
Situação
Um cliente sediado nas areias betuminosas, na região de Alberta, 
Canadá, tratava diretamente com o OEM sobre os componentes 
dos materiais rodantes das esteiras. Por curiosidade, nos 
aproximamos do cliente e, após debater sua situação atual, eles 
reconheceram que havia algum risco quanto ao seu acordo de 
exclusividade com o OEM. 
 
Foi constatado que, se o OEM fosse incapaz de fornecer ou 
se surgisse algum imprevisto, seu equipamento ficaria sem 
funcionamento por um longo período, resultando assim em perda 
na produção.

Solução
Entendemos que o cliente estava satisfeito com seu fornecedor 
atual e não queríamos impor um acordo. Entretanto, nós nos 
oferecemos para colaborar e fornecer uma solução de suprimento 
adicional de produtos para lidar com as preocupações em relação 
ao risco.  
 
A Bradken foi capaz de oferecer uma solução que reduz o risco 
de suprimento que pode resultar na diminuição de eventuais 
atrasos de manutenção, além de dar suporte a níveis de produção 
contínuos e consistentes. Colaboramos com o cliente para 
determinar os produtos de alta demanda e essenciais para a 
continuidade da produção e coordenamos com nossa equipe de 
logística e aquisições para garantir que esses produtos fossem 
mantidos em estoque.

Resultados
Logo após os ajustes de suprimento, o cliente foi surpreendido por 
uma situação onde eram necessárias de novas polias de última 
hora, mas o fornecedor OEM não dispunha de estoque disponível. 
Nosso acordo de estoque proativo e flexível nos possibilitou apoiar 
o cliente e reduzir o tempo de inatividade não planejado e a perda 
de produtividade. 
 
Por meio da colaboração, fomos capazes de oferecer ao cliente 
uma solução que garantiu a disponibilidade de equipamentos e um 
melhor planejamento de produção. 

Fornecimento flexível de material rodante

Estudo de caso

Local Região de Alberta, Canadá

Plataforma Material rodante

Condições Risco na cadeia de suprimentos do cliente

Solução Planejamento de estoque flexível

Resultados 

• Aumento na disponibilidade de 
escavadeiras

• Redução do vazamento da 
produção

• Parceria e colaboração com o 
cliente no fornecimento de soluções 
de produtos confiáveis e eficientes

• Tornou-se um fornecedor de 
confiança, trabalhando dentro das 
limitações do nosso cliente

Suprimento de estoque na região

Suprimento de sapatas de esteira na região

Prontos para entregar quando você precisar

Nossa inovação. Sua vantagem.
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