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As experiências que os compradores desejam

Os tipos de experiências desejados por seus  
clientes variam tanto quanto suas personalidades. 

Talvez seu cliente queira uma experiência que 
aflore os sentidos e que tenha muito luxo. 
Uma cliente pode recompensr um vendedor 
com mais compras quando ele fornece 
ajuda e consegue prever o que ela deseja, 
recomendando itens complementares baseados 
em compras que a cliente já tenha feito. 

Outros clientes buscam conveniência, 
mantendo-se fiéis aos vendedores que 
tornam suas vidas menos complicadas. Servir 
a esses clientes exige uma abordagem bem 
coreografada que unifique a loja ao site de 
comércio virtual e ao aplicativo móvel, com 
uma variedade de opções de compra, desde a 
escolha de buscar o item na loja no mesmo dia 
até a entrega em domicílio. 

E é necessário lembrar também do cliente 
eventual que quer examinar pessoalmente as 
araras e as prateleiras de roupas. Há também 
aquele cliente que deseja entrar e sair da loja o 
mais rápido possível, abandonando a compra se 
encontrar uma longa fila até o ponto de venda. 

Para ajudar a servir todos estes possíveis clientes, 
o pacote Manhattan Active™ Omni oferece 
um portfólio de soluções e serviços nunca 
antes visto, desenvolvido na nuvem, que pode 
ser executado em qualquer lugar, nunca está 
desatualizado e é completamente ampliável. 

O Manhattan Active Omni fornece uma 
plataforma unificada para todos os aspectos 
das operações omnichannel, a partir da loja 
ou da sede da empresa. Com este pacote de 
software, você pode atender melhor tanto seus 
clientes virtuais quanto presenciais, uma vez que 
o funcionário da loja e o representante da central 
de vendas podem ter a mesma visão global dos 
clientes e de suas transações em todos os canais. 
Ferramentas de alta precisão para a visibilidade e 
disponibilidade do estoque por toda a empresa 
vão manter todos os tipos de cliente satisfeitos e 
os farão voltar a comprar. Recursos como ponto 
de venda, coleta de dados do cliente e coleta 
e acondicionamento de itens estão disponíveis 
como aplicativo móvel ou por meio de um 
navegador na web. Como o pacote é baseado 
em nuvem, você tem acesso a todos os recursos 
mais recentes assim que são disponibilizados, 
permitindo que repita ou inove com velocidade, 
conforme as mudanças de prioridade da empresa. 



Conecte-se física e virtualmente  
com o futuro 
Embora clientes utilizem diversos canais por razões diferentes, todos os canais se beneficiam de uma 
versão única de informações confiáveis sobre pedidos, informações do cliente e disponibilidade 
de estoque. De fato, a integração entre canais é essencial para marcas que querem oferecer uma 
experiência coesa. Todas as tendências indicam que uma experiência integrada é crucial:  

• Vendas a varejo de comércio virtual devem 
dobrar, ou mais, até 2020, aumentando de 
US$ 1,9 trilhão em 2016 para US$ 4 trilhões 
até 2020, ano em que o comércio virtual vai 
responder por 14,6 por cento de todas as 
compras de varejo.1

• As compras pelo celular também estão 
crescendo. O comércio móvel deve atingir 
US$ 284 bilhões, ou 45 por cento do comércio 
virtual nos Estados Unidos, até 2020.2

• No curto prazo, a maior concentração de 
transações continuará sendo feita dentro das 
lojas, mas haverá menos vitrines. Dez por cento 
do espaço varejista nos Estados Unidos pode vir 
a fechar ou sofrer mudanças nos próximos anos.3

• Enquanto muitas lojas estão fechando, alguns 
varejistas estão experimentando diferentes 
formatos, com mais espaço de armazenamento 
e capacidade mais avançada de atendimento 
em loja ou áreas mais convenientes para a 
retirada em loja. Até mesmo vendedores 
virtuais com canais exclusivos estão 
experimentando a venda em lojas físicas. 

Em meio a isso, espera-se que os funcionários  
das lojas façam mais do que simplesmente vender 
e facilitar transações. Atribuições como deixar 
os itens prontos para a entrega ou coleta do 
cliente e fornecer serviços ao cliente omnichannel 
estão rapidamente se tornando parte das 
responsabilidades diárias dos vendedores. 
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1 eMarketer
2 BI Intelligence
3 CoStar Group via Bloomberg



Por que usar o Manhattan Active?
Uma Plataforma Digital Abrangente para Varejistas Ativos
Nós oferecemos o Manhattan Active™ Omni para que as empresas possam competir melhor num 
mundo que prioriza preços, disponibilidade de produtos e velocidade. O pacote de software é 
composto pelas soluções Manhattan Active HQ e Manhattan Active Store. 

Todas As Experiências Imagináveis
Desde o eventual observador de vitrine até o comprador moderno 
que combina compras virtuais e físicas, o pacote de soluções 
Manhattan Active Omni permite que você entregue a experiência 
que seus compradores desejam e o coloca em situação de 
vantagem quando for necessário se adaptar. 
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MANHATTAN ACTIVE™ HQ
Com o Manhattan Active HQ, todos têm o 
mesmo acesso e visibilidade para transações 
com clientes em todos os pontos de contato, 
com uma visão em tempo real do estoque 
permanente em todas as localidades de 
abastecimento, incluindo o estoque em trânsito, 
o encomendado e o abastecido por terceiros. 

MANHATTAN ACTIVE™Store
As soluções Manhattan Active Store ajudam  
os funcionários a vender melhor, proporcionam 
um serviço multicanal de atendimento ao 
cliente, administram estoques e servem  
como um especialista em atendimento.  
Os consistentes recursos de pontos-de-venda 
e de coleta de dados do cliente tornam a 
experiência de compras inesquecível e mais 
conveniente para os clientes. 



“ O sucesso da Manhattan com grandes e inovadores varejistas 
omnichannel em geografias diversas foi fundamental em 
nosso processo de seleção. Sua solução de Enterprise Order 
Management será o compasso da nossa operação omnichannel, 
conduzindo conversões através de cada ponto de comércio e 
prolongando a relação com o cliente.”
 - Lacoste



Soluções Manhattan ACTIVE™ HQ
Utilizando o pacote de soluções Manhattan Active HQ, qualquer varejista pode implementar  
a tecnologia que centraliza a gestão de transações com clientes, visibilidade e disponibilidade  
de estoque, além de organizar pedidos por toda a empresa — tudo em tempo real.

Soluções Manhattan ACTIVE™Store
As soluções Manhattan Active Store ajudam as empresas a vender melhor, proporcionam um serviço multicanal 
de atendimento ao cliente, administram estoques e servem como um especialista em atendimento.

 *Patentes pendentes6

• Omni-Channel Customer Service  
Fornece as informações e capacidades necessárias para 
criar um serviço omnichannel e experiências de vendas 
inesquecíveis. A interface de usuário intuitiva, construída em 
cima dos nossos serviços de Gestão de Pedidos, permite 
uma rica experiência para o representante de serviço 
ao cliente e fornece todas as ferramentas necessárias 
para auxiliar o centro de atendimento ao cliente em sua 
transição rumo a um centro de envolvimento do cliente. 

• Available to Commerce* 
Um mecanismo avançado de regras baseado no Enterprise 
Inventory, permitindo a definição de visualizações ou 
cenários para combinar o cliente com as unidades certas 
do estoque da rede e criar a experiência de compra ideal. 

• Enterprise Inventory 
Fornece uma visão em tempo real do estoque 
permanente, incluindo o que está em trânsito, em fase de 
pedido e em propriedade de terceiros por toda a sua rede 
de atendimento, de forma a maximizar oportunidades de 
conversão por todos os canais de vendas. 

• Distributed Selling 
Fornece a habilidade de gerir todo 
o ciclo de vida das transações com 
clientes, independentemente da fonte — 
call center, comércio virtual e mercados 
como Amazon e Jet.com, além de outros 
canais. Varejistas confiam no Distributed 
Selling para gerenciar o ciclo de vida 
completo do pedido, de ponta a ponta, 
desde a verificação inicial de fraude até 
a liquidação do pagamento e postagem 
de vendas — ao longo de todas os 
canais, marcas e geografias.

• Adaptive Network Fulfillment 
Orquestra e otimiza o atendimento 
baseado em serviços ao cliente e 
diretrizes de rentabilidade, mesmo 
enquanto considera centenas ou 
milhares de pontos de atendimento 
potenciais, inclusive lojas. 

• Point of Sale 
Possibilita experiências incomparáveis ao cliente, 
como transações com toque único na loja/
online, pagamentos sem contato, prateleiras 
infinitas para garantir a venda, eliminação de filas 
e finalização de compras. 

• Clienteling 
A coleta de dados do cliente mostra uma 
visualização em 360° das transações do cliente 
para fornecer uma “lista eletrônica confidencial” 
para uma experiência de compra superior. 

• Store Fulfillment 
Gerencia operações omnichannel das linhas de 
frente, em tempo real, com fluxos de coleta robusta, 
envios a partir da loja e retiradas na loja por meio de 
uma interface móvel de fácil uso. Pode ser integrado 
com transportadoras para possibilitar a classificação, 
emissão de manifestos, envio, rastreamento de 
número de série e prova de coleta. 

• Store Inventory 
Gerenciamento móvel de recepção e estoque 
projetado para ajudar a linha de frente a melhorar 
vendas e reduzir falta de estoque por meio do 
reabastecimento da loja, pedidos locais à loja, retração 
e transferências por carga, embalagem, caixa ou item.



Manhattan ACTIVE™Omni Suite  
for Active Enterprises
Componente-chave do portfólio de soluções Manhattan ACTIVE, o pacote Manhattan 
ACTIVE Omni possibilita uma operação com maior rapidez, movimentação eficiente e 
reação às mudanças de mercado e no comportamento de clientes. 

As soluções Manhattan Active permitem que as empresas otimizem operações complexas 
e de grande porte, se adaptem ao mercado e às mudanças de demanda, inovando com 
velocidade. Ao usar nossas soluções, a empresa sempre terá tecnologia atual, facilmente 
interconectada e que funciona em qualquer lugar.

Com os produtos da Manhattan, todos da empresa podem analisar e interagir com a mesma 
informação, e tanto as lojas como a matriz recebem uma única visão global da situação, seja 
em referência a pedidos e transações, informações sobre clientes, posições de estoque ou 
informações sobre supply chain.

Assim, você pode ficar à frente e aproveitar todas as oportunidades.  

Pronto para ficar ativo? Manhattan Active™ 

Saiba mais em manh.com.
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