
Acordo de administração de peças

Simplifique o fornecimento de peças sobressalentes com nosso serviço de inventário 
administrado pelo fornecedor

A automação dos processos ajuda a aumentar a produção e o lucro. A 
Rockwell Automation compartilha seu desejo de manter o funcionamento 
correto e eficiente dos sistemas de automação, o que permite que seja 
mais competitivo e rentável.

Ter a peça certa reduz o tempo de parada e o tempo médio entre 
reparações (MTTR). Seja uma parada de emergência, por manutenção 
programada ou inicialização, quanto menos tempo um processo estiver 
interrompido, mais rentável poderá ser.

Acesso imediato às peças que precisa

Reduza os custos operacionais associados com o inventário de peças 
sobressalentes ao implementar o Acordo de administração de peças 
(PMA). Um PMA oferece acesso imediato às peças sobressalentes que 
as suas máquinas precisam com o equipamento da Allen-Bradley®, 
enquanto nós detemos e administramos o seu inventário de peças.

Um PMA fornece um serviço de inventário administrado pelo fornecedor 
flexível e fácil de usar. O serviço oferece acesso e disponibilidade a peças 
críticas para maximizar o tempo produtivo da máquina e a produtividade, 
enquanto reduz os custos gerais de transporte do inventário. O PMA da 
Rockwell Automation pode ajudá-lo a:

• Melhorar o retorno de ativos líquidos. 
• Reduzir o tempo de parada.
• Minimizar os custos de inventário.
• Simplificar o orçamento.

Um Acordo de administração de peças fornece as peças críticas para ajudá-lo a aumentar o tempo 
produtivo do equipamento, enquanto reduz os custos gerais de transporte do inventário.

Benefícios:

Controle de ativos
• Melhore o retorno de ativos líquidos 

(RONA).

• Evite acumulação desnecessária 
de inventário com um serviço que 
se adapta à sua base instalada de 
equipamentos ativos.

Melhore a gestão de caixa
• Elimine as altas despesas de capital 

com a compra de inventário e 
disponha de recursos para outras 
despesas.

• Obtenha um orçamento mais preciso 
com custos fixos e previsíveis e 
termos de contrato de 3 ou 5 anos.

Reduza as despesas com inventário
• Reduza significativamente os custos 

de inventário e transporte.

• A garantia começa quando o 
equipamento é retirado do estoque 
do PMA, não quando for comprado.

Maximize a produção e o tempo de 
atividade
• O inventário crítico pode ser mantido 

nas instalações para obter uma 
disponibilidade imediata durante 
cenários de parada de emergência.

• Reabasteça em 24 horas o material 
consumido com nosso Serviço 
de troca prioritária (sujeito a 
disponibilidade).

Suporte para produto no fim do ciclo 
de vida
• O Reparo reservado oferece acesso 

a reparos de equipamentos mais 
antigos.

• Os componentes são assegurados 
em um centro de reparos da 
Rockwell Automation, com 
conservação da documentação 
e equipamento de testes.
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Os benefícios do PMA incluem:

• Disponibilidade imediata de peças sobressalentes 
críticas nas instalações

• Maior tempo de atividade dos sistemas de automação
• Menor MTTR 
• Melhor controle dos bens do inventário
• Menores custos de transporte do inventário

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. e Rockwell Software são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc. 
Marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Modelo tradicional de propriedade das peças
• Custos não recuperáveis associados ao inventário 

antigo e em excesso.
• O tempo de garantia começa a partir da compra.
• Custos de transporte constantes para as peças de 

suporte, independentemente do uso.
• As peças não utilizadas ativamente na base instalada 

são amortizadas como prejuízo.

De acordo com nossos dados internos, cerca de 50% 
do inventário típico dos clientes não é utilizado na base 
instalada. Esse material é inventário em excesso de 
acordo com os requisitos atuais da fábrica ou suporte de 
equipamentos que saíram de produção. Um PMA foge 
do modelo tradicional de propriedade de peças, que 
pode gerar inventário desnecessário e desatualizado, 
para adotar um modelo de inventário administrado pelo 
fornecedor com acesso a peças críticas.

Seu inventário está no local, o que fornece acesso 
as 24 horas do dia, 7 dias da semana, enquanto a 
Rockwell Automation detém o inventário por uma taxa 
fixa. O PMA é suportado por nossos serviços proprietários 
de renovação e remanufatura de peças para reabastecer 
o inventário usado.

Modelo PMA da Rockwell Automation
• Despesas operacionais com custo fixo
• O período de garantia começa quando o equipamento 

sai do estoque do PMA.
• Controle os custos com a exposição limitada aos termos 

do contrato.
• O estoque do PMA inativo pode ser devolvido; adicione 

produtos da próxima geração para se manter atualizado 
com a tecnologia.

Para saber mais,
contate seu distribuidor local Allen-Bradley autorizado 
ou o escritório de vendas da Rockwell Automation, ou 
ainda visite:
www.rockwellautomation.com/global/go/services
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Os serviços variam de acordo com a região.


