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OS BONS VAREJISTAS SÃO  
OS VAREJISTAS ATIVOS
No mundo omnichannel de hoje, ficar parado é algo impensável. Na loja, 
no call center e no armazém, não existe mais essa história de “devagar e 
sempre”. Para ter sucesso, é preciso dar aos clientes os produtos certos  
no lugar exato e na hora correta. Ou seja, é preciso estar ativo.

Os varejistas líderes são os que estão otimizando, ino-vando e 
experimentando constantemente. Eles entendem a essência  
do comércio conectado e têm as ferramentas para dar aos  
clientes o que eles exigem. Este guia em três partes explica  
como as soluções Manhattan Active™ podem ajudar a  
oferecer ótimas experiências que aumen-tam a  
eficiência, o crescimento e a satisfação dos clientes.  
O guia começa pela uni-ficação das áreas de  
produto, lugar e pessoas.
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Dizem que a mudança é inevitável. Se você trabalha no varejo, já deve ter 
visto isso. Na atualidade, os perfis dos pedidos são diferentes. Os clientes 
estão comprando em vários canais e usando uma grande variedade de 
opções de atendimento. Além disso, passaram a esperar uma entrega 
mais rápida que seja de baixo custo ou gratuita. 

A complexidade está aumentando. As janelas de entrega são mais 
apertadas. Além disso, o custo do atendimento aumenta constantemente. 
A era do comércio conectado chegou. Portanto, a pergunta do dia é: 
O que você precisa fazer para vencer? 

Em primeiro lugar, você precisa de uma forma rentável de atender a 
demanda do consumidor, dos seus revendedores e da loja. Em segundo 
lugar, você precisa de uma forma de aproveitar ao máximo os ativos do 
seu armazém — especificamente, mão de obra e automação. Em 
terceiro lugar, você precisa de ferramentas que garantam que 
sempre haja uma quantidade suficiente de produtos nos 
locais certos, para agradar os clientes e manter as margens. 
Quando você faz todas essas coisas, consegue cumprir as 
promessas desde uma ponta da jornada do cliente até 
a outra. As soluções Manhattan Active ajudam você 
a fazer isso.

COMO CUMPRIR AS PROMESSAS 
DE OMNICHANNEL DE FORMA 
LUCRATIVA
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Atualmente, apenas 10% dos 
líderes da indústria acreditam 
que podem lucrar e, ao 
mesmo tempo, atender à 
demanda omnichannel.

PESQUISA COM O 

CONSUMIDOR ONEPOLL 2018

STREAMING DE PEDIDOS: ENTREGUE OS 
PRODUTOS RAPIDAMENTE E MANTENHA 
OS CLIENTESV SATISFEITOS
Opções de atendimento como entrega no dia seguinte ou no mesmo dia, aliadas ao 

fluxo contínuo de pedidos online, fazem com que as prioridades do armazém mudem 

constantemente. Com a tecnologia tradicional em ondas no armazém, é extremamente 

difícil mudar ou acrescentar algo após a liberação do trabalho. A alternativa é o atendimento 

sem ondas, um método de atendimento criado especificamente para envios diretamente 

ao cliente que exigem períodos curtos de entrega. Até agora, o processamento do 

atendimento em ondas e sem ondas ao mesmo tempo e na mesma solução era considerado 

impossível. Entretanto, o streaming de pedidos oferece suporte para o atendimento em 

ondas, sem ondas e flow-through simultaneamente e tem uma inteligência incorporada 

que altera as prioridades das tarefas, transfere recursos e coloca o trabalho urgente como 

o primeiro da fila. Monitorando pessoas, equipamentos e estoque em tempo real, o 

streaming de pedidos garante que a utilização dos ativos seja maximizada e que as 

promessas de atendimento feitas aos compradores sejam cumpridas.

Na verdade, o único meio de atender às demandas de forma lucrativa é 

combinar a disponibilidade de pessoas e equipamentos em tempo real 

à liberação do trabalho mais urgente em tempo real. Para manter a 

produtividade e a satisfação dos clientes elevadas e os custos baixos, 

o armazém deve ser constantemente dinâmico. O Manhattan 

Warehouse Management é a única solução que oferece streaming 

de pedidos para possibilitar a agilidade e a flexibilidade que a 

tecnologia tradicional não pode 

oferecer.
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APROVEITE O MELHOR DAS 
PESSOAS E DAS MÁQUINAS
Os benefícios da robótica para o armazém são óbvios. Robôs não ficam doentes. 
Não são afetados pela escassez de mão de obra. Além disso, ficam cada vez 
mais rápidos e sofisticados. Apesar desses avanços, as pessoas continuam sendo 
incrivelmente valiosas. Pensam de forma criativa, reagem a mudanças repentinas 
e resolvem problemas com agilidade. Portanto, para garantir a entrega mais 
eficiente dos produtos aos compradores é preciso orquestrar tanto a automação 
do armazém quanto as pessoas no centro de distribuição.

A solução de supply chain correta combina um sistema de gestão de armazém 
(WMS) líder do setor e um sistema de execução de armazém (WES). Essa 
combinação dá a você o melhor de dois mundos: o poder dos processos 
repetíveis e previsíveis e a capacidade de pensar de forma inovadora. 
O resultado disso é a sinergia em todo o centro de distribuição, 
aumentando a eficiência e a produtividade. Em última análise,  
isso significa cumprir as promessas de atendimento feitas aos  
clientes — isso aumenta a fidelidade e a confiança deles  
em você.

De acordo com uma pesquisa da  
Manhattan Associates realizada com  
425 empresas na Europa e nos EUA,  
99% dos participantes afirmaram  
que sua organização está auto- 
matizando o centro de  
distribuição em certa medida 
e 80% concordaram que  
automatizar alguns  
aspectos do atendi- 
mento de pedidos  
é essencial.
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GERENCIE O ESTOQUE 
CONHECENDO O 
FUTURO
O envio mais rápido e uma variedade cada vez maior de opções de atendimento 
aumenta a pressão sobre as suas margens. Para manter a lucratividade, os 
varejistas precisam controlar os custos de estoque e atendimento. No 
entanto, como isso é feito? Tudo começa pela compreensão verdadeira 
da demanda em toda a rede de lojas e centros de distribuição. 
E por ferramentas de previsão projetadas para o comércio 
omnichannel, que ajudam a criar planos de execução 
otimizados.

As melhores soluções tecnológicas da atualidade 
permitem comparar a demanda prevista com os 
números reais e, em seguida, modelar simulações 
hipotéticas ilimitadas para a previsão do estoque. 
Assim que você encontra um plano que funciona, 
um único clique o executa em toda a empresa. O 
resultado é uma gestão de estoque melhor em 
muito menos tempo. Além disso, com 
rastreamento e transparência totais, é possível 
aperfeiçoar as estratégias com o passar do tempo. 
Independentemente das mudanças que você 
realiza online ou nas suas lojas, você pode ter um 
desempenho confiante em relação aos clientes e  
ao resultado financeiro.

Somente 27% dos varejistas 
afirmam que estão usando o 
insight de dados para prever  
o futuro.

PESQUISA COM O CONSUMIDOR ONEPOLL 2018
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UM LUGAR PARA CADA COISA, 
CADA COISA EM SEU LUGAR
Suas operações estão configuradas para o comércio conectado? Muitos varejistas 
gerenciam pools de estoque separados para atender aos seus negócios omnichannel de 
forma eficiente. Entretanto, um olhar mais atento revela que a questão não é o estoque 
segregado ou em pool, mas a visão em tempo real de onde exatamente está o estoque  
em um determinado momento. No ambiente atual, é fundamental que os produtos estejam 
acessíveis para atender pedidos independentemente de onde se encontrem na supply 
chain, não importando se estão na prateleira de uma loja ou no armazém. 

A empresa omnichannel que funciona é aquela que oferece uma visão completa de todo 
o estoque. Essa visibilidade ajuda a aumentar as margens ao tomar decisões melhores em 
relação ao estoque. Em uma pesquisa mundial com varejistas, 81% deles afirmaram que 
possibilitar uma visualização única do estoque em toda a rede em tempo real e melhorar  
as eficiências em suas supply chains eram prioridades altas. Isso incluiu 89% nos EUA,  
84% na França, 80% nos Países Baixos e 60% no Reino Unido. 

Embora todos concordem que é importante,  
gerenciar o estoque e o produto também é um  
desafio. Felizmente, as soluções Manhattan Active  
têm tudo o que é necessário para por cada coisa  
em seu devido lugar e na hora certa. 
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DISPONIBILIDADE 
GLOBAL DO ESTOQUE:  
VEJA TUDO

Sessenta e nove por centro dos clientes 
do Reino Unido esperam que os varejistas 
localizem e entreguem produtos estejam 
onde estiverem na supply chain.

PESQUISA COM O CONSUMIDOR ONEPOLL 2018

O recurso mais básico de que as empresas precisam para 
realizar uma operação omnichannel é a disponibilidade 
global do estoque. Isso vai além de saber onde tudo está 
o tempo todo — é saber se o estoque está disponível ou 
não, para que você prometa ao cliente de forma lucrativa. 
Para que os clientes comprem e recebam entregas dos 
pedidos em qualquer lugar, você precisa saber onde os 
seus produtos estão e as implicações, em relação ao custo, 
de levar o produto ao local preferencial do cliente.

Anteriormente, a loja gerenciaria o seu próprio estoque 
e reabasteceria a partir do centro de distribuição quando 
necessário. Atualmente, toda loja é como um mini-
armazém, que atua como um centro de atendimento em 
potencial para pedidos online e até mesmo pedidos de 
outras lojas. O papel da loja está se expandindo, e as 
necessidades tecnológicas para ajudar a gerenciar essa 
nova função também estão. Mundialmente, 62% dos 
varejistas estão atendendo pedidos online a partir do 
estoque da loja. No Reino Unido e nos EUA, esse número 
aumenta para 74%. Ao mesmo tempo, cada local precisa 
garantir que haja produtos suficientes nas prateleiras para 
os clientes na loja. É um equilíbrio complexo, que se torna 
impossível sem a disponibilidade total do estoque.
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Para os clientes, não interessa onde seu estoque se encontra. Eles 
só querem que você cumpra suas promessas. Entretanto, a forma 
como você cumpre essas promessas faz diferença no resultado 
financeiro. Para crescer, é preciso gerenciar o estoque de forma 
eficiente e lucrativa. Entretanto, os gerentes e colaboradores da sua 
loja já estão bastante ocupados, e acrescentar recursos aumenta 
ainda mais a pressão sobre os lucros.

Soluções avançadas de gestão de estoque oferecem 
aprendizagem automática e ferramentas de previsão de estoque 
autônomas que analisam constantemente a demanda de produtos 
em toda a rede, aprendendo e ajustando automaticamente. Uma 
previsão de estoque mais precisa melhora a gestão de produtos, 
reduz os custos de envio, aumenta as margens e — o mais 
importante — aumenta a satisfação dos clientes. Melhor ainda: a 
solução faz tudo isso sem intervenção humana.

A MAIOR APRENDIZAGEM  
LEVA A LUCROS  
MAIORES

Somente 47% dos compradores 
afirmaram que tiveram uma 
experiência omnichannel sem 
problemas.

PESQUISA COM O CONSUMIDOR  
ONEPOLL 2018
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Sessenta por cento dos varejistas afirmaram 
que têm planos para investir em tecnologia  
de comércio virtual, aumentando a  
pressão sobre as estratégias de  
estoque.

PESQUISA COM O CONSUMIDOR  
ONEPOLL 2018

CONECTE OS CLIENTES 
AOS PRODUTOS QUE 
ELES DESEJAM
Hoje, os consumidores esperam poder comprar e devolver tudo, em qualquer canal, 
no tempo que eles escolherem. Consequentemente, os varejistas transformaram 
os recursos de atendimento para atender a essas expectativas. No entanto, para 
implementar com êxito o atendimento omnichannel e maximizar a lucratividade, você 
precisa de uma solução de otimização e planejamento de estoque projetada para a 
complexidade do comércio omnichannel.

As soluções de estoque tradicionais usam uma abordagem em vários níveis que 
nunca considerou que os pedidos digitais poderiam ser atendidos com o estoque 
em loja. Isso causa desequilíbrios de estoque, falta de estoque e experiências ruins 
para os clientes. Os varejistas que oferecem suporte para uma experiência de compra 
moderna para o consumidor precisam de uma estratégia de otimização do estoque 
omnichannel para alinhar o estoque analisando o estoque atual e futuro, os padrões 
de demanda dos canais e as estratégias de atendimento omnichannel e recomendar 
o melhor plano. Consequentemente, os custos baixam, a eficiência aumenta,  
ocorrem menos remarcações e o retorno dos seus ativos de estoque cresce.  
Por meio dessa abordagem, é possível aproveitar o estoque para oferecer  
a melhor experiência possível para os compradores com o custo mais baixo  
para a sua empresa.
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AS PESSOAS SÃO O SEU  
RECURSO MAIS  
VALIOSO
Dizem que as pessoas são a alma de qualquer empresa. Planos de negócios inteligentes 
são importantes, mas o varejo personalizado é uma questão de interação humana. 
Os funcionários estão na linha de frente todos os dias, garantindo que os clientes 
continuem dando vida à sua empresa. Um estudo recente da Retail Week/Manhattan 
Associates constatou que, na opinião dos varejistas, para aumentar a fidelidade do 
cliente, o "Valor pelo dinheiro" é o aspecto mais importante, seguido de perto pelo 
"Serviço". Esses dois aspectos dependem das pessoas.

Para executar uma estratégia de comércio conectado, os colaboradores  
da loja precisam proporcionar experiências personalizadas aos clientes  
e das ferramentas certas para desempenhar várias funções dentro da  
loja. No armazém, os gerentes e funcionários precisam de ferramentas  
intuitivas para terem sucesso no novo ambiente. Com as soluções  
Manhattan Active, você tem meios para obter o máximo de valor  
do seu pessoal, para poder oferecer o melhor aos clientes.
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OFEREÇA EXPERIÊNCIAS 
PERSONALIZADAS AOS CLIENTES
Os clientes não compram uma marca — eles se unem à marca. Quando uma pessoa faz uma compra, ela  
acredita que estabeleceu um relacionamento com você. As pessoas querem ser reconhecidas, apreciadas  
e valorizadas. Os colaboradores da sua loja precisam conhecê-las. De certa forma, essa expectativa remonta ao  
varejo de antigamente, em que o comerciante conhecia todos os clientes  
pelo nome. Embora os tempos sejam outros, esse desejo de um relacionamento pessoal  
voltou. A tecnologia pode ajudar, fornecendo uma ponte digital para a personalização.

As ferramentas de Customer Engagement dão aos colaboradores de serviços as informações  
necessárias para oferecer experiências excelentes combinando insights não estruturados, como  
conversas sociais, com visualizações em tempo real dos pedidos dos clientes, histórico de  
transações e dados de tendências. Em instantes, os colaboradores podem ler a história de  
um cliente e realizar ações informadas para lhe dar uma atenção personalizada. Essa atenção  
pode ser a recomendação de uma compra específica, a resolução de um problema de forma  
proativa ou um aviso sobre uma promoção. O serviço excepcional começa sempre pelo  
conhecimento sobre o cliente.

Setenta e três por cento dos varejistas 
afirmam que a visualização única 
lhes permite reagir aos dados de 
navegação e vendas e, em seguida, 
direcionar produtos e promoções 
relevantes para o cliente.

PESQUISA COM O CONSUMIDOR ONEPOLL 2018
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Sessenta e nove por cento 
dos consumidores dizem que, 
frequentemente, sabem mais  
sobre os produtos do varejista  
do que os funcionários  
da loja.

PESQUISA COM O  
CONSUMIDOR  
ONEPOLL 2018

TRANSFORME OS COLABORADORES 
DE VENDAS EM EMBAIXADORES  
DA MARCA
Atualmente, os colaboradores de vendas são encarregados de desempenhar 
várias funções. Eles atuam como personal shoppers, especialistas em produtos, 
gerentes de atendimento e representantes de atendimento ao cliente – tudo 
isso ao mesmo tempo. Como os embaixadores mais visíveis da marca, 
sua capacidade de estar à altura dessa função afeta muito mais do que 
qualquer transação individual. Para trabalhar bem, eles precisam estar 
conectados às informações necessárias sobre os clientes e o estoque.

A solução correta oferece ponto de venda, clienteling, corredor 
infinito e atendimento na loja em um único aplicativo ágil na 
resposta. Sendo assim, se o cliente precisa de uma opinião 
sobre um produto, deseja devolver um pedido online ou 
retirar algo que foi comprado no call center, você pode 
garantir que ele receba uma experiência de compra que 
aumente a fidelidade e o faça voltar à loja.
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TRABALHE O  
CHÃO DE ARMAZÉM
Todo pedido é uma oportunidade de conquistar ou perder a confiança do cliente. Cada 
item atende um desejo ou uma necessidade. O sucesso no omnichannel começa no 
centro de distribuição, onde os seus ativos mais criativos e valiosos são as pessoas. Elas 
têm capacidade de improvisar, resolver problemas, comunicar e colaborar. Está na 
hora de dar ao seu pessoal uma tecnologia que melhore o desempenho, em vez de 
limitá-lo.

A solução correta de gestão de armazém permite que os supervisores 
controlem toda a operação em uma só interface, a partir de um único local. 
Instalações inteiras podem ser monitoradas, diagnosticadas e ajustadas 
com uma única plataforma unificada que fornece insights contínuos e 
acionáveis em tempo real. 

A força de trabalho do armazém também precisa de ferramentas 
projetadas especificamente para exigir um treinamento 
mínimo. Ao colocar todos os processos – entrada de estoque, 
inspeção de produtos, atividades de embalagem e 
verificação, consolidação de produtos e muito mais – em 
aplicativos intuitivos e fáceis de usar, os funcionários 
estão prontos para o sucesso assim que começam a 
usar o dispositivo.

Apesar da robótica emergente, 
hoje os armazéns empregam 
mais pessoas do que nunca.
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O OMNICHANNEL CRIA UMA 
NOVA OPORTUNIDADE
O crescimento do comércio conectado está redefinindo radicalmente todo o setor varejista. 
Entretanto, os desafios que esse comércio gera também dão às empresas uma oportunidade de 
se diferenciar. As soluções Manhattan Active dão a você as ferramentas necessárias para aproveitar 
essa oportunidade atendendo melhor os clientes, tanto os digitais quanto os que vão à loja. 
No armazém, no estoque e nas lojas varejistas, a Manhattan Associates ajuda você a gerenciar 
produtos, lugares e pessoas para cortar custos, maximizar recursos e agradar clientes de uma ponta 
da supply chain à outra. É tudo o que você precisa para vencer no omnichannel.

Para obter mais informações, entre em contato conosco pelo telefone 0800 591 4021 (Brasil) 
ou pelo e-mail latam@manh.com
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