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Uma das maiores Companhias de Energia do mundo, precisava de 
uma solução para contabilizar e avaliar todo o estoque após a venda 
de uma parte da empresa

Estudo de caso: Industrial – Empresa de Petróleo e Gás

AVALIAÇÃO DE ESTOQUE DE 
REFINARIA INDUSTRIAL
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Estudo de caso: Industrial – Empresa de Petróleo e Gás

AVALIAÇÃO DE ESTOQUE DE 
REFINARIA INDUSTRIAL

Em parceria com a RGIS, 
a empresa de petróleo 
e gás descobriu que 

os dados de relatórios 
sobre avaliação de 

estoque, localização 
e quantidade eram 

fornecidos no formato 
solicitado, garantindo 

que o processo de 
vendas ocorresse 

sem problemas

Uma das principais empresas de energia do mundo, com aproximadamente 93.000 
funcionários e operando em mais de 70 países, precisava do suporte da RGIS. A 
empresa de petróleo e gás opera na Argentina desde 1914. As principais atividades 
são a exploração e produção de petróleo e gás, o refino de petróleo bruto e a 
comercialização de combustíveis e lubrificantes.

 REQUERIMENTO

A empresa de óleo e gás precisava de uma solução para contar e avaliar todo o 
estoque depois da venda de uma parte da empresa, então solicitou que a RGIS 
fornecesse o seguinte:
• Todos os estoques devem ser contados com precisão
• Avaliação de todos os existentes 
• Localização de todos os itens de estoque identificados
• Locais que incluem a fábrica de lubrificantes, postos de gasolina e refinarias 

em Buenos Aires

 SOLUÇÃO

A empresa de petróleo e gás fez parceria com a RGIS para executar todo o projeto 
de contagem e avaliação de todo os estoques e definiu o seguinte:
• A RGIS se reuniu com engenheiros externos e avaliadores experientes
• Medição de gas em diferentes estágios de produção, por meio de medição de 

tanques e lubrificantes
• Programação de uma equipe experiente e dedicada da RGIS durante um mês para 

cubrir todas as localidades

 RESULTADOS

A empresa de petróleo e gás constatou que, ao fazer parceria para todo o projeto de 
contagem e avaliação de estoque com a RGIS, obteve os seguintes resultados:
• Contagem com precisão de todos os estoques e em todos os locais
• Foram elaborados e entregues relatórios de avaliação, localização e quantidade 

de estoque, fornecidos ao cliente no formato solicitado
• O relatório garantiu que o processo de vendas fosse concluído sem problemas
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