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A importância do sistema  
de inventário permanente  

na gestão do negócio  
das organizações
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Na sequência da publicação do Decreto-Lei nº. 98/2015, de 2 de junho, que 
estabelece a obrigação de adoção do sistema de inventário permanente na 

contabilização dos inventários.

Informação credível
Nos últimos tempos o ambiente legal e regulatório 
tem vindo a evoluir no sentido do reforço das 
regras de combate a práticas lesivas em termos 
de branqueamento de capitais, evasão fiscal e 
clara identificação dos principais beneficiários do 
capital das sociedades comerciais. 

Simultaneamente, têm-se assistido a um adensar 
das normas fiscais de modo a permitir à Autorida
de Tributária um maior controlo das operações 
das sociedades comerciais e industriais, como 
acontece com a obrigatoriedade do inventário 
permanente.

É nossa convicção que este movimento gene-
ralizado consiste numa oportunidade para as 
empresas reforçarem a credibilidade da sua 
infor mação financeira, quer para fins externos 
(relato financeiro e cumprimento das obrigações 
fiscais), quer para fins internos de informação de 
gestão adequada à tomada de decisões oportunas.

Simultaneamente, existem sistemas de apoios 
ao investimento que poderão permitir às em pre 
sas investirem no desenvolvimento de novas apli-
cações, ou reforço das soluções implementadas, 
de modo a garantir que a informação disponível 
para os decisores é adequada face às suas 
necessidades e é obtida em tempo útil.

A participação de profissionais com experiência 
na identificação das necessidades de informação 
dos diferentes decisores, desenho e conceção 
do sistema de informação de gestão e capa-
cidade de interlocução com os consultores res-
ponsáveis pelo desenvolvimento aplicacional, ou 
parametrização do sistema, é um fator critico 
de sucesso para garantir que os investimentos 
nesta área têm sucesso.

A melhoria da capacidade de gestão das Pequenas 
e Médias Empresas é um vetor essencial da 
sua rentabilidade e desenvolvimento futuro. 
Esse processo passa, também, pelo reforço do 
sistema de controlo interno das empresas e o 
desenho de um adequado sistema de informação 
capaz de garantir os objetivos acima referidos.

A nossa experiência ao nível das Pequenas e 
Médias Empresas, torna-nos um parceiro com 
as competências para podermos participar ati-
vamente neste tipo de projetos.



Uma gestão diligente e eficiente dos inventários obriga à tomada de 
decisões com base em informação atempada e credível e obriga as 
entidades a realizar investimentos em progra mas informáticos, que 
constituem investimentos importantes para as organizações, mas que 
sobretudo devem representar uma oportunidade para aperfeiçoar os 
processos de gestão do negócio. 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei nº. 98/2015, de 2 
de junho, que estabelece a obrigação de adoção do sistema 
de inventário permanente na contabilização dos inventários, 
designadamente para as entidades a que seja aplicável 
o Sistema de Normalização Contabilística ou as Normas 
Internacionais de Contabilidade adotadas na União Europeia, 
temos assistido a uma extensa discussão em torno das suas 
implicações contabilísticas e fiscais para as entidades.  

Esta intensa discussão motivou a elaboração de imensos 
artigos, sobretudo a propósito das políticas e procedimen-
tos contabilísticos adotar no domínio da movimentação dos 
inventários e dos impactos fiscais, que motivou a Admi
nistração Tributária a emitir o Ofício Circulado nº. 20193 de 
23 junho de 2016.

No nosso entendimento analisar a questão dos inventários 
apenas sobre estes prismas é redutor e sobretudo significa 
não entender o espírito da reforma que se pretende levar a 
cabo com a implementação do Sistema de Normalização 
Contabilística. A introdução do Sistema de Normalização 
Con tabilista pretende introduzir uma cultura de rigor, trans-
parência e accountability na preparação e elaboração das 
demonstrações financeiras das entidades. No domínio do 

relato financeiro externo, que as demonstrações financeiras 
apresentem de forma verdadeira e apropriada a sua posição 
financeira, desempenho financeiro e alterações na posição 
financeira (…) de forma a reforçar a confiança dos clientes e 
fornecedores, dos parceiros financeiros, banca e seguradoras, 
do estado e dos seus colaboradores. No domínio do relato 
financeiro interno, este movimento visa reforçar uma cultura 
de gestão, alicerçada nestes valores, que contribua para um 
aumento da clareza e a tomada de decisões mais informada e 
atempada pelos gestores e empreendedores.

Uma gestão diligente e eficiente dos inventários obriga à tomada 
de decisões com base em informação atempada e credível e 
obriga as entidades a realizar investimentos em progra mas 
informáticos, que constituem investimentos importantes 
para as organizações, mas que sobretudo devem representar 
uma oportunidade para aperfeiçoar os processos de negócio.  
Nos dias de hoje, o funcionamento das organizações envolve, 
cada vez mais, um maior volume de dados pelo que a correta 
utilização de base de dados multidimensionais que permitam 
aos gestores aceder aos dados, com elevada flexibili  da
de e desempenho, constituem verdadeiros fatores críticos  
de sucesso.
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O avanço tecnológico tem possibilitado o desenvolvimento 
de ferramentas Business Intelligent e OLAP (Online Analytical 
Processing) que permitem a organização dos dados por 
níveis de abstração logicamente ligados entre si e de uma 
forma sequencial, permitindo que vários níveis de utilizadores 
possam analisar os dados que lhe interessam com a 
frequência e facilidade que lhes convenha. Conceptualmente 
a informação está organizada em cubos e cada dimensão do 
cubo tem uma hierarquia associada, 
o que possibilita analisar os dados 
em diferentes níveis de agregação. 

Os níveis de abstração de cada 
dimensão são definidos por áreas 
de negócio, estruturas da empresa 
ou até pela estrutura da base de 
dados que sustenta o sistema da 
empresa. As hierarquias definidas 
permitem que o utilizador adapte 
os dados visionados ao nível de 
abstração pretendido, sem que por 
isso fique impossibilitado de subir ou descer nesses níveis 
de informação. A ferramenta de suporte a esta análise deve 
permitir, de uma forma interativa, simples, fácil e rápi da, navegar 
nos diferentes níveis da hierarquia das dimensões dos dados.

Um dos exemplos de utilização destas técnicas consiste na 
análise multidimensional das vendas de produtos. O cubo 
sobre o qual são feitas as análises é composto por diversas 
dimensões que permitem a segmentação do negócio por 
geografia, por canal de distribuição, por indústria, por família 
de produto, que por sua vez podem ser desdobrados em zonas 

geográficas, subfamílias de produto/referência de produto, 
grupos de clientes/cliente, ou ainda, em função do supervisor 
vendas/vendedor, por meio de pagamento do cliente, por 
período de tempo, ou seja, a segmentação será tão potente 
quanto a sofisticação da base de dados.

A análise multidimensional é complementada com as dife
rentes métricas disponíveis no cubo, usualmente, venda bruta, 

descontos comerciais em fatura, 
venda líquida de fatura, descontos 
comerciais concedidos extra fatura 
de venda (descontos de rappel, 
promocionais), venda líquida de 
descontos, o custo da venda, a 
margem bruta das vendas ou até 
mesmo a margem de contribuição 
caso tenhamos no cubo “mágico” a 
dimensão logística.

O principal desafio consiste em 
definir um modelo de análise assen

te no conhecimento do negócio da entidade que garanta a 
disponibilização da informação adequada, de forma cre dível e 
atempada. Mais importante que a solução em si é assegurar, 
desde a fase de parametrização, o envolvimento adequado de 
espe cialistas funcionais capazes de pro mo ver uma correta 
identificação das necessidades da organização e garantir que 
o processo de pa ra metrização irá proporcionar a informação 
de gestão apro priada. Assim, no nosso entendimento, a 
implementação do sistema de inventário permanente deverá 
consistir numa oportunidade e não num constrangimento.

As entidades cujo ambiente de controlo fomente e desenvolva uma cultura 
de fiabilidade e rigor na informação multidimensional estarão seguramente 
mais capazes e resilientes na gestão dos desafios organizacionais sendo 
certo, que apenas as organizações que adotem o sistema de inventário 
permanente poderão conhecer com rigor as margens do negócio.

OUTUBRO 2017

O principal desafio consiste em 
definir um modelo de análise 

assente no conhecimento 
do negócio da entidade que 
garanta a disponibilização  
da informação adequada,  

de forma credível e atempada. 
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Os nossos serviços

Auditoria / Revisão Legal de Contas
A nossa metodologia de auditoria encontrase alinhada com as normas profissionais e as melhores 

práticas. O adequado conhecimento do negócio do cliente e do seu sistema de controlo interno é essencial 
para prestarmos um serviço de qualidade e identificarmos oportunidades de melhoria, reforçando o valor 

acrescentado para os nossos clientes.

Consultoria: CFO - Outsourcing
Assumimos a responsabilidade pela função financeira em empresas para as quais esta solução se releve 
oportuna ou financeiramente mais vantajosa. As atividades desenvolvidas abrangem, desde a gestão de 

tesouraria, a elaboração do orçamento, processo de controlo orçamental e monitorização de indicadores de 
desempenho da atividade.

Consultoria: Monitoring
O processo de acompanhamento, do negócio revela-se crucial no atual ambiente económico. O conceito de 

monitorização assenta na identificação das variáveis relevantes para a realização dos objetivos definidos pela 
organização, nas suas diferentes dimensões (económica, financeira, comercial, etc.) e aplicase, em função das 

necessidades, a diferentes realidades.

Consultoria: Cost Reduction
Os especialistas em Redução de Gastos da AG-Consultores, utilizam um processo sistemático e comprovado, que 

combina ferramentas de análise de vanguarda, com um profundo conhecimento e Know-How das rubricas de custo, 
não estratégicas. O nosso processo interno produz resultados alinhados com os melhores cenários de mercado, que 
ilustram claramente as melhores propostas dos fornecedores e nos permitem optimizar o valor para a sua empresa.


