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"Os equipamentos 
SupplyPro têm 

trabalhado 
confiavelmente, seus 

serviços de suporte 
foram responsáveis e 

têm promovido 
substancial economia 

em termos de tempo 
técnico im produtivo e 

custos de reposição de 
ferramentas."” 

Dan Edwards 

Diretor de Serviços 

MB Manhattan 



 

CASO EM FOCO: 
Mercedes-Benz Manhattan     

 

Ferramentas especiais estão custando mais 
do que apenas seu preço de compra 

 
Para a Mercedes-Benz, ferramentas especiais 
são um dos elementos críticos e onerosos 
quando executado em reparos complexos em 
manutenções em veículos top de linha. A última 
coisa que um Gerente de Serviços deseja para 
os técnicos é que eles gastem um tempo 
valioso procurando por ferramentas. Não 
sabendo onde as ferramentas estão, podem 
fazer ou estourar o relatório do serviço, 
aumentando assim drasticamente os custos 
operacionais. Entre em SupplyPro… 

 

Na linha de frente, a Mercedes-Benz Manhattan, Inc. (MB Manhattan), o único concessionário, em 
sociedades de capitais públicos dos Estados Unidos para a Indústria automobilística, tem cada vez mais 
a tarefa de manutenção da expansão da frota de automóveis de passageiros Mercedes-Benz. Cada nova 
série tem mais modelos na linha, e o gerenciamento necessita de uma forma de controlar e monitorar 
esses ativos. 

 

NúmerosMercedes-Benz Manhattan 

 +700   ferramentas   especiais 

 O Investimento em Ferramentas 

especiais excede US$ 125.000 

 O custo histórico de reposição de 
ferramentas têm aproximado 
anualmente a 29% para as mais 
comumente ferramentas usadas 

 Perda de produtividade devido ao tempo 

gasto procurando as ferramentas 

Antes da SupplyPro 

Durante o período documentado de estudo: 

 30 minutos - tempo médio de procura de 

ferramentas especiais 

 57% das buscas terminaram sem localizar a 

ferramenta 

 9% foram encontradas quebradas 
 

Dan Edwards, Diretor de Serviços, MB Manhattan, 

disse: "O Gestor da concessionária estima que, 

para as ferramentas mais comumente utilizadas, 

os técnicos estiveram procurando na oficina a 

ferramenta necessária cerca de 80% do tempo." 
 

 
 
 

Objetivos da Mercedes Benz no gerenciamento de ferramentas: 
 

 Aumentar a receita dos serviços através do aumento da 

produtividade dos serviços 

 Reduzir a quantidade de dólares gastos em reposição  de 
ferramentas devido desaparecimento 

 Estabelecer responsabilidade sobre ferramental  através de 
documentação rastreável de auditoria 

 Identificar rapidamente as ferramentas danificadas 



 

MB Manhattan reconheceu o potencial de 
aumento de faturamento de serviços em mai s 
de US$ 120.000 por si mplesmente 
recuperan do 80% do tempo perdi do 

anteriormente à procura de ferramentas. 

Este impacto na produtividade conduziu o 
aumento de horas faturáveis e reforçada na 
satisfação dos clientes com o trabalho realizado 
no prazo. 

A solução SupplyPro 
 

A organização de serviços selecionou 114 das 
mais comumente ferramentas especiais 
utilizadas para a gestão de uma combinação das 
soluções da SupplyPro: SmartDrawer, 
SupplyLink e SupplyLocker. Como um benefício 
adicional, MB Manhattan foi capaz de utilizar 
armários existentes para acomodar as novas 
tampas da SmartDra wer - a redução definitiva de 

 
 
 
 
 
 
 
 

SmartDrawer SupplyLocker 

custos. 

 
Mercedes Benz Manhattan 
Dan Edwards, Diretor de Serviços 

 
"O tempo médio para localizar uma 
ferramenta a partir do sistema, 

independentemente se está armazenada 
no equipamento ou sendo utilizada por 

outro técnico, foi abaixo de dois 
minutos." 

 
 
 
 
Principais objetivos empresariais 
reconhecidos 

 
 Um grande impulso na eficiência dos 

serviços; 

 Maior produtividade do empregado e 
satisfação profissional; 

 Aumento dos serviços e das receitas de 
manutenção; 

 A percepção a respeito da produtividade 
do empregado antes era inatingível; 

 Aumento da satisfação dos clientes. 

Um ano depois da implantação do sistema na 
Mercedes-Benz Manhattan 

 Reduziu o tempo gasto na procura ferramentas de 
28 minutos para menos de 2 minutos por uso; 

 Criado um aumento potencial de faturamento de 

serviço superior a US$ 120.000 anuais através da 

redução de 93% no tempo procura; 

 Reduzida a taxa de reposição de ferramentas 

especiais de 29% para 2%, para as mais 

frequentementes utilizadas durante o período piloto; 

projetando uma economia acima de US$ 20.000 

por ano em custos de reposição de ferramentas. 
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O Sistem a Autom otivo SupplyPro: 
 

 SmartDrawer - traz organização, controle 

e responsabidade das ferramentas 
armazenados nos armários. 

 SupplyLocker - Controla saída/retorno 

das ferramentas maiores. 

 SupplyLink - modulo touch screen de 

controle universal que controla os 

equipamentos da SupplyPro. 
 
 

 

Benefícios reconhecidos de execução SupplyPro… 
Resultados já obtidos por outros concessionários: 

 

 Aumento da produtividade do serviço através 
da imediata disponibilidade das ferramentas 

especiais; 
 Aumento da receita do Departamento de 

Serviço  através da conclusão mais rápida 

das Ordens de serviço; 

 Otimizado o Gerenciamento dos conjuntos de 
ferramentas - tendo a quantidade correta das 
mais freqüentementes ferramentas utilizadas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a StockMachine 

 Aumento da satisfação dos clientes através 

de uma conclusão  pontual das ordens de 

serviço; 
 Reduzido os custos de substituição de 

ferramentas; 
 Responsabilidade integral da perda de 

ferramentas; 

 Reposição periódica das ferramentas 
quebradas. 

 

Mercedes-Benz USA 
William Vetter 
Líder da Equipe - Ferramentas de Diagnósticos e 

Equipamentos 

"É simples; os técnicos ganham dinheiro 
quando estão produzindo nos seus 
setores, e não quando estão procurando 
por ferramentas especiais na oficina. O 
Sistema SupplyPro recupera a perda de 
produtividade com ganhos reais de 
eficiência, o que pode ser claramente 
comprovado nos concessionários 
Mercedes-Benz. " 

 

A StockMachine (Pallkan Importação e Comércio) foi criada no Brasil para facilitar o acesso de várias empresas às máquinas 
dispensadoras de ativos SupplyPro. 
Estas máquinas estavam disponíveis ao mercado interno somente para venda, que na grande maioria dos casos inviabilizava sua 
adoção pelo alto custo do ativo. 
Com a StockMachine, criou-se a opção de locação destes equipamentos, com os serviços agregados de implantação de seu 
potente software e manutenção dos equipamentos. 
Estes equipamentos trazem muitos benefícios aos seus usuários, sendo o que mais se destacam são: redução de custos, 
melhoria nos controles dos ativos e aumento na produtividade. 
Fornecemos os serviços especializados para garantir que sua empresa maximize a eficiência e ROI na cadeia da engenharia 
de abastecimento. Para mais informações, entre em contato conosco pelo +55 19 3291-3588 ou alessandro@stockmachine.com.br  
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