
   TIPOS DE INVENTARIOS 

 

© Copyright 2013      http://www.grupoempresarial.adm.br             25/05/13  página   1/1 

 

 

Inventário Rotativo 
 

 
O inventário rotativo consiste na contagem permanente do estoque, levando 
em consideração a Curva ABC [2], seja por valor agregado (Custo) ou por 
movimentação (Quantidade). Pode ser considerado como uma “preparação” 
para o inventário periódico (anual), visto que a contagem ocorre de maneira 
repetitiva e com alta frequência dentro do ano vigente. Na maior parte das 
vezes, as empresas utilizam este tipo de inventário para identificar todas as 
divergências antes que possam ser percebidas no inventario rotativo, 
possibilitando uma acuracidade maior. 

O inventário periódico consiste na contagem dos itens de estoque a partir de 
períodos já pré-estabelecidos, que na maioria das vezes é próximo do 
fechamento e de finais de ano. Caracteriza-se pela contagem do estoque em 
um curto espaço de tempo (3 ou 4 dias) e pela equipe dedicada neste 
processo. Embora seja amplamente utilizada pelas empresas, esta técnica 
pode mostrar possíveis divergências e anomalias adquiridas ao longo do ano 
vigente, sendo muitas delas significativas quando comparadas com o target [1] 
estabelecido pela organização. 

 
No que se refere à acuracidade de estoques, o inventário rotativo demonstra 
ser a opção mais acertada, se comparado ao inventario periódico. Isso se deve 
ao fato de serem executadas diariamente as contagens cíclicas. Em empresas 
que utilizam este método, os estoques são contados em um prazo médio 
dentro da competência contábil mensal. As suas vantagens não se limitam 
somente a acuracidade, visto que se pode adaptá-los para identificar 
irregularidades tais como: avarias, produtos impróprios para comercialização, 
danificações, e não necessita de paralisação de todos os recursos para a 
execução da tarefa. 

Esse e outros assuntos são encontrados na 3ª edição do Livro “Contabilidade 

Articulada”, 2013, cujo conteúdo segregado nas contabilidades financeira, custos e gerencial 

são fundamentais na formação dos múltiplos usuários na tomada de decisão. 


