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PROCESSO DE INVENTÁRIO (CONTAGEM DE ESTOQUE) 
 

 Você faz a contagem do estoque com qual periodicidade? 

 Seu processo é eficaz? 

 Todos estão de acordo com o resultado alcançado? 
 

Veja abaixo algumas dicas que podem lhe ajudar durante o processo de 
inventário. 

 
Dicas para alguns processos administrativos/burocráticos: 

 Lembre-se "Inventário Realizado com Sucesso e Eficácia é c/ 
Portas Fechadas", portanto programe-se e envie comunicado para todos 

os envolvidos no processo. 

 Agendar inventário c/ 1 semana de antecedência (Mínimo). 
 Definir as datas e horários (Início/Términos/Intervalos). 

 Elaborar/solicitar as equipes de contagem (Caso necessário). 
o Envie os e-mail com antecedência aos envolvidos no processo. 

o Se precisar de equipes para contagem, planeje, monte com antecedência. 

o O acesso a seu estoque é aberto? 

o A entrega de peças é feito na "boqueta"? 

o Vale lembrar, é indicado que as equipes de contagem não sejam colaboradores do 

estoque, pois os vícios podem comprometer a qualidade e isenção do processo. 

o Cuide para que o processo de recontagem não seja executado pela equipe que 

efetuou a primeira contagem. 

o Verifique alguns pontos antes de iniciar a contagem do estoque: 

o Peças alocadas em OS (Abertas, Garantias). 

o Peças alocadas em Pedidos (Balcão/Consiguinados/Mostruários). 

o Notas de peças pendentes para entrada no sistema. 

o Pelas fora da sua locação (espalhadas em locais errados). 

 Exemplos de locações: 

 Verifique as peças que estão em mostruários 

 Prateleiras 

 Ruas 

 Escadas 

 Paredes 

 Etc... 

 Informar a diretoria/gerência sobre processo de inventário. 
o Tenha certeza que a diretoria/gerência/contabilidade estão imbuídos no processo 

de inventário (principalmente nas questões de tomadas de decisões gerenciais, 

para evitar problemas futuros ou atrasos nos processos de fechamento do 

inventário). 

 Precisa de suporte/acompanhamento da Procyon? 
o Solicite junto ao comercial/atendimento da Procyon (custo?) 

 Análise de ajustes no estoque (positivos/negativos) precisam de 

autorização? 
o Informe a direção/gerencia/contabilidade com antecedência e solicite assinaturas 

nos relatórios gerenciais para posterior verificações 

o Finalize os processos administrativos/burocráticos antes de liberar a 

movimentação do estoque no Siare. 
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Dicas para alguns processos dentro do Siare: 
 Antecipe alguns procedimentos no Siare p/ agilizar o processo do 

Inventário: 
o Verificar os parâmetros de Estoque/Inventário no Siare 
o Itens zerados com data de compra muito antiga 
o Peças com custo médio alto, merecem atenção. 

 Solicite o fechamento das Ordens de Serviços (OS) no Siare 
o Exemplos de OS: 

 OS de Cliente 
 OS de Seguradoras 

 Outras....??? 
o Se possível feche-as, se não for possível fechá-las oriente a equipe da 

oficina para manter as peças que estão em OS junto ao veículo para 

eventuais conferências. 

 Verifique as "situações" das peças, se possível faça as devidas correções. 
o Exemplos: 

 Locação (Primária/Secundária) 
 Locais indevídos 

 Locais fora do padrão 
 Locais fora do estoque 

 Pedidos de Peças no Balcão 
 Peças Bloqueadas no Siare 

 Peças em Consiguinação 
 Fechamento de OS 
 Entrada de NF-e no Siare 

 Utilize o manual "Inventário de Estoque - Execução Passo a Passo" 
o Gerar Relatório RESAJES 

o Analisar Relatório RESAJES em conjunto com a Direção 

 Análise e Ajustes (positivos/negativos) devem ser avaliádos em conjunto 

com a Diretoria/Gerencia/Contabilidade 
 Utilize o manual "Inventário de Estoque - Execução Passo a Passo" e 

finalize os processos antes de liberar o uso do Siare, evitando assim 
movimentações do estoque que possam vir a prejudicar a eficácia do 

processo. 
 

 
Agora que você adicionou ao seu conhecimento um pouquinho da 

"expertise" que a Procyon adquiriu ao longo dos anos, lembre-se: 
 

 

Estamos aqui para lhe ajudar! precisando de apoio, 

entre em contato (41) 3021-6600 
 

 
 

 


