
Escalando novas alturas 
 com a solução de gestão de 
armazém líder no mercado
Novo Depósito Francês Precisa de um Sistema Flexível de Gestão de Armazém 

A Columbia Sportswear registrou um crescimento constante desde a sua 
criação como empresa de chapéus em 1938, próxima às margens do rio 

Columbia, no Oregon. Hoje, a empresa distribui seus produtos para 13.000 lojas 
em 76 países através de um número crescente de pontos de venda de varejo de 
marca própria. A linha de vestuário esportivo da Columbia Sportswear vai desde 
artigos em fleece a calças de esqui, passando por chapéus e botas, até uma ampla 
variedade de peças para crianças. A Columbia Sportswear chegou à Europa em 
meados dos anos 1990, trabalhando com especialistas em serviços logísticos na 
Holanda. In 2002, a Columbia decidiu realizar a distribuição por conta própria e 
adquiriu um terreno de 80.000 metros quadrados em Cambrai, próximo a Lille.

O maior desafio de Joseph Senné, diretor de distribuição para a Europa, e Jean-
Christophe Koral, gerente de sistemas de informação, era gerenciar uma carga de 
trabalho que flutuava muito, de acordo com a demanda sazonal. As duas épocas 
de pico para a Columbia Sportswear são a primavera e o outono, quando os 
pedidos da nova temporada são despachados. Embora consiga prever a demanda 
com alto grau de precisão, a empresa precisa responder com muita rapidez a um 
grande aumento na atividade.

A Columbia Sportswear instala uma versão idêntica da solução Warehouse 
Management da Manhattan usada no seu centro de distribuição dos EUA

No novo centro de distribuição, que inicialmente trabalharia com vários milhões 
de itens por ano, a automação teria um papel fundamental para manter o custo 
unitário baixo. Tim Boyle, presidente e CEO da Columbia Sportswear, decidiu 
implementar a solução Warehouse Management da Manhattan Associates na 
plataforma IBM i como centro nevrálgico da distribuição. 

A combinação da solução da Manhattan Associates com o servidor da IBM já havia 
sido instalada no centro de distribuição de Rivergate, nos EUA, proporcionando 
um bom resultado para a empresa. Ele oferecia flexibilidade, conseguia executar 
sistemas manuais se houvesse necessidade e, algo importante para a tranquilidade 
da Columbia Sportswear, ele tinha sido sugerido por empresas conceituadas e 
líderes de mercado. 

ESTUDO DE CASO DO CLIENTE

C

“Agora temos 99,5% de precisão nos pedidos.”

Joseph Senné, diretor de distribuição para a Europa, 
Columbia Sportswear

Desafio:
A Columbia Sportswear precisava de um 
sistema de gestão de armazém para o 
novo centro de distribuição europeu, na 
França.

Meta:
O novo sistema precisava responder 
rapidamente a drásticas mudanças 
sazonais na demanda e garantir a 
exatidão dos pedidos.

Solução:
A Columbia Sportswear decidiu instalar 
na França a mesma configuração da 
solução utilizada em seu importante 
centro de distribuição nos EUA.

Resultados:
A Columbia Sportswear atingiu 99,5% 
de exatidão, flexibilidade, velocidade 
e um alto grau de controle sobre o 
planejamento da carga de trabalho e os 
processos.

Sede na Europa: Genebra, Suíça

Centros de distribuição: 1

Plataforma: IBM i

Solução da Manhattan: Warehouse Manage-
ment

Equipamento de RF: scanners de punho 
Symbol terminais e leitores de anel

Equipamento de MHE: classificador de este-
ira transportadora transversal Beumer
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Para o centro de distribuição na Europa foi escolhida uma cópia 
quase exata da solução Warehouse Management implementada 
nos Estados Unidos. O projeto todo foi supervisionado pela 
B+, uma empresa francesa dedicada à integração de sistemas 
e especializada na automação de armazéns. Um Sistema de 
Controle de Armazém (WCS) da Savoye, integrado à solução 
Warehouse Management da Manhattan, foi instalado para operar 
as esteiras transportadoras, o classificador e dez guindastes 
Daifuku totalmente automatizados. Em menos de nove meses o 
sistema estava em operação funcionando perfeitamente.

Sistema da Manhattan Gerencia o Fluxo de Trabalho e  
Aumenta a Produtividade

A maior parte dos produtos da Columbia Sportswear é fabricada 
no Extremo Oriente. Os produtos chegam à Europa via Roterdã, 
nos Países Baixos, e são transportados de caminhão até o centro 
de distribuição de Cambrai. Cada caixa recebe uma “placa” 
ao chegar na área de recebimento. Em seguida, a solução 
Warehouse Management da Manhattan escolhe uma área de 
classificação na qual a caixa é entregue. O sistema escolhe o 
local aleatoriamente para evitar a geração de gargalos devido à 
entrada excessiva de um determinado tipo de produto. Leitores 
de radiofrequência (RF) leem as caixas e atualizam o sistema da 
solução Warehouse Management assim que elas chegam.

A solução Warehouse Management otimiza o rumo das caixas 
e do vestuário no armazém e gerencia os padrões de trabalho 
dos operadores de armazém. “O sistema informa qual o 
próximo passo a ser tomado”, explica Jean-Christophe Koral. 
“Por exemplo, se não há nada para descarregar, o funcionário 
pode ser orientado a verificar o estoque para garantir que a 
quantidade de caixas na prateleira corresponda ao número no 
sistema.”

Assim que uma caixa se torna necessária para completar um 
pedido, a solução Warehouse Management orienta o operador 
a colocá-la em uma esteira transportadora, onde ela é lida e 
enviada para serviços de valor agregado, como o de rotulagem 
especial ou simplesmente a coleta de itens individuais para 
compor pedidos diferentes. A solução Warehouse Management 
também controla a classificação, operando em conjunto com 
o WCS. À medida que os itens individuais de um pedido são 
lidos, o software envia informações ao WCS, que em seguida 
orienta as esteiras transportadoras transversais a enviar os itens 
à calha correta, onde eles caem em um contêiner, prontos para a 
embalagem.

A Columbia Sportswear Ganha Flexibilidade Com  
Alta Precisão e Velocidade

Ao instalar a solução da Manhattan, o centro de distribuição de 
Cambrai atingiu suas metas de:

•  Qualidade de serviço. A solução Manhattan Warehouse 
Management deu à Columbia Sportswear mais capacidade de 
entregar no prazo, com a quantidade correta e no lugar certo.

•  Flexibilidade. O sistema consegue lidar com os aumentos de 
volume no centro de distribuição durante as temporadas de 
pico na primavera e no outono.

•  Precisão. A verificação ocorre em todos os estágios do 
processo , de forma que erros nos pedidos foram praticamente 
eliminados.

•  Velocidade. É possível atender vários milhares de clientes de 
porte variado durante as breves temporadas de pico.

•  Controle. É possível otimizar o planejamento da carga de 
trabalho e agilizar os processos para aproveitar melhor o 
tempo dos funcionários e evitar gargalos.

A precisão em Cambrai é excepcional. “Agora temos 99,5% de 
precisão nos pedidos”, explicou Joseph Senné. “O percentual 
restante corresponde a problemas na segurança durante o 
transporte, o que estamos trabalhando intensamente para 
resolver.”

“O fato de o sistema espelhar precisamente o sistema dos 
EUA é outro benefício para nós”, acrescentou Jean-Christophe 
Koral. “Fizemos propositalmente uma cópia exata do que 
implementamos nos EUA para poder aplicar aqui, com bastante 
facilidade, as modificações e atualizações que acontecem lá.”

“O fato de o sistema refletir precisamente o sistema 
dos EUA é outro benefício para nós. Fizemos 
propositalmente uma cópia exata da implementa-
ção nos EUA para poder aplicar aqui, com muita 
facilidade, as modificações e atualizações feitas lá.”
Jean-Christophe Koral, gerente de sistemas de informação 
Columbia Sportswear
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