item que será administrado pelo método de avaliação
FIFO.

4-2-1 Crie o item VM1001.

Selecione Estoque  Dados do cadastro do item.
Verifique se você está no modo Adicionar.

Ao inserir os valores abaixo, confirme a mensagem do sistema para
atualizar as informações do item de acordo com o grupo de itens
selecionado .

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Nº do item VM1001

Descrição Processador de VM 1001

Item de estoque Definir indicador
Item de venda Definir indicador

Item de compra Definir indicador



Grupo de itens Itens

Grupo de unidades de medida Hardware

O método de avaliação foi atribuído automaticamente?

_____________________________________________________

Selecione a ficha de registro Dados do estoque.

Sim, ele veio do grupo de itens.

Insira os valores abaixo na ficha de registro Dados do estoque.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Código da UM Unidade

Método de avaliação FIFO

Administrar estoque por depósito Definir indicador

Selecione Adicionar.

4-2-2 Crie um recebimento de mercadorias para receber o item no estoque.

Selecione Compras – C/P  Recebimento de mercadorias
. Insira os seguintes valores:

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Fornecedor V1010

Nº do item VM1001

Quantidade 5

Código da UM Unidade

Preço por unidade 100

Nº do documento _____________

Selecione Adicionar.
Depois, clique em Sim.

4-2-3 Abra a janela Recebimento de mercadorias novamente para
visualizar o lançamento contábil manual.

Selecione o ícone Último registro de dados
e, depois, a ficha Contabilidade.



Em seguida, clique na seta de ligação à direita do campo Observação
do diário.

Quais contas e valores foram lançados?

____________________________________________________

____________________________________________________

Um crédito de 500 foi lançado em uma conta de mercadorias
recebidas não faturadas. Um débito de 500 foi lançado em uma conta
de estoque.
Feche a janela Lançamento contábil manual para voltar ao
recebimento de mercadorias.  Deixe a janela Recebimento de
mercadorias aberta.

4-2-4 Duplique o recebimento de mercadorias, mas modifique o preço para
200 cada.

Clique na tela com o botão direito do mouse para abrir o menu de
contexto.
Selecione Duplicar.
Insira os seguintes valores:

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Fornecedor V1010

Código da UM Unidade
Preço por unidade 200

Nº do documento _____________

Selecione Adicionar.
 Depois, clique em Sim.

4-2-5 Crie uma entrega para esse item utilizando os dados a seguir.

Selecione Vendas – C/R  Entrega



Nome do campo ou tipo de dados Valores

Cliente C20000

Nº do item VM1001

Código da UM Unidade

Quantidade 7

Preço por unidade 300

Nº do documento _____________

Selecione Adicionar.
 Depois, clique em Sim.

4-2-6 Visualize o lançamento contábil manual para a entrega.

Selecione o ícone Último registro de dados
 e, depois, a ficha Contabilidade.
Em seguida, clique na seta de ligação à direita do campo Observação
do diário.

Quais contas e valores foram lançados? Por que o lançamento tem
esse valor?

____________________________________________________

____________________________________________________

Um crédito de 900 foi lançado em uma conta de estoque.
Um débito 900 foi lançado em uma conta de custo de produtos
vendidos.

O valor de 900 vem da soma de uma quantidade de 5 unidades
avaliadas em 100 cada e uma quantidade de 2 unidades avaliadas em
200 cada.

Feche a janela de lançamento contábil manual e o documento de
entrega.

4-2-7 Visualize os lançamentos para o item na Lista de lançamentos no
estoque.

Selecione Estoque  Relatórios de estoque  Lista de lançamentos
no estoque



Insira os critérios de seleção para o relatório:

Nome do campo ou tipo de dados Valores
Código inicial VM1001

Código final VM1001

Quais documentos são mostrados nesse relatório?

_______________________________________________________

A entrega e os dois documentos de recebimento de mercadorias são
mostrados no relatório. Esse relatório é uma maneira rápida e fácil
de visualizar documentos, depósitos, contas, quantidade e preço para
transações de lançamento.

4-3 Crie e utilize um item que será administrado pelo método de avaliação
Custo padrão.

4-3-1 Crie um item administrado pelo método de avaliação Custo padrão.

Selecione Estoque  Dados do cadastro do item.
Verifique se você está no modo Adicionar.

Insira os seguintes valores:

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Nº do item VM1002

Descrição Processador de VM 1002

Grupo de itens Itens

Grupo de unidades de medida Hardware

Item de estoque Definir indicador

Item de venda Definir indicador

Item de compra Definir indicador

Selecione a ficha de registro Dados do estoque.

Insira os seguintes valores:

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Método de avaliação Padrão

Custo do item 100



Responda Sim para atualizar o preço em todos os depósitos.

Selecione Adicionar.

4-3-2 Crie um recebimento de mercadorias para receber o item no estoque.

Selecione Compras – C/P  Recebimento de mercadorias
. Insira os seguintes valores:

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Fornecedor V10000

Nº do item VM1002

Código da UM Unidade

Quantidade 5

Preço por unidade 100

Código de imposto Entrada isenta

Nº do documento _____________

Selecione Adicionar.  Selecione Sim para aceitar a mensagem do
sistema.

4-3-3 Abra a janela Recebimento de mercadorias novamente para
visualizar o lançamento contábil manual.

Selecione o ícone Último registro de dados
e, depois, a ficha Contabilidade.
Em seguida, clique na seta de ligação à direita do campo Observação
do diário.

Quais contas e valores foram lançados?

____________________________________________________

____________________________________________________

Um crédito de 500 foi lançado em uma conta de mercadorias
recebidas não faturadas. Um débito de 500 foi lançado em uma conta
de estoque.
Feche a janela Lançamento contábil manual para voltar ao
recebimento de mercadorias.  Deixe a janela Recebimento de
mercadorias aberta.



4-3-4 Duplique o recebimento de mercadorias, mas modifique o preço para
200 cada.

Clique na tela com o botão direito do mouse para abrir o menu de
contexto.
Selecione Duplicar.
O documento duplicará o item e a quantidade.
Insira os seguintes valores:

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Fornecedor V10000

Código da UM Unidade

Preço por unidade 200

Código de imposto Entrada isenta

Depois de inserir o fornecedor, selecione Sim para copiar os valores.

Nº do documento _____________

Selecione Adicionar.  Selecione Sim para aceitar a mensagem do
sistema.

4-3-5 Abra a janela Recebimento de mercadorias novamente para
visualizar o lançamento contábil manual do segundo recebimento.

Selecione o ícone Último registro de dados e
, depois, a ficha Contabilidade.
Em seguida, clique na seta de ligação à direita do campo Observação
do diário.

Quais contas e valores foram lançados?

____________________________________________________

Um crédito de 1.000 foi lançado em uma conta de mercadorias
recebidas não faturadas.
Há dois débitos.
Um débito de 500 foi lançado em uma conta de estoque para o custo
padrão do item.
Um segundo débito foi lançado em uma conta de variação para a
diferença de preço.
Feche as janelas Lançamento contábil manual e Recebimento de
mercadorias.



4-3-6 Crie uma entrega para esse item utilizando os dados a seguir.

Selecione Vendas – C/R  Entrega

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Fornecedor C23900

Nº do item VM1002

Quantidade 7

Código da UM Unidade

Preço por unidade 300

Nº do documento _____________

Selecione Adicionar.  Selecione Sim para aceitar a mensagem do
sistema.

4-3-7 Visualize o lançamento contábil manual para a entrega.

Selecione o ícone Último registro de dados
e, depois, a ficha Contabilidade.
Em seguida, clique na seta de ligação à direita do campo Observação
do diário.

Quais contas e valores foram lançados? Por que o lançamento tem
esse valor?

____________________________________________________

____________________________________________________
Um crédito de 700 foi lançado em uma conta de estoque.
Um débito 700 foi lançado em uma conta de custo de produtos
vendidos.

O valor de 700 vem do custo padrão do item, que é 100 cada. O
custo padrão permanece o mesmo, independente de como você paga
pelo item comprado.

Feche a janela de lançamento contábil manual e o documento de
entrega.

4-4 Compare os lançamentos dos itens no relatório de verificação do estoque.

Selecione Estoque  Relatórios de estoque  Relatório de verificação do
estoque



Nome do campo ou tipo de dados Valores

Código inicial VM1001

Código final VM1002

Data final do sistema Deixar em branco

Data inicial do sistema Deixar em branco

Selecione OK.

Amplie cada item para visualizar as transações de cada um deles.

4-4-1 Por que há duas linhas para a entrega do item VM1001?

__________________________________________________

__________________________________________________

Como a entrega envolveu duas camadas, foram criadas duas
transações de depósito para ela. A primeira linha mostra a emissão
da quantidade de 5 unidades na camada FIFO mais antiga. A outra
linha mostra a emissão da quantidade restante de 2 unidades da
segunda camada FIFO.

4-4-2 Qual é o valor acumulado da quantidade restante de 3 unidades? Por
quê?

__________________________________________________

A coluna da quantidade acumulada mostra um valor igual a 600. Há
uma quantidade de 3 unidades a 200 cada.

4-4-3 Observe as linhas do item de custo padrão VM1002. O custo reflete
o preço de compra nos documentos de recebimento de mercadorias?

__________________________________________________

Não, o preço padrão permanece como 100 independente do preço de
compra do item.


