
Estudo de caso 

Unidade aprimorada no SCM para fornecedores automotivos 

Add-on SAP para otimizar a disponibilidade de materiais e o 

controle de estoque 

Empresas internacionais precisam de processos eficientes e transparentes para 

gerenciar cadeias de valor globais e diferentes áreas de negócios, de modo que os 

geradores de prejuízos sejam identificados rapidamente e os investimentos sejam 

colocados no lugar certo, na hora certa. Um fornecedor automotivo que opera 

globalmente calcula e otimiza seus processos logísticos no SAP com um add-on SAP 

certificado. Os módulos utilizados apoiam a empresa na otimização do controle ideal 

de demanda e estoque de toda a empresa, e também na melhor modulação possível 

de toda a empresa, com transparência entre países e entre fábricas.   

A ZF Friedrichshafen AG é um grupo de tecnologia global líder em tecnologia de 

transmissão e chassis e em tecnologia de segurança ativa e passiva. A empresa tem 

137.000 colaboradores em cerca de 230 sedes em quase 40 países. Em 2016, a ZF gerou 

vendas de 35,2 bilhões de euros.  

A ZF permite que os veículos vejam, pensem e ajam. Com seus produtos, a empresa busca 

a Visão Zero, o objetivo de uma mobilidade sem acidentes e sem emissões. Com seu 

extenso portfólio, a ZF está melhorando a mobilidade e os serviços não apenas para carros 

de passageiros, mas também para veículos comerciais e aplicações de tecnologia industrial. 

 

Melhoria da funcionalidade e desempenho 

O portfólio de produtos inclui tecnologias para aumentar a eficiência da unidade, a 

segurança e a confiabilidade do veículo e a condução automatizada. Portanto, nesse 

contexto faz sentido que o líder em tecnologia também dependa internamente de processos 

eficientes, seguros e automatizados. No congresso anual da DSAG, Udo Wessbecher, chefe 

de IT Supply Management Inbound da ZF Friedrichshafen, tomou conhecimento do add-on 

SAP Dispo-Cockpit da empresa alemã GIB, com o qual várias empresas alemãs e de outros 

países já conseguiram melhorar o seu controle e gestão de processos de modo eficiente e 

sustentável. Para lidar com a implementação das suas próprias metas de melhoria e 

otimização, a ZF se interessou pelo software. Naquela época, os programas de software 

usados na ZF já haviam atingido seus limites. Diferentes ferramentas de análise criadas 

internamente passaram por problemas de desempenho.  



"O GIB Dispo-Cockpit foi a solução ideal. Planejamos usar o software de análise em todo o 

mundo. Devido à falta de funcionalidade, isso não teria sido possível com a solução 

desenvolvida internamente", lembra Udo Wessbecher. O fornecedor automotivo implantou 

os módulos da Dispo-Cockpit para operações, controle e planejamento. 

 

Vantagens de eficiência graças ao padrão uniforme do Grupo 

Em 2011, o módulo Dispo-Cockpit Operations foi introduzido primeiro em uma fábrica e 

depois em outras oito; atualmente a introdução do Dispo-Cockpit está atualmente pendente 

em sedes na Hungria e Rússia. "Nosso objetivo era usar o módulo para obter uma visão 

geral de todas as informações relevantes de disponibilidade e, graças à transparência 

recém-criada, facilitar o trabalho diário e controlá-lo de maneira direcionada", diz 

Wessbecher. “Foi exatamente isso que aconteceu.” O fornecedor automotivo também 

precisava de interfaces de usuário modernas e intuitivas que permitissem uma navegação 

rápida e clara. Para permitir um uso rápido e suave dos módulos Dispo-Cockpit Module 

Operations e Controlling, os usuários aprenderam em treinamento como aplicar de modo 

ideal o software a seus fluxos de trabalho individuais.  

O módulo Controlling é utilizado em todo o mundo pela ZF. Depois de uma auditoria de 

desempenho intensiva e uma comparação com outras seis soluções, ela foi lançada em 150 

fábricas em todo o mundo há dois anos. "Os fatores fundamentais para a decisão foram, 

acima de tudo, o escopo funcional, a flexibilidade e o custo da solução, bem como a 

especialização do fornecedor", diz Wessbecher. "Comparado com soluções de outros 

fornecedores, a GIB e o módulo oferecido foram os melhores." O módulo Dispo-Cockpit 

Controlling agora garante transparência em todo o grupo para pedidos otimizados e um 

aumento significativo na prontidão para entrega. "Com a ferramenta, conseguimos 

estabelecer um padrão corporativo uniformizado", afirma Rainer Grimm, IT Supply 

Management Inbound da ZF Friedrichshafen. "Agora podemos garantir a mesma 

metodologia de controle em todo o mundo."  

 

Comunicação frente a frente 

A empresa de tecnologia agora está obtendo um saldo positivo correspondente do 

investimento e da aquisição. Do ponto de vista da empresa, isso trouxe vantagens decisivas, 

acima de tudo, através do fornecimento de métodos de controle padronizados e através de 

superfícies intuitivamente operáveis. Atualmente, o módulo Planning está sendo testado e 

está na fase de projeto na sede de Friedrichshafen. A equipe do projeto enfatiza que a 

entrega de soluções de software foi acompanhada pela transmissão de especialização. 

"Quando se trata de comunicação entre os provedores de soluções e os peritos em 



Disponibilidade, Controlling e Supply Chain Management, ficou claro que: especialistas 

estão falando com especialistas", diz Wessbecher. "É também a praticidade dos 

colaboradores da GIB que contribui para o fato de que as implementações já concluídas 

foram bem-sucedidas e para que exista uma expectativa de que os próximos projetos 

tenham sigam o mesmo caminho."  


