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Um varejista de moda precisava de uma solução para contar o 
estoque tanto em suas lojas quanto em seu armazém com a mesma 
precisão e transparência

Estudo de Caso: Inventário de Varejo – Varejista de moda 

CONTAGEM DE ESTOQUES EM LOJAS 
DE VAREJO E ARMAZÉM
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CONTAGEM DE ESTOQUES EM LOJAS 
DE VAREJO E ARMAZÉM

Um varejista brasileiro de moda que produz roupas, calçados e acessórios de luxo, 
precisava do apoio da RGIS. Com mais de 80 lojas e franquias em todo Brasil e 
também possui lojas na Itália, Estados Unidos, Japão, Uruguai e Grécia. 

 REQUERIMENTO

O varejista de moda precisava de uma solução de contagem tanto em suas lojas de 
Varejo como no armazém com a mesma precisão e transparência, portanto, exigia que 
a RGIS fornecesse o seguinte:
• Contagem de armazém de parede a parede
• Contagem de todos os estoques nas lojas, incluindo armazéns e vitrines.
• A precisão deve ser uma prioridade
• Relatórios consistentes e transparentes para o armazém e lojas

 SOLUÇÃO

O varejista de moda fez parceria com a RGIS para concluir o projeto completo de 
contagem de estoques da loja e armazém, e forneceu o seguinte:
• Equipes programadas de dois a três auditores da RGIS experientes por loja.
• Montou uma equipe de 40 auditores RGIS experientes para contagem do armazém.
• Equipamento de armazém programado para dois dias  
• Variações a serem verificadas tanto nas lojas quanto no armazém
• Relatórios consistentes em todos os locais 

 RESULTADOS

O varejista de moda descobriu que terceirizando o projeto de contagem completo de 
estoque das lojas e armazém para a RGIS, os seguintes resultados foram alcançados:
• Em média 2.000 itens em estoque contados com precisão por loja
• Foi contado com precisão 200.000 itens em estoque dentro do armazém
• Variações comprovadas e relatadas
• O cliente constatou que o custo para completar os inventários foi reduzido
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ENTRE EM CONTATO COM A RGIS HOJE PARA VER COMO PODEMOS AJUDÁ-LO


