
Papa John’s na Plataforma

Sem anchovas, por favor: “Otimização suprema” dos pedidos de pizza  
da Papa John’s com a Supply Chain Process Platform™ da Manhattan

uando a sua empresa é uma das maiores pizzarias do mundo, com  
mais de 4.400 restaurantes, manter operações eficientes e rentáveis  

ao longo do supply chain, é essencial para um sucesso contínuo. Apesar do rápido 
crescimento, a Papa John’s International, Inc., sediada em Louisville, Kentucky, 
vinha enfrentando desafios de visibilidade, precisão e estoque no supply chain  
que afetavam os negócios. 

“Tínhamos que usar armazenamento externo para o estoque, que acabou sendo  
eliminado porque o prazo de validade expirava antes da expedição do produto 
para os restaurantes. Isso gerou um efeito dominó de gastos excessivos no supply 
chain. Mas, sem visibilidade, não tínhamos como saber como os pedidos de carga 
por caminhão estavam afetando todo o ciclo”, diz Susan Kinder, Diretora Sênior de 
Soluções de Negócios. 

A empresa também vinha enfrentando o que Kinder chama de “tempestade 
perfeita” de aumentos substanciais no preço das commodities, dos combustíveis 
e do salário mínimo, três elementos fundamentais nos setores de alimentos e 
restaurantes. Outro desafio que complicava ainda mais o processo estava nas 
ofertas com tempo limitado da Papa John’s, que exigiam uma reação imediatada 
do supply chain para atender aos picos de demanda temporários. Sem parâmetros 
de desempenho adequados ou um sistema de orientação operacional, todos esses 
desafios eram resolvidos manualmente por meio de planilhas, mapas e decisões 
tomadas com base na experiência pessoal. 

“Sem as ferramentas para rastrear e otimizar as funções de supply chain, 
estávamos desperdiçando dinheiro. Precisávamos de uma solução para alinhar 
todas as etapas do supply chain e reduzir os níveis de estoque, eliminando o 
armazenamento externo e as baixas no estoque”, explica Kinder.
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“ Conseguimos atingir a meta de reduzir o  
gasto com frete em 10% a 15% após apenas  
seis meses de execução do sistema.” 
 
Eric Hartman, Diretor Sênior de Logística, 
Papa John’s

A Papa John’s
é Líder em 

Supply Chain
Associates

Desafio:
O crescimento da empresa superou  
a capacidade do supply chain de  
manter o estoque e o fornecimento  
de restaurantes com eficiência e  
eficácia em termos de custo.

Solução:
A Supply Chain Process Platform da 
Manhattan proporcionou a solução 
ideal para a otimização de todas as 
operações de reabastecimento, estoque 
e desempenho na Papa John’s.

Resultado:
Visibilidade geral melhorada, redução 
de custos de armazenamento externo 
e do nível dos estoques, eficiência do 
centro de distribuição e utilização de 
transporte aprimoradas, redução de 
custos de milhagem e mão de obra.

Sede: Louisville, KY 

Armazéns: 10

Soluções Manhattan: Reabastecimento, 
Contratação de Transporte, Planejamento e 
Execução de Transporte, Gestão de Armazém, 
Inteligência do Supply Chain



Papa John’s Escolhe um Pacote Completo com  
Cinco Soluções do Menu da Manhattan

Após uma análise completa das possíveis parcerias, a Papa 
John’s selecionou a Manhattan Associates e um pacote 
abrangente de soluções de supply chain: 

• Reabastecimento

• Contratação de Transporte

• Planejamento e Execução de Transporte

• Gestão de Armazém

• Inteligência do Supply Chain

“Com uma pequena equipe de TI, não podíamos perder tempo 
integrando as soluções de vários fornecedores diferentes para 
atingir nossas metas. “Também era importante encontrar um 
parceiro ideal que nos ajudasse a crescer e evoluir. É por isso 
que escolhemos a Manhattan”, diz Kinder.

Além da experiência em planejamento e compras, com serviços 
de gestão de frota e transportadora, selecionamos a Manhattan 
Associates pela perfeita integração e coordenação que a solução 
Supply Chain Process Platform oferece. Ela cria um repositório 
central de informações que fornece dados de estoque consistentes 
e padronizados, além de parâmetros de desempenho que podem 
ser compartilhados por todo o supply chain da Papa John’s.

Ao escolher um fornecedor da solução para supply chain, a 
Papa John’s planejou uma implantação por etapas: 

1)  A primeira foi a centralização das compras/estoque 
de abastecimento administrada pelas soluções de 
Reabastecimento e Contratação de Transporte da 
Manhattan. 

2)  A próxima foi a gestão de armazém, otimizada pelas 

soluções Gestão de Armazém e Inteligência do Supply 
Chain da Manhattan. 

3)  A fase final foi a entrega, coberta pela solução Planejamento 
e Execução de Transporte da Manhattan.

Ao cobrir todo o supply chain, a Papa John’s criou a Whole Chain 
Awareness™: uma perspectiva completa viabilizada pelo 
compartilhamento de informações da Supply Chain Process 
Platform da Manhattan. A coordenação e a otimização holísticas 
resultantes indicam que todo departamento é capaz de reagir às 
ações e decisões tomadas em qualquer momento e local da cadeia. 

As soluções da Manhattan permitem gerenciar os níveis 
de estoque de maneira precisa, eficiente e dinâmica 
com base nas necessidades reais. E isso resulta na 
capacidade de reduzir os níveis gerais de estoque. 

Eric Hartman, Diretor Sênior de Logística

ESTUDO DE CASO DO SUPPLY CHAIN DA PAPA JOHN’S |  Manhattan SCOPE



Sem as ferramentas para rastrear e otimizar as funções 
do supply chain, estávamos desperdiçando dinheiro. 
Precisávamos de uma solução para alinhar todas as etapas 
do supply chain e reduzir os níveis de estoque, eliminando 
o armazenamento externo e as baixas no estoque.
Susan Kinder, Diretora Sênior de Soluções de Negócios

Ingredientes Frescos, Pizzas Melhores… um  
supply chain mais eficiente

A implantação das soluções da Manhattan proporcionou uma 
incomparável visibilidade, além de gastos reduzidos, maior 
eficiência e produtividade em todo o supply chain.

“Com uma nova visibilidade, sabemos quando uma OC foi 
criada e podemos rastrear todas as etapas de uma entrega para 
o nosso QCC. Isso não tem preço. As soluções da Manhattan 
permitem gerenciar os níveis de estoque de maneira precisa, 
eficiente e dinâmica com base nas necessidades reais. E isso 
resulta na capacidade de reduzir os níveis gerais de estoque. 
Conseguimos atingir a meta de reduzir de 10% a 15% o gasto 
com frete após apenas seis meses de execução do sistema”,  
diz Eric Hartman, Diretor Sênior de Logística.

A rastreabilidade automatizada fornece os meios para atender 
à conformidade da FDA (Administração Federal de Alimentos e 
Medicamentos dos Estados Unidos) e melhorar a qualidade do 
produto. Essa funcionalidade gera dados em tempo real, além 
de um rastreamento claro de ações de auditoria quando surgem 
problemas persistentes de entrega ou transporte. 

“Em determinada ocasião, um produto estava constantemente 
apresentando avarias. Conseguimos encontrar a origem do 
problema com facilidade e trabalhamos com a transportadora 
para determinar que a carga não estava configurada 
adequadamente. Encontramos uma solução de baixo custo. 
E esse custo era mais do que compensado porque o estoque 
chegava em bom estado e não precisava ser descartado nem 
substituído”, aponta Hartman.

Outros benefícios do sistema totalmente otimizado incluem:

Gestão de Estoque, Reabastecimento

 • Redução de 15,7% do estoque

 • Redução de 66% dos custos de armazenamento externo

 • Diminuição de 83% nas baixas de estoque

 • ROI (Retorno sobre o investimento) <1 ano

Contrato de transporte, Transporte de abastecimento  
Planejamento e execução

 • Redução de 10% dos custos de frete

 • ROI <1 ano

Gestão de armazém

 •  Aumento de 9% nas peças carregadas/valor da hora da  
mão de obra

 • Aumento da eficiência da coleta

 • Redução dos custos com mão de obra

 • Menos erros de coleta e entrega

 •  Redução dos ajustes de inventário rotativo e de baixas  
no estoque

 • Projeção do ROI <2,5 anos

Planejamento e execução do transporte de abastecimento

 •  Melhoria de 25% da utilização da cubagem  
(nas unidades de planejamento e execução do transporte)

 • Diminuição de 11% da milhagem (aproximadamente)

 • Aumento de 15% nas paradas/veículo (aproximadamente)

 •  Aumento de 16% do carregamento do cavalo mecânico 
(aproximadamente)

 • ROI projetado <3 anos
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A Manhattan oferece boas soluções com uma  
parceria contínua

Durante a implantação, a Papa John’s percebeu a necessidade 
do planejamento de rotas de alta densidade para administrar 
uma grande quantidade de paradas. Esse número era superior 
ao que a transportadora média e o sistema projetado podiam 
comportar inicialmente. A solução da Manhattan foi desenvolver 
novos algoritmos personalizados para atender a essa exclusiva 
característica da empresa. 

Isso é comum nas parcerias entre duas empresas. Essa relação 
contínua e de cooperação produz avanços operacionais e 
otimização mais ajustada. 

Com uma pequena equipe de TI, não podíamos perder 
tempo integrando as soluções de vários fornecedores 
diferentes para atingir nossas metas. Também era 
importante encontrar um parceiro ideal que nos ajudasse a 
crescer e evoluir. É por isso que escolhemos a Manhattan.

Susan Kinder, Diretora Sênior de Soluções de Negócios

Planos futuros incluem a possibilidade de aprimorar a 
inteligência do supply chain e de criar soluções de gestão 
e programação da mão de obra com o fim de otimizar o 
desempenho e a programação da mão de obra.

Susan Kinder caracteriza o processo com a seguinte declaração: 
“Quanto mais aprendemos, mais oportunidades identificamos.  
E quanto mais dados geramos, mais informações desejamos 
para melhorar ainda mais as operações.”
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