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Mercedes-Benz África do Sul utiliza o Jedox 
E você? 

“Jedox nos proporciona estabilidade em nossos 
processos complexos de emissão de relatórios. 
O software nos oferece resultados eficazes em 
termos de projeções e estabelecimento de 
metas. Como utilizamos o Jedox a partir do 
Excel, conseguimos realizar comparações 
históricas e análise de variância, de  
maneira fácil e eficiente. Dependemos do 
Jedox.” 

 “O melhor ou nada” – Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz África do Sul (MBSA) é de propriedade integral da marca global 

Daimler AG. Mercedes-Benz África do Sul oferece carros de passeio especiais e 

veículos comerciais. 

A empresa é única na escala de fornecimento de veículos na África do Sul 

e oferece soluções de mobilidade personalizadas para clientes individuais e 

empresas. 

Cliente 

Mercedes-Benz | África do Sul 

Setor 

Automobilístico 

Área 

Financeiro 

Solução 

Orçamento, projeções, centros de custo e emissão de relatórios 

de elemento de custo 

Ambiente do sistema 

SAP, MS Excel 
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De relatórios no Excel a projeções e controladoria 

profissionais 

 Mercedes-Benz África do Sul utilizava a ferramenta de BI mais difundida no mundo –

.Microsoft Excel. Todos os relatórios eram gerados em Excel e Powerpoint. Em 2007, a 

divisão de controladoria dos negócios buscou uma abordagem mais estruturada para 

manter toda o histórico, e acabou encontrando uma solução confiável. Com sua história 

de inovação e excelência, a Mercedes-Benz África do Sul necessitava de uma abordagem 

que ajudasse seus usuários e se ajustasse aos seus processos. Como precursor em 

inovação e escalabilidade, Jedox era a escolha perfeita. Depois de uma validação extensa 

do Jedox, a Mercedes-Benz África do Sul comprovou inúmeros benefícios.  

 

Primeiro, a facilidade de uso do Jedox. Para uma empresa com dados heterogêneos em 

planilhas intermináveis de Excel e outros sistemas, utilizar o Jedox integrado ao Excel era 

o processo mais lógico. A intuitividade do Jedox significava que a Mercedes-Benz África 

do Sul poderia implantar Jedox Base de maneira independente, sem qualquer obrigação, 

e adaptar a solução às suas necessidades específicas.  

 

Segundo, o Jedox demandava pouco da área de TI, exigindo pouco mais que um servidor 

para operar. A flexibilidade técnica do Jedox permitia que a Mercedes-Benz África do Sul 

acomodasse mudanças de maneira segura. E isso foi inestimável em 2010, quando a 

implantação do SAP foi concluída. O conector de SAP integrado ao Jedox representava 

acesso instantâneo e flexível a todos os dados do SAP.  

Implantação independente em apenas algumas semanas 

Em 2007, Mercedes-Benz África do Sul fez o download e implantou o Jedox de maneira 

independente, utilizando ferramentas de aprendizado online e explorando as 

funcionalidades. A Mercedes-Benz África do Sul levou poucas semanas para configurar o 

Jedox. A equipe se familiarizou rapidamente e criou seus modelos, com uma ferramenta 

de fácil utilização e aprendizado.  

Quando a equipe financeira colocou sua solução em operação, a equipe de TI ajudou a 

disponibilizá-la para a empresa, oferecendo um servidor independente e backup diário 

dos dados. O Financeiro da Mercedes-Benz África do Sul conseguiu criar seus próprios 

relatórios, projeções e dashboards, de maneira independente, em um momento em que 

a frase “BI independente” ainda não estava tão difundida.  

Em 2010, a Mercedes-Benz África do Sul atualizou para o mais recente Jedox Premium 

que incluía conector eficiente e integrado de SAP e recursos comerciais eficazes. Isso 

significava que todos os relatórios e planejamento permaneceriam estáveis e 

consistentes, mesmo ao alterar os sistemas operacionais de origem. 
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Desafios 

⊲ Processos de projeções e emissão de relatórios  
divergentes em planilhas de Excel, lentos,  
manuais e sujeitos a erros. 

Solução 

⊲ Orçamento, projeções para headcount e 

custos. 

⊲ Relatórios mensais de dados reais. 

⊲ Relatórios por centro de custo e elemento 
de custo. 

Vantagens 

⊲ Valioso para comparações e projeções. 

⊲ Solução implantada de maneira  

    independente. 

⊲ Seguro, estável e estruturado. 
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Solução de planejamento de fácil utilização pelos 
usuários 

 Jedox oferece a Mercedes-Benz África do Sul resultados duradouros com projeções 

confiáveis e disponibilização de relatórios. Jedox é utilizado diariamente pela 

Controladoria para planejamento bottom-up e projeções para headcount e custos, 

relatórios mensais de dados reais e relatórios por centro de custo e elemento de custo. 

Jedox continua proporcionando a Mercedes-Benz África do Sul um ROI elevado, pois é 

fácil para os usuários utilizarem e quase não demanda suporte de TI. Funciona, simples 

assim. Jedox oferece a Mercedes-Benz África do Sul emissão flexível de relatórios, o que 

capacita a Controladoria para realizar comparações e projeções com mais facilidade, 

por meio de um histórico valioso, sob demanda. 
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Por que Jedox? 

⊲ Fácil utilização – add-in do Excel facilita para o 

Financeiro. 

⊲ Poucos requisitos de suporte – facilita para TI. 

⊲ Alto Retorno sobre Investimento (ROI) – 
capacita usuários. 

Contato:  Jedox  
 
web:  jedox.com 
e-mail:  info@jedox.com 
blog:  jedox.com/en/blog 
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