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1. Site Mercedes Benz

2. Daimler Supplier 
Portal

3. e-Production

Manuais, instruções e formulários

Sistemas e aplicações para 
interface com os Fornecedores, 
que envolvem diversas área da 
MBBras, tais como Compras, 
Engenharia, Qualidade, 
Laboratório entre outros

Informações logísticas de 
chamada de material produtivo

Este material tem por objetivo fornecer informações gerais aos novos

fornecedores sobre os sistemas de interface com a Mercedes Benz do Brasil.

Informações mais detalhadas sobre cada tema, podem ser adquiridos

diretamente com os responsáveis por cada aplicação.
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https://www.mercedes-benz.com.br/institucional/fornecedores

Informações referentes a compra de material:

 Requisitos específicos

 Caderno de Encargos de Ferramental

 Modelo de Contrato de Comodato de Ferramental

 Formulário de Atualização Técnica

 Relatório de Embarque Controlado

 MBST Veículos Comerciais 

 MBST Automóveis

 Descritivo de Ferramental Básico

 Descritivo de Ferramental Completo 

 Descritivo de Meios de Fabricação - Chicote elétrico

 Formulário de ideias de melhoria
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Informações referentes a Sistema de pagamentos:

 Instruções: Processo de pagamentos a fornecedores

 Anexo A: Cadastro base para crédito em conta-corrente

 Regras sobre IPI – Comunicado ao Fornecedor

 Instructions : International Supplier Payment Process

 Annex B : Bank Account for Payment Form for International Supplier
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Aplicações do Portal

 Relatórios de Exame
 8D
 Amostra 
 eSEP++ CM
 Ações de Controle
 Acompanhamento 

performance do 
fornecedor em relação 
a Qualidade e Logística

 Análise de 
modificações técnicas

Ativar a aplicação no 
“pacote de serviços” 
durante o processo de 
registro no Portal  ou 
após registro realizado.

Carmen Rodrigues (QUALIDADE E 
GERENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES)
carmen.rodrigues@daimler.com
+55 (11) 4173-6532

Carlos Yoshio (LOGÍSTICA)
carlos.yoshio@daimler.com
+55 (11) 4173-9001

É a ferramenta de 
avaliação do fornecedor, 
separado em 4 pilares: 
Qualidade, entrega,
custos e tecnologia

Ativar a aplicação no 
“pacote de serviços” 
durante o processo de 
registro no Portal  ou 
após registro realizado

Cláudio Costa Leite
claudio_costa.leite@daimler.com
+55 (11) 4173-0154

Daimler Supplier Portal  (Covisint)
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Qual é o processo de liberação?

Registro no próprio site:  https://daimler.portal.covisint.com/pt/web/portal

Você precisará apenas do número de fornecedor Mercedes Benz e os dados cadastrais da empresa.

Importante: não há custo algum para o Fornecedor ao utilizar o Portal ou quaisquer aplicações alocadas nele.

Plataforma onde o fornecedor encontrará aplicações 

diversas, tais quais, sistemas de Compras, normas técnicas, 

controles de certificações, sistemas de qualidade, 

gerenciamento de modificações técnicas, entre outros.

Algumas aplicações são liberadas automaticamente, junto á 

liberação do Portal, sendo necessário apenas ativa-las dentro 

do pacote de aplicações. Outras requerem um processo de 

liberação específico que deverá se solicitado aos respectivos 

responsáveis.
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Qualidade & Logístico

O que é?

Help Desk Covisint 

https://portal.covisint.com/web/supportauto/contactus/autosupplier

0800-8910497/ (11) 4348-6983

Support@covisint.com
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Compras

Instruções sobre Sistemas de Interface para Novos Fornecedores

Cadastro de 

fornecedores e gestão 

de contatos

Ativar a aplicação no 

“pacote de serviços” 

durante o processo de 

registro no Portal  ou 

após registro realizado

Produtivo - Rosilaine Dutra 

rosilaine.dutra@daimler.com

+55 (11) 4173-0089

Improdutivo e Serviços – Paulo Oliveira

Paulo.oliveirao@daimler.com

+55 (11) 4173-6563

eDocs - Canal de 
comunicação eletrônica 
entre o Comprador e o 
Fornecedor, através do 
qual são enviados 
documentos tais como, 
cotações e pedidos.

Solicitar ao Comprador 

abertura do ticket, todas 

as instruções para 

liberação do sistema são 

enviadas por e-mail pelo 

remetente CISM.

Necessários estabelecer 

um administrador.

Após registrar-se no 

eDocss,  click aqui para 

ver Manual do usuários 

eDocs

Help Desk Covisint

https://portal.covisint.com/web/suppor

tauto/contactus/autosupplier

0800-891049/ +55 (11) 4348-6983

Support@covisint.com

Questões técnicas e funcionais: 

support.supplier-portal@Daimler.com

Produtivo - Rosilaine Dutra 

rosilaine.dutra@daimler.com

+55 (11) 4173-0089

Improdutivo e Serviços – Paulo Oliveira

adriana.sato@daimler.com

+55 (11) 4173-6563

Sistema para gerenciamento 
do ciclo de vida do 
ferramental, 
incluindo aquisição, 
modificação e revitalização 
de ferramentas. Bem como, 
realização do inventário 
anual de ativos através do 
módulo JBB.

Ativar a aplicação no 

“pacote de serviços” 

durante o processo de 

registro no Portal  ou 

após registro realizado

Questões técnicas

Help Desk Covisint

https://portal.covisint.com/web/suppor

tauto/contactus/autosupplier

0800-891049/ +55 (11) 4348-6983

Support@covisint.com

Operação Compras WBV:

Rosilaine Dutra 

rosilaine.dutra@daimler.com

+55 (11) 4173-0089

Operação imobilizado JBB:

pool-id.imobilizado@daimler.com
+55 (11) 4173-8322
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Informações Técnicas
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Compras

Sistema para atualizar as 

certificações exigidas 

pela Daimler (IATF / ISO 

14001 / ISO 9001 / 

Licença de Operação)

Aplicação utilizada para 

envio e recebimento de 

cotação de Projetos de 

pré-série

Cláudio Costa Leite

claudio_costa.leite@daimler.com

+55 (11) 4173-0154

Débora Bonatti

debora.bonatti@daimler.com

+55 (11) 4173-6523

Ativar o aplicativo no 

“pacote de serviços” 

durante o processo de 

registro no Portal 

Nota: Necessário ter 

liberado antes a 

aplicação eDocs

Ativar o aplicativo no 

“pacote de serviços” 

durante o processo de 

registro no Portal 

Nota: Necessário ter 

liberado antes a 

aplicação eDocs

Aplicação para consulta a 

Normas Técnicas da MBBras

Disponibilizar aos  

fornecendo desenhos e 

modelos 3D em NX.

Ativar a aplicação no 

“pacote de serviços” 

durante o processo de 

registro no Portal  ou 

após registro realizado

Solicitar acesso por 

e-mail para:

luis.messias@daimler.com

Florisvaldo Souza

florisvaldo.souza@daimler.com

+55 (11) 4173-8425

Luis Carlos Messias

luis.messias@daimler.com

+55 (11) 4173-6828

mailto:claudio_costa.leite@daimler.com
mailto:debora.bonatti@daimler.com
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Informações referentes a programação de 

peças a serem entregues pelos Fornecedores à 

Mercedes Benz do Brasil

 Kanban

 JIS

 Lista de Coleta

 Arquivo EDI (extração através manual)

 Informações de embalagem

 Notícias e Procedimentos

Quais informações estão 

disponíveis nesta aplicação?

Não há custo para acessar a aplicação eProduction e 

extrair os dados manualmente. No entanto, para troca 

de arquivos automática via EDI é necessários 

contratar a ferramenta Integrator diretamente com a 

T-System, através dos contatos:

ronald.fernandes@t-systems.com

thiago.santos@t-Systems.com

Sistema Logístico e-Production3

Solicitação de Certificado Digital a Logística
Glauco Costa
glauco.costa@daimler.com
+55 (11) 4173-7951 
Nota: indica-se o uso do navegador Internet Explorer versão 11 ou superior
Utilizar a resolução da tela a partir de 1024 x 768 px.
Manual disponível em: Menu Principal\Publicações e-Prod\Procedimentos

http://fornecedores.mercedes-benz.com.br/eprod/logistica 

Andressa Cunha

andressa.cunha@daimler.com

+55 (11) 4173-6664
Você também pode consultar diretamente o(s) Técnico(s) Logístico(s) 

responsáveis pelos itens fornecidos pela sua empresa.

O que é?
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