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MISSÃO
A missão da Organização de Suporte ao Cliente da  
Manhattan Associates é prestar um serviço cortês, eficiente e 
eficaz para os clientes e, ao mesmo tempo, ajudá-los a dominar as 
oportunidades apresentadas pelo nosso software.

Reconhecemos que a nossa força é constituída por duas partes — 
nosso produto e o nosso serviço. Um não pode proporcionar 
satisfação total sem o outro. Nós nos esforçamos para satisfazer 
os nossos clientes ao destacar um produto que excede as 
expectativas com um serviço que também faz isso.

Quase 90% da força de trabalho da Manhattan Associates está 
focada nos clientes — nas organizações de P&D, gestão de  
contas ou serviços profissionais, que gerenciam as implementações 
e o suporte.

A Manhattan Associates oferece um 
programa abrangente de manutenção, 
que inclui um programa de atualização 
comprovado, que permite que os nossos 
clientes baixem o custo total de propriedade. 
Mais de 90% dos clientes da Manhattan 
Associates permanecem atualizados em 
termos de manutenção, ilustrando os níveis 
consistentemente altos de satisfação do 
cliente que proporcionamos.
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DESCONTO EM AULAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
Todas as aulas agendadas de treinamento público da Manhattan 
Associates estão disponíveis com 10% de desconto referente ao 
valor que estiver sendo praticado no momento.

ATUALIZAÇÕES PARA CONFORMIDADE DE VAREJO 
As atualizações das versões compatíveis do software no 
momento são disponibilizadas de acordo com a política Top 
100 de Conformidade de Varejo da Manhattan Associates. 
Essa política, assim como as informações referentes às iniciativas 
de conformidade, está disponível na extranet para clientes da 
Manhattan Associates (MA Gateway).

ESTIMATIVAS FORNECIDAS PARA PROJETOS SIMPLES  
OU MODIFICAÇÕES
O tempo empregado em estimativas gerais é gratuito. São 
estimativas aproximadas e não vinculantes que serão atualizadas, 
se necessário, assim que o projeto for concluído.

GESTOR DE CONTAS  
Um gestor de contas focado, responsável por compreender 
e apoiar os requisitos de negócios, objetivos e planos de 
desenvolvimento estratégico do cliente, fica à disposição.

CONSULTOR DE SUPORTE
Depois que o cliente tiver implementado o produto licenciado e 
feito oficialmente a transição para o suporte, será designado um 
consultor técnico. Esse consultor se familiariza com o projeto do 
sistema do cliente e com extensões específicas que permitem que 
a Manhattan Associates forneça o suporte mais eficaz no futuro.

RECEBER AS TAXAS DE FATURAMENTO POR HORA ATUAIS

RECEBER AS TAXAS DAS TRANSPORTADORAS AOS 
CUSTOS ATUAIS

ATUALIZAÇÕES/APRIMORAMENTOS NAS VERSÕES DE 
SOFTWARE  
Os clientes têm direito a todas as atualizações/aprimoramentos  
da versão mais recente do software licenciado no Contrato de 
Licença de Software. O suporte associado à implementação e 
consultoria/programação é adicional.

SUPORTE A PRODUTOS EM GARANTIA  
O cliente recebe suporte relacionado a todos os problemas 
relacionados diretamente aos aplicativos de software em garantia 
licenciados no Contrato de Licença de Software.

SUPORTE À MODIFICAÇÃO POR DEFEITO
Há suporte para modificações, interfaces e extensões para o 
produto licenciado. Algumas condições são aplicáveis.

DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO 
fornecemos o Gerenciador Avançado de Informações (AIM) para os 
produtos licenciados do cliente.

VISITA ANUAL AO LOCAL  
A Manhattan Associates enviará um consultor de suporte ao cliente 
a um dos seus locais para realizar uma auditoria de eficiência do 
sistema com um dia (8 horas) de duração, fornecerá treinamento 
ou tratará de futuros requisitos de negócios.

ACESSO À EXTRANET DO CLIENTE 
O MA Gateway fornece aos clientes o acesso a informações 
detalhadas sobre softwares Manhattan Associates; a capacidade 
de enviar, atualizar e ler casos de suporte ao cliente da Manhattan 
Associates e solicitar atualizações, chaves de licença e taxas de 
transporte. Os clientes também podem atualizar suas informações 
de contato, fazer o download das taxas de transporte e de arquivos 
específicos para o cliente/produto e participar de pesquisas de 
satisfação do cliente.

“ Não existe substituto para o nível do serviço que os gestores de 
conta da Manhattan prestam. Somos os defensores dos clientes. 
Quando sabemos quais são os seus planos e o que você deseja 
realizar, podemos ajudá-lo a identificar as melhores opções e a 
obter o maior valor das suas soluções Manhattan.”
Ryan Parker, gestor de contas sênior, Manhattan Associates
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SUPORTE GLOBAL COM EQUIPE 24/7  
Os clientes podem entrar em contato com o Suporte ao Cliente 
da Manhattan Associates em qualquer horário e receber ajuda de 
um profissional da Manhattan Associates. Contamos com mais 
de 600 funcionários dedicados a prestar suporte ao uso contínuo 
da solução. É possível entrar em contato com eles por meio da 
extranet para clientes, por e-mail ou por uma ligação gratuita. 
Normalmente os clientes trabalham com o escritório local da 
Manhattan Associates no horário de funcionamento normal e, 
fora do horário normal, recebem suporte da nossa equipe global. 
Monitoramos constantemente o tempo de resposta aos clientes 
para garantir a prestação do melhor serviço possível de forma 
eficiente e pontual. O problema só é considerado resolvido 
quando você diz que está resolvido.

ACESSO REMOTO  
Se necessário, a equipe de suporte da Manhattan Associates 
pode acessar o seu sistema remotamente (com medidas de 
segurança adequadas) para auxiliar na pesquisa em tempo real e 
realizar diagnóstico.

ASSISTÊNCIA ONLINE 
Oferecemos documentação do sistema por meio de uma 
ferramenta abrangente e baseada na web, chamada Gerenciador 
Avançado de Informações (AIM). O AIM, fornecido com cada 
release de software, inclui muitas informações técnicas e funcionais 
sobre os nossos produtos e contém informações sobre todos os 
tipos de usuários e administradores de sistema, desde a ajuda em 
relação às opções até a documentação técnica do sistema. O AIM 
é fornecido com todos os produtos licenciados e normalmente 
é colocado na intranet do cliente, para que todos os usuários 
tenham acesso. Além disso, a nossa extranet para clientes contém 
informações adicionais sobre produtos e permite que os clientes:

– Enviem casos para as nossas equipes de serviços
– Vejam o status e gerenciem seus casos

OFERTAS DE SERVIÇOS
A Organização de Serviços Profissionais da Manhattan Associates e a 
Organização de Suporte ao Cliente da Manhattan Associates ajudam a 
proporcionar eficiência máxima do supply chain para as operações dos nossos 
clientes e a oferecer serviços em todas as etapas — desde as vendas até a 
implementação e etapas posteriores. Isso faz parte do nosso compromisso de 
estabelecer uma parceria de longo prazo com cada um dos nossos clientes.

– Atualizem as informações de contato
–  Vejam informações sobre o contrato de suporte atual
–  Solicitar chaves de licença, atualizações de software e taxas de 

transporte
– Façam o download das taxas de transporte

GRUPO DE USUÁRIOS ATIVO 
Nossa comunidade de clientes é extremamente importante para 
moldar o futuro dos nossos produtos. Os canais de feedback 
do cliente mais bem-sucedidos são os Conselhos de Produtos 
liderados pelos clientes. O objetivo de cada Conselho de Produto 
é identificar iniciativas específicas para o produto altamente 
positivas que possam ser implementadas em um produto da 
Manhattan Associates. A Manhattan Associates utiliza esses 
conselhos para entender os desafios comuns do mercado e como 
podemos melhorar nossos produtos para enfrentar esses desafios.

Os clientes se qualificam imediatamente para participar do 
Conselho do Produto e podem participar de vários conselhos que 
representam seus vários produtos. Cada Conselho de Produto 
é liderado por um cliente presidente, eleito a cada ano, e um 
recurso da Manhattan Associates — normalmente, o gestor de 
produtos — que é responsável pelo rumo futuro e pela estratégia 
do produto. Os membros do Conselho do Produto também têm 
a oportunidade de ver as especificações de projeto da Manhattan 
Associates para os releases em processamento. Alguns grupos 
seletos de Conselhos de Produtos também têm subcomitês 
verticais/específicos para setores, que fornecem um feedback 
focado, específico para o setor, para a Manhattan Associates.

Cada cliente que é presidente de um Conselho de Produto 
também é membro do Comitê Diretivo do Produto, que ajuda a 
fornecer orientações para que a Manhattan Associates aperfeiçoe 
suas estratégias. Esse comitê também auxilia no planejamento 
da conferência anual de usuários, conhecida como Momentum, 
para ajudar a garantir que a conferência forneça o máximo de 
benefícios para a base de clientes.

Recomendamos a todos os clientes que participem da 
Momentum, que é realizada todo ano em vários locais dos 
Estados Unidos. A conferência Momentum inclui várias sessões 
educacionais e de treinamento, além de um fórum para discussões 
do Conselho de Produto e rede de contatos peer-to-peer. Além 
disso, os eventos Manhattan Exchange — conferências de caráter 
mais regional — são realizados em várias partes da Europa.

Aproximadamente 800 clientes 
de 440 empresas participam 
de Conselhos de Produtos 
da Manhattan.
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EXPERIÊNCIA E TREINAMENTO  
DE FUNCIONÁRIOS DE SUPORTE
A equipe de Suporte ao Cliente, com mais de 500, e mais de 
1.100 consultores da nossa organização de serviços profissionais, 
trabalham em conjunto e aproveitam a sua experiência em 
implementação e consultoria técnica para prestar suporte contínuo 
para os nossos clientes e garantir que todos os casos sejam 
prontamente resolvidos.

Nossa equipe global de suporte ao cliente tem, em média, 4,5 
anos de experiência com a Manhattan Associates; todos têm 
ensino superior, e a maioria dos membros tem diplomas de áreas 
técnicas. A Manhattan Associates se dedica ao treinamento 
contínuo e ao aumento da experiência da equipe de suporte. As 
iniciativas de melhoria contínua dos processos são aprimoradas 
por meio de um programa de mentoria e de rodízios no local, em 

que os consultores de suporte participam de implementações e 
atualizações. Os funcionários também fazem cursos de treinamento 
internos e externos para se atualizar em relação a novos produtos, 
técnicas de resolução de problemas e aplicativos de terceiros.

Em nossa equipe, temos pessoas fluentes em japonês, espanhol, 
francês, alemão, indonésio, holandês, mandarim (China), árabe 
(Arábia Saudita), hindi, malaiala, canarês e tâmil (Índia), urdu 
(Paquistão), cantonês (Hong Kong), português e inglês. Além disso, 
a Manhattan Associates tem o apoio de um serviço de intérprete 
para possibilitar a comunicação com clientes em qualquer um dos 
principais idiomas do mundo.
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CAPACIDADE DE REAÇÃO
Buscamos melhorar os nossos recursos de suporte e cada ano e  
rastreamos os nossos esforços regularmente, principalmente por 
meio de pesquisas de caso baseadas em eventos.

As pesquisas de satisfação do CSO solicitam feedback sobre as  
seguintes áreas:

– Profissionalismo
– Resolução pontual
– Satisfação geral/serviço prestado

Solicitamos que os clientes classifiquem a Manhattan nas três áreas 
com uma pontuação de 1 a 5 (onde 5 é a mais alta).  
Veja na coluna da direita pontuações de pesquisas recentes. 

A equipe de suporte rastreia todos os contatos com clientes 
usando o SalesForce.com. Quando um cliente entra em contato 
com a central de suporte com uma dúvida ou um problema 
rastreado como um caso, recebe imediatamente um número 
de rastreamento. O trabalho com os casos se baseia no nível de 
gravidade. Os casos são priorizados com base em seu impacto 
nos negócios do cliente. Quando possível, damos os clientes 
uma resolução imediata. Os casos que requerem pesquisa ou 
conhecimento adicional são atribuídos à equipe de consultoria 
do cliente. Cada caso segue procedimentos documentados 
de encaminhamento para níveis superiores. As definições de 
gravidade do caso e seus correspondentes procedimentos de 
encaminhamento para níveis superiores são apresentados na 
próxima página.

CALL CENTER 
VELOCIDADE MÉDIA DE RESPOSTA

MÉDIA DE RESPOSTAS DA PESQUISA

TEMPO MÉDIO DE RESOLUÇÃO  
POR GRAVIDADE

“ Estávamos procurando apresentações de qualidade e contatos 
produtivos, e a Momentum foi muito proveitosa.”
Columbia Sportswear
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GRAVIDADE Definição de gravidade

Horário

Encaminhamento para níveis 
superiores (24 horas/ 
7 dias por semana) 

  (inclusive fins de semana e feriados)  
 Caminho de encaminhamento

Frequência de 
atualização do cliente

INDISPONIBILI-
DADE DO 
SISTEMA

Perda total de serviço em um sistema de produção 
sem solução alternativa disponível. Não é possível 
realizar tarefas funcionais ou a integridade dos 
dados está em risco. Recursos do cliente devem 
estar disponíveis para trabalhar 24x7 com a 
Manhattan para corrigir o problema.

Imediato 
Recurso 
1 hora  
2 horas  
4 horas

Técnico adicional 
 
Nível de gestor 
Nível de diretor 
Níveis de VP

A cada 2 horas  
ou conforme a 
necessidade

INTERRUPÇÃO 
DO 

TRABALHO

Perda substancial de serviço em um sistema de 
produção sem solução alternativa disponível. Não é 
possível realizar tarefas funcionais ou a integridade 
dos dados está em risco. Recursos do cliente 
devem estar disponíveis para trabalhar 24x7 com a 
Manhattan para corrigir o problema.

Imediato 
Recurso 
1 hora  
2 horas  
4 horas

Técnico adicional 
 
Nível de gestor 
Nível de diretor 
Níveis de VP

A cada 3 horas 
ou conforme a 
necessidade

CRÍTICO

O sistema de produção é prejudicado; entretanto, 
é possível contornar o problema temporariamente 
por meio de uma solução alternativa disponível. 
No caso de implementações, um marco importante 
está em risco.

Diariamente
Diariamente ou 
conforme a 
necessidade

ALTA
O sistema de produção está operacional, mas 
parcialmente comprometido. Tarefas de 
implementação e problemas de alta prioridade.

Conforme a necessidade Semanalmente

MÉDIA
Tarefas e problemas padrão, com impacto mínimo 
nos negócios. O sistema de produção  
está operacional.

Conforme a necessidade Semanalmente

BAIXA
Problemas não críticos, dúvidas sobre projeto, 
solicitações de extensão ou outras consultas gerais. Conforme a necessidade Semanalmente

ENCAMINHAMENTO DE PROBLEMAS DO SUPORTE AO CLIENTE 
PARA NÍVEIS SUPERIORES

Para obter mais informações sobre a Manhattan Associates, 
visite manh.com/brasil
Telefone: 0800 591-4021
latam@manh.com

manh.com
© 2018 Manhattan Associates, Inc.


