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Um centro de treinamento para profissionais da Industria de manufatura 
solicitou o apoio da RGIS para realizar os inventários em 13 filiais
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Em parceria com a 
RGIS, o centro de 

treinamento descobriu 
que 10.171 itens foram 

contabilizados no 
estoque e a logística e 
distribuição de estoque 

foram melhoradas

Uma Instituição criada pela Sociedade Nacional das Indústrias com o objetivo de 
proporcionar a milhares de jovens a oportunidade de treinar profissionalmente as 
atividades Industriais; e também em instalações, reparos e manutenção de qualquer 
outra atividade econômica, solicitou o apoio da RGIS.

 REQUERIMENTO

Um centro de treinamento para profissionais da Indústria necessitava do apoio da 
RGIS para realizar os inventarios nas filiais secundárias que foram distribuídas em três 
armazéns. O cliente solicitou o seguinte:
• Localização do estoque em 13 filiais
• Vincular o estoque da sub-filial ao armazém correspondente
• Contar itens em páginas, unidades, medidores e galões
• Relatórios precisos de estoque por filial e armazém

 SOLUÇÃO

O centro de treinamento estabeleceu uma parceria com a RGIS para viabilizar o projeto 
de inventário da filial secundária. A RGIS realizou o seguinte:
• Programado uma equipe de 40 auditores da RGIS com experiencia
• A equipe da RGIS cobriu as 13 filiais
• Demandou 84 horas para o projeto, incluindo tempo de preparação e elaboração 

de relatórios

 RESULTADOS

O centro de treinamento descobriu que, ao terceirizar o projeto de inventário da filial 
com a RGIS, foram constatados com êxito:
•  A contagem com precisão de 10.171 itens no inventário
• A logística e a distribuição de estoques foram aprimoradas
• O cliente tinha controle total de seus estoques nas 13 filiais

Dados precisosColeta de informaçõesInventário de sucursais 
secundárias

Relatórios detalhados

ENTRE EM CONTATO COM A RGIS HOJE PARA VER COMO PODEMOS AJUDÁ-LO


