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Um fornecedor de peças de automóveis precisava de uma solução para 
esvaziar o estoque das lojas e para transportar para outros locais depois 
de comprar uma empresa e fechar locais

Estudo de caso: Industrial – Fornecedor de peças automotivas

SUPORTE DE PESSOAL PARA FORNECEDOR 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PARA REALOCAÇÃO 
DE ESTOQUE
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Al asociarse con RGIS, 
el proveedor de piezas 
de automóvil descubrió 

que las ubicaciones 
se vaciaron 

completamente de 
stock y se trasladaron 

con éxito a la 
ubicaciones correctas

O fornecedor número um de peças de automóveis do Reino Unido, com mais de 
250 filiais em todo o país e 130.000 peças disponíveis, precisava do suporte da 
RGIS. Especializada em todas as principais peças de automóveis, como pastilhas 
de freio, escovas de limpador, baterias, lâmpadas e todos os itens essenciais de 
manutenção do carro, incluindo óleo do motor e fluidos do carro. Também oferece 
uma variedade de acessórios internos, como navegadores por satélite, aparelhos de 
som e altofalantes. Tudo disponível na loja e online.

 REQUERIMENTO

O fornecedor de peças automotivas precisava de uma solução para esvaziar o estoque 
e transportar para outros locais após a compra de uma empresa e o fechamento de 
locais, então exigiu que a RGIS fornecesse o seguinte:
• Cobertura nacional para cobrir todos os 52 locais
• Concluir dentro do prazo determinado
• Esvaziar todo o estoque dos sites
• Preparação do estoque para transporte para novos locais

 SOLUÇÃO

O fornecedor de peças automotivas fez parceria com a RGIS para levar a cabo a 
realocação de estoque e o projeto de apoio de pessoas e forneceu o seguinte:
• Um gerente de projeto RGIS dedicado foi designado para supervisionar o projeto 

desde o início até o final 
• Um calendário para todas as lojas foi compilado, com seis auditores RGIS experientes 

por local
• Cada local foi concluído em um período de três semanas, de segunda a sextafeira
• Esvaziou todo o estoque das prateleiras e colocou em carrinhos
• Usei folhas de picking fornecidas pelo cliente para garantir que o estoque correto 

estava sendo selecionado
• Coloquei estoque selecionado na área de carregamento correta e, em seguida, 

carregado em um caminhão para ser transferido para lugares locais ou centro 
de distribuição principal

• Continuei este processo até que os lugares estivessem completamente vazios

 RESULTADOS

O fornecedor de peças automotivas descobriu, terceirizando o projeto de realocação de 
estoque e suporte de pessoas com a RGIS, os seguintes resultados foram alcançados:
• Todo o estoque foi removido com sucesso de cada local e transportado para os 

novos locais
• Teve o apoio da equipe RGIS relevante para concluir cada local a tempo
• O cliente pôde utilizar o estoque em outros locais
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