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Criado para implementações 
pragmáticas, eficientes e 
altamente eficazes, para 
que você possa resolver os 
problemas de hoje e implantar 
as inovações tecnológicas 
mais inovadoras 
amanhã.

NÃO É APENAS A TECNOLOGIA que está mudando com maior rapidez. A natureza das 
relações entre varejistas e clientes, armazéns e vendedores, transportadoras e empresas 
expedidoras está se desenvolvendo num ritmo crescente. Reduzir a velocidade dessa evolução 
não é uma questão de escolha. A empresa deve permanecer ativa.

Considere o que já existe ou está prestes a existir:

Novas maneiras de comprar e novos pontos de venda
Cerca de 1,71 bilhão de usuários mensais ativos do Facebook 
pagam por itens ao apertar o botão “comprar” no serviço de envio 
de mensagens1, com transações executadas por meio de bots 
ativados por inteligência artificial. Para tirar o maior proveito dessa 
tecnologia, os varejistas precisam considerá-la nos recursos de 
disponibilidade de estoque e serviços de atendimento ao cliente.

Dólares à disposição da geração Y em ascensão
Eles compõem quase um quarto da população dos EUA.  
A geração Y tem um poder econômico que deve aumentar 
significativamente nos próximos dez a vinte anos2. Essa geração 
busca experiências de compra personalizadas que correspondam 
ao seu estilo de vida móvel e digitalizado.

Crescimento do atendimento em loja
Noventa por cento dos varejistas esperam que o atendimento 
em loja totalize até 35 por cento do volume de pedidos. E 80 por 
cento dos varejistas possibilitam que 80 por cento das lojas 
gerenciem esse atendimento3. 

Aumento nas transações com promoções
Com base na análise das transações online do varejo no valor 
de US$ 4 bilhões, o número das receitas dos EUA que incluíram 
promoções pularam para 79% no período de um ano.4 Mais 
promoções tornam o planejamento de estoque mais complexo e, 
portanto, o trabalho do analista de estoque mais desafiador. 

Consumerização do comércio B2B e do setor atacadista
O comércio virtual entre empresas será equivalente a 
US$ 1,13 trilhão até 2020 somente dentro dos Estados Unidos5  
e os fabricantes de marcas estão vendo um crescimento anual  
de 20% a 30% em seus canais diretos ao consumidor. 

Essas tendências apontam para um ambiente de maior 
concorrência por preço, para a necessidade de mais 
disponibilidade e controle de estoque e trazem uma expectativa 
de atendimento mais rápido. Isso significa que a empresa precisa 
mudar seu ponto de vista.

E é por isso que oferecemos o Manhattan Active™, um leque de 
recursos que você pode usar em qualquer lugar e a qualquer 
momento. As soluções Manhattan Active podem ser usadas juntas 
ou separadamente e permitem conexões entre funções onde não 
existia conexão nenhuma antes, abrindo novas oportunidades 
“Push Possible™” para você. 

SOLUÇÕES COMPLETAS  
“PUSH POSSIBLE™”

As soluções Manhattan Active permitem que as empresas 
possam otimizar operações complexas e de grande porte, se 
adaptar ao mercado e às mudanças na demanda, iterar e inovar 
com velocidade. Ao usar nossas soluções, a empresa passa 
a ter tecnologias continuamente adaptáveis, sempre atuais e 
perfeitamente interconectáveis.

POR QUE “ACTIVE”?
Quando uma empresa é ativa e capaz de competir num mundo 
que prioriza preço, disponibilidade do produto e velocidade, ela 
tem uma vantagem competitiva. Ela não precisa começar do zero 
para implementar uma nova abordagem, iniciar um processo 
de melhoria da eficiência ou se adaptar quando surgem novas 
empresas concorrentes.

No varejo, os clientes têm acesso universal a produtos online com 
opções ilimitadas; muitos dos compradores de hoje combinam 
experiências de compra online e presencial. Enquanto os varejistas 
de lojas físicas tradicionais vêm sofrendo ameaças da concorrência 
puramente digital, os consumidores modernos demonstram 
por suas ações que a compra online não atende a todas as suas 
necessidades. De fato, comerciantes totalmente digitalizados 
estão experimentando realizar vendas em lojas físicas, enquanto 
varejistas físicos estão experimentando novos formatos de lojas 
e recursos digitais aprimorados. Os varejistas de lojas físicas e do 
comércio virtual estão lutando de forma semelhante para oferecer 
experiências distintas de venda e de envolvimento para os clientes.

Além do varejo, fabricantes de produtos acabados 
e distribuidores atacadistas estão sentindo a 
consumerização de seus setores. Seus clientes se 
acostumaram aos avanços digitais no dia a dia e estão 
começando a esperar maior comodidade e melhores 
serviços dos seus fornecedores e parceiros. Por meio  
de soluções que oferecem agilidade, com um método 
válido para toda a empresa e enfoque no cliente,  
essas empresas podem se posicionar em bases 
mais sólidas e abrir caminho para o Push Possible 
do futuro.



“Todos conseguem obter a mesma visão 
deta 
lhada das informações acionáveis com uma  
versão exclusiva dos dados reais, incl 
uindo posicionamentos do estoque, 
pedidos do c 
liente e estratégia de supply chain.”
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MANHATTAN ACTIVE™ 
INTEGRATION PLATFORM

Todos podem obter a mesma visão detalhada das informações 
acionáveis. Com esses recursos, as organizações podem ter acesso 
a uma versão única dos dados reais, incluindo posicionamentos do 
estoque, pedidos do cliente e estratégias de supply chain. 

Temos o compromisso de oferecer soluções continuamente 
adaptáveis, sempre atualizadas e perfeitamente interconectadas.  
Uma variedade de opções de implementação permitem que essas 
soluções sejam colocadas em operação de forma flexível (nuvem 
pública, nuvem privada, gerenciada/hospedada, multi-inquilino ou 
no local) para atender a uma variedade de necessidades, recursos 
e orçamentos. Por conta do dinamismo da 
inovação e da iteração no varejo, as 
soluções Manhattan Active™ Omni 
são baseadas em nuvem e não 
apresentam versões, passando 
por atualizações contínuas.

As soluções Manhattan Active permitem uma visualização exclusiva do cliente e dos pedidos, 
além de uma visualização exclusiva do estoque, com um modelo comum de integração em 
toda a empresa. Dessa forma, as lojas, os serviços de atendimento ao cliente e os canais de 
distribuição não necessitam de plataformas separadas ou de soluções desconectadas para 
atingir suas metas empresariais.

SEMPRE ATUALIZADAS
Aproveite os recursos mais recentes, as melhores práticas de 
segurança e as novas tecnologias de infraestrutura assim que elas 
são desenvolvidas. Assim, você pode apresentar continuamente 
novos processos e recursos para seus clientes sem precisar 
aguardar que a tecnologia acompanhe as suas decisões. E você 
não precisa abrir mão das extensões de software para ficar 
atualizado, pois esses recursos são testados para garantir que 
funcionarão com a próxima versão de uma solução.

PERFEITAMENTE INTERCONECTADAS
Toda aplicação aprimora a visualização exclusiva do cliente, o 
acesso ao estoque da rede inteira, e a execução do atendimento  
e do supply chain end-to-end. Dados que podem beneficiar outras 
partes da organização não ficam bloqueados em compartimentos. 
Assim, todo ponto de contato tem acesso às mesmas informações 
nas funções de vendas, serviços, atendimento e compromisso com 
o cliente, resultando em serviços mais rápidos e ágeis.

CONTINUAMENTE ADAPTÁVEIS
As soluções Manhattan Active suportam iteração, otimização e 
inovação constantes. Elas usam dados da empresa para aprender 
e tomar melhores decisões ao longo do tempo. Além disso, elas 
oferecem flexibilidade para atender às necessidades do setor e 
da empresa.
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MANHATTAN ACTIVE™

SOLUTIONS
As soluções Manhattan Active otimizam operações para  
venda, serviço de atendimento ao cliente, atendimento  
e distribuição, para aumentar a receita e a lucratividade. 
Juntas, elas permitem uma integração perfeita do 
varejo físico e digital, dos estoques e da distribuição  
por toda a empresa—e capacitam sua equipe  
para o “Push Possible™”.

MANHATTAN ACTIVE™ OMNI
O Manhattan Active Omni é o primeiro desse tipo, criado para 
o mundo omnichannel e construído para cumprir a promessa de 
experiência do cliente. Nascido na nuvem, o Manhattan Active 
Omni é um portfólio abrangente de soluções e serviços sempre 
atuais e completamente ampliáveis.

OMNICHANNEL COMMERCE
O Manhattan Active Omni derruba as fronteiras entre os canais. 
Os recursos agora são universais, disponíveis para qualquer 
membro da equipe, em qualquer local, a qualquer momento, 
com um único aplicativo. O Manhattan Active Omni proporciona 
à sua equipe o comando de todos os aspectos das operações 
omnichannel, na sede, centro de contato ou na loja. Todos 
têm a mesma visão holística dos clientes e de suas transações, 
independentemente do canal, com gestão de caso integrada, 
monitoramento de mídias sociais e recursos de comunicação. 

Ferramentas de alta precisão para a visibilidade e 
disponibilidade do estoque por toda a empresa  mantém os 
clientes satisfeitos e fiéis.  Recursos como  ponto de venda, 
clienteling e ações de atendimento estão disponíveis como 
aplicativo  móvel ou por meio de um navegador da web.  
E como nossas soluções Omni nascem na nuvem,  você acessa 
os recursos mais recentes assim que estão disponíveis, com 
escalonamento automatizado para  pico de demanda, o que  
permite que você continue a inovar quando os concorrentes 
estão desligando os sistemas para  as festas.



MANHATTAN ACTIVE™ SUPPLY CHAIN
As soluções Manhattan Active Supply Chain permitem que  você 
supere as expectativas, inovando e otimizando as operações de 
transporte e distribuição complexas, com visibilidade acionável ao 
longo  de todo o supply chain.

DISTRIBUTION
As soluções Manhattan Distribution permitem que você 
potencialize a produtividade dos armazéns, a eficiência dos 
equipamentos e o comprometimento dos funcionários, com 
agilidade para se adaptar aos aumentos e reduções de demanda 
esperados e inesperados. Aumente a velocidade de operação 
dos funcionários e ajude os gerentes e supervisores a serem mais 
eficazes com a tecnologia do centro de distribuição que é tão fácil 
de usar e tão flexível quanto um aplicativo de smartphone.

TRANSPORTATION
A solução Transportation oferece um conjunto de soluções 
de logística único e abrangente para dar apoio a todas 
as necessidades de expedição de uma organização, 
independentemente do modo, geografia ou canal. A solução 
permite a modelagem do transporte, possibilita a otimização da 
frota e expedição, proporciona apoio a entregas e pacotes, assim 
como unifica as operações de transporte e distribuição num único 
sistema logístico.

EXTENDED ENTERPRISE
O Extended Enterprise foi criado para fomentar uma colaboração 
mais próxima entre as fronteiras departamentais e com os 
fornecedores, as transportadoras, os operadores logísticos 
terceirizados e outros parceiros comerciais, portanto, seu supply 
chain pode ajudar a gerar  crescimento excelente, sem sacrificar  
o desempenho no final.

MANHATTAN ACTIVE™ INVENTORY
Seja você um distribuidor varejista ou atacadista,  as soluções 
Manhattan Active Inventory garantem produtos na quantidade 
certa,  no lugar certo  e no momento certo.  Usando os algoritmos 
de ponta da Manhattan para previsão e planejamento de estoque 
em diversos escalões, nossas soluções Manhattan Active Inventory 
ajudam você a moldar mudanças em tempo real. A integração do 
processo de planejamento de vendas e operações permite que 
os analistas de estoque ajustem o plano de estoque de maneira 
fluida e agregada quando as restrições financeiras e de recursos 
despertam a necessidade de mudanças.

FORECASTING & REPLENISHMENT
O Forecasting & Replenishment fornece a abordagem mais 
sofisticada do mercado para a otimização de estoque de vários 
níveis, garantindo o estoque mínimo necessário de toda a rede 
para atingir as metas de desempenho de vendas e serviços. 
Os recursos do Demand Forecasting oferecem abordagens 
avançadas à gestão dos investimentos de estoque de segurança 
e dados imediatos sobre a demanda esperada.

PLANNING
Nossas soluções de planejamento oferecem abordagem 
de planejamento de ponta a ponta criada para o varejista 
omnichannel de hoje, nos níveis globais, regionais, de categoria, 
de item e de loja. Criadas para maximizar a produtividade 
da organização do planejamento reduzindo o tempo gasto 
coletando e analisando dados, as soluções de planejamento  
da Manhattan facilitam todos os processos de planejamento  
pré-temporada e durante a temporada.   

As soluções Manhattan Active integram perfeitamente as lojas físicas 
ao varejo digital, estoque e distribuição em toda a empresa.
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MUDE PARA ENTRAR EM AÇÃO

De implementações de 
sistemas e suporte ao cliente 
a necessidades de educação 
e hardware, a Manhattan 
Associates oferece experiência 
sem paralelo no setor para 
ajudá-lo a “Push Possible™”. 
Nossas equipes altamente 
capacitadas o ajudam a 
minimizar o risco de projetos 
transformadores, maximizando, 
ao mesmo tempo, o ROI.

O Manhattan MOVE é nossa 
instância de serviços, ofertas 
de suporte e oportunidades 
da comunidade, criado 
para manter a empresa 
continuamente pronta para se 
adaptar. Ele inclui experiência 
e serviços aprimorados para 
otimizar seus investimentos em 
todos os pontos de contato.  
As equipes da solução 
Manhattan MOVE oferecem 
abrangentes perspectivas 
do setor, melhores 
práticas, conhecimento 
especializado de produtos, 
planejamento, execução, 
treinamento, assistência 
telefônica e muito mais.

As soluções Manhattan MOVE  
consistem em:
Serviços
Com cada novo cliente, a Manhattan 
estabelece uma relação de parceria. 
É nossa responsabilidade garantir um 
padrão de serviço aos clientes, de 
modo que os recursos adequados sejam 
usados para criar a base do sucesso. 
Nossa metodologia de desempenho 
direcionado a resultados é o processo 
facilitador da solução Manhattan MOVE, 
para promoção da excelência em todos 
os aspectos do relacionamento com o 
cliente. Ela garante uma adoção gradual, 
sistemática e mensurável.

DevOps
Concentrada na solução de nuvem 
Manhattan Active™ Omni, a equipe 
do DevOps acelera a velocidade de 
implementação de recursos, funções e 
reparos. Nossa equipe de P&D apresenta 
uma cultura de DevOps com alto grau 
de colaboração e integração entre as 
equipes de desenvolvimento, operações 
e testes. Dessa maneira, a criação, o 
teste e o lançamento de software podem 
acontecer de maneira rápida, frequente e 
confiável, permitindo o acesso dinâmico a 
mais recursos e inovações.

Suporte
Após a implementação, a Manhattan 
Customer Support Organization (CSO) 
fornece suporte e serviços contínuos para 
que suas soluções e operações funcionem 
com facilidade e de maneira ininterrupta. 
Nossa equipe de CSO trabalha junto 
com o cliente para aumentar o ROI 
de maneira contínua por meio de 
vários serviços e recursos, que incluem 
avaliações anuais, além de auditorias 
técnicas proativas e empresariais.

Application Managed Services (AMS)
Com o AMS para as soluções Manhattan 
Active Supply Chain e Manhattan Active 
Inventory, executamos software na nuvem 
em nome dos clientes. Uma equipe 
especializada do AMS ajuda a garantir que 
os aplicativos funcionem continuamente, 
adicionando ou reduzindo recursos 
conforme necessário.

Treinamento
Nossa certificação e treinamento de 
ponta oferecem o conhecimento 
necessário para o uso competente  
das soluções Manhattan, agregando  
um valor significativo para a sua empresa.  
Os programas de treinamento e 
certificação são personalizados para 
funções específicas e possibilitam 
que membros da equipe adquiram 
conhecimento especializado.

Gerenciamento de Mudanças
Nossos serviços de Change Management 
ajudam a avaliar e otimizar a estrutura, os 
processos e os incentivos organizacionais 
para que as soluções Manhattan Active 
sejam aproveitadas ao máximo.

Executivos, gerentes e funcionários, todos 
eles se beneficiam de habilidades novas 
e avançadas de liderança que abordam 
as necessidades únicas de mudanças em 
todos os níveis da organização.

Pesquisa e Desenvolvimento
Enfrentamos muitos desafios específicos 
do setor e dos clientes, assumindo 
um compromisso avançado e de 
longo prazo com nossos clientes. Com 
dedicação concentrada na excelência e 
na inovação dos produtos, investimos 
mais de US$ 50 milhões em pesquisa 
e desenvolvimento anualmente.

Hardware
O Manhattan OneSource oferece um 
ponto de contato único para atender às 
necessidades de infraestrutura, incluindo 
instalação e integração com sistemas 
existentes. Essa abordagem permite 
gerenciar — com apenas um provedor — 
todos os aspectos do seu projeto,  
desde compras de equipamentos  
até treinamentos.
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Conhecimento do Setor
Desde implementação de sistemas e 
suporte ao cliente até necessidades de 
treinamento e hardware, a Manhattan 
Associates oferece um incomparável 
conhecimento do setor. Nossas equipes 
altamente capacitadas ajudam a diminuir 
o risco de projetos transformadores e 
ao mesmo tempo maximizam o ROI 
(retorno sobre o investimento). Mais 
de 85 por cento da nossa mão de obra 
se concentra nos nossos clientes. As 
equipes de P&D, gestão de contas e 
organizações de serviços são capazes de 
ajudá-lo em processos que vão além do 
desenvolvimento e da implementação.

Conselhos de Produtos
Troque ideias com gerentes de produtos 
da Manhattan e parceiros com interesses 
afins para ajudá-lo a fomentar novas 
funcionalidades capazes de atender 
às suas necessidades empresariais. 
Levamos a sério o feedback dos clientes 
e dedicamos uma parte significativa 
do orçamento de P&D a melhorias e 
ideias avançadas identificadas durante 
as reuniões dos Conselhos de Produtos. 
Mais de 800 participantes integram esses 
grupos que fazem encontros mensais, 
trimestrais ou anuais.

Momentum Conference 
e Exchange Events
A Conferência Momentum da Manhattan 
é um evento global anual que reúne 
clientes, parceiros e especialistas do setor 
para discutirem melhores práticas, as 
últimas tendências do setor e atualizações 
de produtos. Você terá a oportunidade de 
participar de uma incrível rede de contatos 
que inclui acesso direto à equipe de 
liderança da Manhattan. Os Intercâmbios 
da Manhattan são eventos regionais 
que oferecem uma oportunidade de 
fazer contatos com colegas, analistas e 
especialistas do setor sobre as últimas 
tendências do mercado.

Mais de 85 por cento da nossa mão de obra se concentra nos nossos clientes.  
Cada colaborador — incluindo as áreas de P&D, gestão de contas e serviços — 
fica à disposição para ajudá-lo com o desenvolvimento e a implementação de 
soluções capazes de garantir o seu sucesso.

Se os clientes hoje parecem diferentes do que pareciam ontem,  
você pode se dar ao luxo de ainda parecer o mesmo?
Empresas ativas nunca têm tempo de parar. Eles veem as possibilidades e iniciam a 
mudança, quando necessário. E, embora a mudança nem sempre seja fácil, ela pode  
ser mais simples com o parceiro e as soluções corretos.

Na Manhattan Associates, estamos no negócio de otimização de eficiência há mais  
de um quarto de século, resolvendo problemas e trabalhando com nossos clientes para 
levar adiante o comércio. E, até agora, nunca paramos. Buscamos, incansavelmente,  
a inovação para ajudar os clientes a irem além dos obstáculos que cruzam seu caminho. 
Criamos nossas soluções Manhattan Active™ para levá-lo mais perto do transporte, da 
distribuição, do estoque e, mais importante, dos clientes. 

Estamos no mercado para ajudá-lo a “Push Possible™” e a aproveitar as oportunidades.

PRONTO PARA ENTRAR EM AÇÃO? 
MANHATTAN ACTIVE™

Saiba mais acessando manh.com/brasil.

Notas 
1 ZDNet
2 KPCB Internet Trends 2016
3 Inbound Logistics
4 The Wall Street Journal
5 Forrester Research
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