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“ Tivemos uma redução de 8 a 10 por cento do 
estoque no nosso centro de distribuição com  
o Replenishment. E temos metas ambiciosas  
para ainda mais reduções.”

– Pet Supplies Plus

VISÃO EXCLUSIVA DA ESTRATÉGIA DE ESTOQUE DA EMPRESA
O Manhattan Active™ Inventory permite que você finalmente obtenha uma visão exclusiva 
e holística de todos os aspectos da sua estratégia de estoque. Do planejamento financeiro 
anual a novos pedidos para reabastecimento diário e alinhamento periódico do plano da 
empresa, o Manhattan Active Inventory fornece as ferramentas necessárias para garantir 
que suas estratégias de investimento em estoque estejam gerando o máximo em valor e 
retornos com o Push Possible™ para a sua empresa. 

ENTRE NA ERA DE OTIMIZAÇÃO DO ESTOQUE OMNICHANNEL
Melhoria nos níveis de serviço, aumento nas vendas e redução de estoque. Estes 
têm sido, por décadas, os pontos-chave para uma otimização de estoque avançada. 
Mas, na era do comércio virtual e do atendimento omnichannel, o jogo da otimização 
do estoque mudou fundamentalmente. O estoque é consumido de formas novas e 
diferentes em tempo real, o que torna obsoletas muitas das metodologias de gestão 
de estoque existentes hoje. Os métodos antigos simplesmente não funcionarão nessa 
nova arena. O Manhattan Active Inventory fornece novas perspectivas e inovação para 
enfrentar os desafios do estoque omni de hoje.

DESBLOQUEIE A INOVAÇÃO NA VELOCIDADE DA NUVEM
Permanecer ativo requer uma abordagem flexível, em que  as empresas podem 
aproveitar as mais novas tecnologias rapidamente. Para ser mais rápido e garantir 
inovações constantes, as soluções Manhattan Active Inventory foram criadas  para 
adaptação. As soluções são disponibilizadas em uma variedade de opções de 
implementação (nuvem pública, nuvem privada,  gerenciada/hospedada, no local),  
para atender a diversas  necessidades, recursos e orçamentos. Com opções para 
receber atualizações anuais, você pode ter certeza que vai estar sempre atualizado com 
as últimas inovações em estoque da Manhattan.

PUSH POSSIBLE™ 
PARA SEU INVESTIMENTO EM ESTOQUE
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MAXIMIZE O RETORNO SOBRE SEUS ATIVOS DE ESTOQUE
Em muitas empresas, o estoque é o maior investimento contínuo, portanto, reduzir ao 
máximo esse investimento é vital. As soluções Forecasting & Replenishment da Manhattan 
permitem aos varejistas e atacadistas maximizar as vendas e o serviço ao cliente com o menor 
investimento em estoque. Estas soluções combinam inovação líder de mercado, algoritmos 
avançados e ciência de dados com uma experiência visualmente agradável e intuitiva para o 
usuário, ajudando a aumentar o valor acionário a partir de todas as operações intensivas em 
estoque.

OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE OMNICHANNEL
Estratégias de transformação omnichannel têm gerado um número enorme de inovações 
operacionais, muitas das quais resultaram em interrupções significativas nos planos de 
estoque otimizado. Mas tudo isso por um bom motivo- atender às expectativas do cliente 
e gerar fidelidade. Em um mundo em que os suprimentos podem ser obtidos por qualquer 
canal, em qualquer experiência de atendimento e a qualquer momento, os métodos para 
previsão e reabastecimento precisam evoluir. A demanda não é mais unidimensional e 
o suprimento do estoque deve ser considerado de maneira muito mais granular que no 
passado. O Manhattan Replenishment inclui modelagem e otimização únicas do estoque da 
rede, considerando estratégias de venda e de atendimento por canal.

CIÊNCIA DE ALTO NÍVEL PARA GERAR O MÁXIMO EM INOVAÇÃO
As soluções Forecasting and Replenishment da Manhattan foram criadas a partir da crença de 
que uma ciência melhor produz maior retorno sobre o investimento em estoque. Temos essa 
crença como o principal guia da nossa estratégia de soluções há muitos anos e isso resultou 
em inovações na área de gestão de estoque. A Manhattan agora já está oferecendo recursos 
com base em aprendizado de máquina, o que permite que nossas soluções detectem 
oportunidades não apenas para melhorar os resultados, mas também para auto ajustar 
estratégias de estoque que gerem benefícios ainda maiores para nossos clientes.

O Manhattan Active Inventory permite, finalmente, 
chegar a uma visualização única e holística em 
todos os aspectos de sua estratégia de estoque.
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COMPONENTES DA SOLUÇÃO
As soluções Forecasting and Replenishment incluem Demand Forecasting, 
Replenishment, Multi-Echelon, Sales & Operations Planning e Vendor 
Managed Inventory. Cada uma delas foi criada para aumentar seu retorno 
geral sobre os ativos de estoque.

FORECASTING & REPLENISHMENT
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 DEMAND FORECASTING
UMA CIÊNCIA AVANÇADA FORNECE MAIORES 
RETORNO SOBRE OS ATIVOS DO ESTOQUE
Mesmo o item com a venda mais regular pode ser difícil de prever. 
Adicione a isso itens com poucas vendas, itens intermitentes, 
introduções de novos itens e promoções – prever a demanda futura 
pode ser extremamente difícil. Multiplique esse problema por uma 
rede enorme de locais de SKU e o problema se tornará ainda mais 
assustador. No entanto, prever a demanda futura é o primeiro passo 
em qualquer estratégia de estoque, independentemente do setor 
ou do tipo de itens que são gerenciados. 

A solução da Manhattan proporciona visibilidade à demanda da 
rede e combina técnicas inovadoras de previsão com limpeza de 
demanda, análise de padrão sazonal e recursos de auto ajuste, 
para antecipar a demanda com precisão, mesmo nos cenários 
mais complexos. Usando o aprendizado de máquina para evoluir 
constantemente e adaptar a ciência de previsão de demanda, 
nossos clientes se beneficiam dos graus mais altos de exatidão da 
previsão, sem intervenção intensa do usuário. 

A Manhattan simplifica a ciência complexa por trás da previsão da 
demanda, fazendo o analista se concentrar na gestão apenas das 
principais exceções que o sistema em si não pode conciliar. Assim 
fica fácil a gestão de uma combinação infinita de locais e produtos 
com diferentes horizontes temporais e agregação para permitir o 
planejamento financeiro, de coleções e de comercialização, além 
de reabastecimento. 

Com nossa solução Demand Forecasting, líder do setor, sua 
equipe tem o poder de:  

– Melhorar a exatidão da previsão 
– Modelar a demanda para itens de pouca venda ou de  

venda intermitente
– Prever a demanda para o planejamento comercial e as 

atividades diárias de reabastecimento
– Redimensionar para atender às necessidades de redes  

muito grandes

PRINCIPAIS RECURSOS DA SOLUÇÃO 
DEMAND FORECASTING
Criada para responder rapidamente a todas as mudanças na 
demanda, a solução Demand Forecasting da Manhattan fornece 
uma variedade de inovações exclusivas que a tornam ideal para 
abordar a natureza dinâmica das coleções espalhadas por vários 
canais de demanda.

Recursos e Funções
– Gera e mantém previsões em diferentes níveis de produto e 

localização de nós
– Faz a previsão por canal de venda para garantir uma visualização 

granular das estratégias de atendimento omnichannel
– Incrementa a função integrada de limpeza de demanda e criação 

de perfis sazonais para explicar, adequadamente, os padrões 
que se repetem na previsão

– Detecta e corrige, automaticamente, perfis sazonais destrutivos
– Sente e responde a tendências e padrões de demanda com o 

Unified Forecasting Method™ de autoadaptação
– Filtra as exceções de previsão não essenciais
– Detecta e corrige automaticamente quando os padrões de 

demanda mudam, com o Advanced Exception Management
– Faz medidas de referência da precisão de alterações manuais  

de previsão com relação à previsão de demanda mantida  
pelo sistema

– Audita a gestão de exceções de previsão 
– Protege a integridade do histórico de demanda quando ocorrerem 

eventos excepcionais com impacto negativo na demanda
– Calcula o aumento das expectativas com eventos promocionais 

com base em eventos semelhantes executados no passado
– Rastreia o impacto das promoções na demanda separadamente 

da demanda final.

A solução Demand Forecasting da Manhattan oferece  
uma variedade de inovações exclusivas que a tornam ideal  
para abordar a natureza dinâmica das coleções espalhadas  
em vários canais de demanda.
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REPLENISHMENT
OTIMIZE O EQUILÍBRIO ENTRE ESTOQUE, 
VENDAS E NÍVEIS DE SERVIÇO
Ter uma perspectiva clara e precisa da demanda possibilita à empresa 
otimizar seu suprimento de estoque futuro. Quando comprar, 
quais itens comprar e quantas unidades de cada item comprar são 
questões facilmente tratadas pelo Replenishment da Manhattan.

REABASTECIMENTO PARA O ATACADISTA
Para os atacadistas, o estoque significa proteção da margem.  
Ao otimizar o reabastecimento, você pode garantir as melhores 
taxas de atendimento de pedidos com o mínimo de estoque 
geral e o menor custo total, mesmo com os principais clientes que 
recebem tratamento especial, com níveis de serviço garantidos. 
O Manhattan Replenishment permite a alguns dos maiores e mais 
complexos atacadistas prosperarem financeiramente, mesmo sendo 
esse um perfil operacional em que geralmente a margem é baixa.

REABASTECIMENTO PARA OS VAREJISTAS
Para os varejistas, o estoque significa vendas, proteção da marca e 
satisfação do cliente. Geralmente, um estoque menos lucrativo e de 
movimentação mais lenta é realizado simplesmente porque o cliente 
demanda uma coleção completa. O desafio nesses ambientes é 
equilibrar o investimento em estoque em toda a miríade de canais 
de vendas e se responsabilizar também pela capacidade de atender 
de onde for necessário. 

Os recursos do Replenishment da Manhattan foram criados para 
aproveitar a simulação integrada de forma a ajustar suas estratégias 
de estoque e garantir o máximo retorno sobre o investimento. 
Nossos fluxos de trabalho fáceis de usar e com base em exceção 
guiam o analista de estoque pelas tarefas mais críticas, diariamente. 

Usando a solução Replenishment da Manhattan você pode:

– Eliminar estoque desnecessário da sua rede 
– Reduzir impactos de produtos fora do estoque no desempenho 

do negócio principal
– Melhorar o serviço ao cliente e as taxas de atendimento de pedido
– Aumentar a produtividade do analista de estoque
– Facilitar o crescimento e a expansão do negócio sem aumento 

significativo no estoque
– Reequilibrar o estoque na sua rede

Recursos e Funções
– Prioriza e organiza fluxos de processos por meio de nossa 

agenda diária personalizada
– Aproveita métricas de desempenho e visualizações de dados 

imediatas para monitorar a integridade do seu investimento  
em estoque

– Personaliza sua experiência de reabastecimento 
– Gerencia o desempenho da equipe de compras e permite 

melhorias de desempenho baseadas em métricas

Otimização do reabastecimento
– Usa cenários “e se” para avaliar as vantagens e desvantagens 

financeiras de estratégias de estoque de segurança 
– Diferencia metas de nível de serviço em vários canais de 

demanda, mesmo com um único ponto de estoque  
– Reduz o impacto negativo dos produtos de pouca rotatividade 

no estoque, categorizando-os para abordagens de 
reabastecimento especial, com base na lucratividade

– Avalia o impacto no custo de várias frequências de reabastecimento 
– Gerencia os requisitos de apresentação por etapas
– Gerencia as restrições de espaço físico por etapas
– Garante que os pedidos sugeridos sejam sempre arredondados 

de acordo com os requisitos de tamanho da embalagem para 
reduzir os custos de manuseio

– Muda o tamanho da embalagem do pedido com base nas 
mudanças econômicas

– Introduz novos itens na sua coleção de itens
– Transiciona a oferta e a demanda de itens existentes para itens 

de substituição, à medida que eles são introduzidos
– Ajusta os prazos para se adaptar às mudanças sazonais
– Simula o impacto da antecipação de despesas de estoque 

durante a pré-estação para equilibrar os impactos operacionais

Análise e aprovação de pedidos
– Acelera o processo diário de análise e aprovação de pedidos 

com fluxos de trabalho simples
– Automatiza aprovações de pedidos baseadas em regras para 

que o analista de estoque se concentre em exceções úteis
– Cria pedidos para tamanhos pré-determinados com base em 

qualquer unidade de medida (valor do dólar, peso, volume etc.)
– Recria pedidos imediatamente, adicionando ou removendo dias 

de suprimento, se necessário
– Divide os pedidos em vários pedidos de compra recomendados 

com base em várias estratégias de divisão

Compra por promoção e por oportunidade
– Avalia e executa compras antecipadas quando as oportunidades 

de negociação criam condições de compra favoráveis
– Permite avaliação imediata da eficácia da negociação 
– Visualiza e ajusta as influências das promoções que se 

sobrepõem de acordo com a demanda esperada

Equilíbrio do estoque da rede
– Redistribui o estoque em excesso quando há desequilíbrios de 

estoque na rede 
– Aciona a execução de transferências de estoque para evitar 

situações de emergência de produtos fora do estoque
– Considera várias fontes de oportunidade para transferência quando 

as necessidades não podem ser atendidas por um único local
– Inibe a transferência de estoque de alto risco

Análise de desempenho do estoque
– Rastreia e monitora o desempenho do comprador com base em 

KPIs especializados 
– Constrói o “razão trás da compra” com colocação sofisticada do 

estoque disponível em níveis 
– Monitora e informa os analistas sobre seu desempenho semanal 

e no ano até a data atual em várias métricas
– Facilita a colaboração com os fornecedores e as operações 

internas compartilhando projeções futuras de estoque e de 
volumes de pedidos 

FORECASTING & REPLENISHMENT
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MULTI-ECHELON
OTIMIZAÇÃO HOLÍSTICA DE 
ESTOQUE EM SUPPLY CHAINS 
COMPLEXAS E DE VÁRIOS NÍVEIS
A otimização do estoque em uma única instalação pode ser bem 
desafiadora. Agora, introduza vários locais, vários níveis na rede 
e vários caminhos de fluxo para certos produtos e o número de 
variáveis que podem afetar o estoque e o serviço ao cliente se 
torna assustador. 

A solução Multi-Echelon Inventory Optimization (MEIO) da 
Manhattan tem uma abordagem holística com relação à 
modelagem de estoque e aos objetivos de nível de serviço para 
o cliente final, para garantir que você atinja os melhores retornos 
possíveis em todo seu estoque. 

Os recursos do Multi-Echelon da Manhattan estão profundamente 
arraigados no DNA da nossa solução de reabastecimento. A 
nossa solução não é separada, mas uma parte inerente de como 
o Replenishment otimiza quando a rede de supply chain não tem 
um único nível.

Com o Multi-Echelon Inventory Optimization você pode:

– Atingir os objetivos mais ambiciosos com o menor inventário de 
rede possível

– Melhorar os giros do estoque, o que libera capital de giro
– Alinhar decisões de política de estoque em todos os níveis do 

supply chain
– Automatizar as respostas do estoque em uma única camada 

quando a demanda, a oferta ou a estratégia de estoque 
mudarem em outro nível

– Reduzir o impacto do efeito chicote no estoque da rede

Recursos e Funções
– Aproveita uma única solução, uma única implementação e uma 

única resolução para toda a rede
– Otimiza as estratégias de estoque entre os níveis para sincronizar 

as necessidades do estoque em cada nível da rede 
– Gera projeções de pedidos para atividade futura de pedidos de 

estoque, o que gera demanda nos níveis superiores 
– Atualiza todas as projeções de pedidos em tempo real durante  

o dia de trabalho
– Aloca o suprimento restrito quando estiver em falta no nível 

superior do estoque
– Calcula os fatores de risco do prazo do fornecedor na estratégia 

de reabastecimento de níveis inferiores
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VENDOR MANAGED INVENTORY
REABASTECIMENTO COMO SERVIÇO – CRIE 
VALOR AO CONSTRUIR RELACIONAMENTOS 
COMERCIAIS DURADOUROS
Os fabricantes e fornecedores geralmente não têm visibilidade 
dos níveis de estoque e das vendas de seus produtos para os 
clientes finais. Eles recebem os pedidos, fabricam e planejam os 
suprimentos necessários para atender esses pedidos e os atendem. 

Portanto, sua função no supply chain é, geralmente, muito reativa. 
Isso os deixa com pouco tempo ou capacidade para agilizarem a 
fabricação e o planejamento de suprimentos, otimizarem o fluxo 
total do estoque e se posicionarem melhor estrategicamente para 
atender aos clientes.

O Vendor Managed Inventory da Manhattan reverte a propriedade 
da posição em estoque do atacadista e/ou varejista para 
o fornecedor ou fabricante upstream. O VMI concede aos 
fornecedores acesso a dados essenciais de estoque e de vendas 
downstream. Isso, em conjunto com a ciência sofisticada de 
previsão de demanda e reabastecimento da Manhattan, permite 
que os fornecedores gerenciem o reabastecimento de produtos e 
melhorem o desempenho do estoque para os consumidores finais. 
Assim, o reabastecimento como serviço se torna uma realidade!

Com nossa solução VMI líder do setor, os fornecedores e 
fabricantes podem: 

– Monitorar as posições de estoque do consumidor final 
– Rastrear e analisar as atividades de vendas, proporcionando 

dados importantes sobre a demanda futura, que podem 
ser alimentados no planejamento de suprimentos e/ou nos 
processos de planejamento de fabricação 

– Oferecer melhores taxas de atendimento de pedidos com 
estoque geral reduzido 

– Melhorar o desempenho do estoque para o consumidor final 
– Reduzir os custos de reabastecimento para varejistas e 

atacadistas (ou seja, consumidores finais)
– Construir relacionamentos de trabalho mais próximos com 

clientes grandes e estratégicos

Recursos e Funções
– Prioriza e organiza fluxos de processos por meio de nossa 

agenda diária personalizada
– Aproveita métricas de desempenho e visualizações de dados 

imediatas para monitorar a integridade do seu investimento  
em estoque

– Personaliza sua experiência de reabastecimento 
– Gerencia o desempenho da equipe de compras e permite 

melhorias de desempenho baseadas em métricas

Otimização do reabastecimento
– Define objetivos de serviço de acordo com as metas 

previamente combinadas, por local ou SKU/local, conforme 
necessário, para cumprir os acordos com o cliente 

– Avalia o impacto no custo de várias frequências de reabastecimento 
– Importa ajustes em etapas dos requisitos de apresentação e de 

etapas para cumprir as mudanças planejadas no planograma
– Modela novos itens que vão sendo introduzidos nas coleções  

do cliente
– Transiciona a demanda e a oferta de itens existentes para itens 

de substituição, conforme são introduzidos 
– Antecipa a influência de promoções no estoque do seu cliente  

e ajusta, de forma proativa, o reabastecimento 

Análise e aprovação de pedidos
– Acelera o processo de análise a aprovação de pedidos com 

fluxos de trabalho simples
– Permite ao analista de estoque se concentrar em exceções úteis, 

usando aprovação de pedido baseada em regras

Análise de desempenho do estoque
– Rastreia e monitora o desempenho do comprador, com base  

em KPIs especializados 
– Monitora e informa o analista sobre seu desempenho semanal  

e anual até a data atual em várias métricas 
– Facilita a colaboração com os clientes finais compartilhando 

projeções futuras de estoque e de volumes de pedidos 

FORECASTING & REPLENISHMENT
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SALES & OPERATIONS PLANNING
ALINHE SEU PLANO ESTRATÉGICO  
DE ESTOQUE EM TODA A EMPRESA
A solução Sales and Operations Planning (S&OP) da Manhattan 
garante que todas as principais partes interessadas internas da 
empresa possam alinhar o plano de estoque de curto prazo com 
suas restrições operacionais e financeiras atuais. O S&OP da 
Manhattan capacita as empresas a ajustar um plano de estoque 
em um único movimento fluido e agregado, quando as restrições 
de recursos ou financeiras gerarem a necessidade de mudança. 

Com o S&OP, você pode consolidar rapidamente as vendas top-
down da organização e os planos de estoque com a demanda 
atual no Demand Forecasting e fazer previsões de pedidos no 
Replenishment para formular uma única visualização do impacto 
do estoque em toda a empresa. E a solução facilita o alinhamento 
do estoque, permitindo que os principais usuários manipulem as 
partes de venda e estoque do plano com base no feedback de 
outras áreas da empresa. 

NÃO É APENAS UMA  
REUNIÃO MENSAL DE S&OP
Mesmo que a sua empresa tenha adotado a prática de S&OP, 
a realidade das interrupções frequentes no supply chain 
ainda existe. A solução de S&OP da Manhattan não faz meras 
suposições de que a necessidade de alterar os planos futuros de 
estoque realmente tenha vindo de uma ação de S&OP ou não. 
Independentemente do "por que" por trás da mudança, o S&OP 
garante alinhamento constante e automatizado dos objetivos da 
liderança sênior com a equipe de compras.

Com nossa solução de S&OP inovadora, os varejistas e os 
atacadistas podem:

– Monitorar o alinhamento do plano financeiro da empresa com a 
previsão de demanda futura e os níveis projetados de estoque

– Garantir o alinhamento entre as funções da empresa para atingir 
uma estratégia real e única de estoque para a empresa

– Sobrepor suas restrições operacionais, de logística e financeiras 
com a estratégia de compra de estoque 

– Reduzir os custos operacionais do supply chain que podem  
ser evitados

– Acelerar o tempo para ação quando ocorrerem interrupções  
no nível macro que afetem o planejamento e a execução

– Facilitar um processo de S&OP de ponta

Recursos e Funções
– Consolida métricas importantes de vendas e de estoque em um 

único S&OP Workbench
– O Store Clustering oferece suporte em horizontes de 

planejamento de 12 a 18 meses
– Expande ou recolhe vários níveis hierárquicos de produtos, 

locais e tempo 
– Aproveita hierarquias ilimitadas de produtos, locais e tempo
– Oferece relatórios altamente gráficos e visualizações integradas 

de dados
– Simula o impacto de ajustes no planejamento, antes de você  

se comprometer 
– Gerencia o processo de S&OP em níveis agregados e, em 

seguida, desagrega automaticamente para o nível SKU para 
consumo pelo Replenishment 

– Alinha decisões de S&OP de forma simples com a previsão de 
demanda e o reabastecimento 

– Oferece visibilidade transparente de ajustes de S&OP pelas 
equipes de reabastecimento e previsão

– Aproveita o Store Clustering da Manhattan para interagir com 
o S&OP Workbench, com base em agrupamentos de locais 
gerados por métricas 
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PLANNING

PLANEJAMENTO EMPRESARIAL ABRANGENTE, 
MELHORA NOS LUCROS
Toda empresa faz algum  tipo de planejamento, independentemente de ser vertical 
ou não, e se suas vendas são B2B,  B2C ou  as duas. Essas atividades de planejamento 
incluem a definição de objetivos financeiros top-down para o ano, a modelagem da 
receita e o impacto do GMROI de aberturas de novas lojas, vendas de mercadorias da 
próxima estação, ou até mesmo as atividades promocionais que  deverão ser executadas 
no próximo trimestre. Cada  processo de planejamento tem suas próprias programações, 
objetivos e expectativas.

UMA VERSÃO EXCLUSIVA DA SUA ESTRATÉGIA DE ESTOQUE
É por isso que as soluções de planejamento da Manhattan apresentam uma ampla 
variedade de recursos, cada um arquitetado para garantir que sua empresa tenha uma 
visão holística de todos os aspectos da sua estratégia de estoque. Criadas para maximizar 
a produtividade da organização do planejamento reduzindo o tempo gasto para coleta e 
análise de dados, as soluções de planejamento da Manhattan facilitam todos os processos 
de comercialização e de planejamento pré-estação e na estação.

PLANEJE COM EXCLUSIVIDADE CADA CANAL E RETORNE O  
CONCILIAMENTO AUTOMÁTICO PARA A EMPRESA
O planejamento do varejo de hoje precisa considerar várias dimensões complexas.  
Além das hierarquias típicas de produto, local e tempo, quase todas as métricas comerciais 
pertinentes variam por canal. No passado, os canais eram modelados como lojas. Com as 
soluções de planejamento da Manhattan, os canais são entidades distintas, cada  um com 
suas próprias métricas, e  podem ser individualmente planejados conforme necessário, e 
agregados de volta ao nível total da empresa.

PREVEJA O QUE É CONHECIDO, PLANEJE O QUE NÃO E
As soluções de planejamento da Manhattan combinam componentes do pacote 
Manhattan Active™ Inventory para que  os varejistas possam aproveitar, de forma eficaz, 
os processos de previsão otimizada da demanda, reabastecimento e de planejamento 
colaborativo. Nossas soluções são continuamente adaptáveis,  estão sempre atualizadas e 
perfeitamente interconectadas. Qual é o resultado final? Sua empresa desfruta de melhor  
rentabilidade dos pedidos, aumentando as vendas, as margens e os giros, reduzindo as 
remarcações e otimizando o estoque.
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COMPONENTES DA SOLUÇÃO
O Manhattan Planning oferece uma abordagem de planejamento ponta a 
ponta para a empresa, criada para os varejistas omnichannel de hoje, nos níveis 
globais, regionais, de categoria, de item e de loja. Planejando promoções na 
pré-estação, na estação ou para as futuras estações, sua equipe estará sempre 
pronta para tomar as melhores decisões. A solução inclui:

– Financial Planning: um planejamento financeiro que proporciona visibilidade de toda a empresa para definir 
objetivos corporativos, controlar o desempenho, refinar as previsões e reavaliar as previsões de desempenho

– Assortment Planning: planejamento de coleções para atingir o mix certo de produtos em todas as categorias 
e para todos os canais

– Store Planning: planejamento de loja para um planejamento granular no nível de local da loja

– Store Clustering: agrupamento inteligente de lacais baseados em métricas importantes de desempenho

– Item Planning: planejamento eficaz e preciso no nível do item

– Promotional Planning: planejamento de promoções destinado  
a gerenciar o processo de criação, previsão e planejamento de  
promoções de ponta a ponta

PLANNING
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FINANCIAL PLANNING
Formatos de vendas em vários canais, segmentação de clientes 
essenciais, concorrência global intensa e padrões voláteis da 
demanda tornam o processo de planejamento de comercialização 
mais desafiador que nunca. Para determinar o mix certo de 
produtos, suas soluções de planejamento requerem flexibilidade 
para suportar planejamento top-down e bottom-up em todas as 
partes da empresa em qualquer período determinado.

ANÁLISE GRANULAR DO QUE É MAIS 
VALIOSO NAS SUAS COLEÇÕES
O Financial Planning da Manhattan permite um processo iterativo 
de definição de vendas top-down e de metas de estoque, 
controlando o desempenho, refinando as previsões e reavaliando 
as suposições. Os planejadores podem desenvolver planos 
em nível de categoria por canal, com métricas importantes de 
desempenho específicas para sua empresa, levando em conta um 
mix do histórico e do que foi planejado para as coleções. 

Simular cenários de planejamento “e se” para prever o impacto  
da mudança nas tendências significa que a equipe tomará melhores 
decisões e define a base para atingir o mix certo de mercadorias 
para satisfazer os clientes e as metas de lucro e de receita.

Recursos e Funções
– Planeja top-down ou bottom-up, pré-estação ou na estação, em 

vários canais 
– Oferece visibilidade em toda a empresa para métricas reais, de 

planejamento e de previsão de desempenho em vários níveis  
da organização

– Determina e rastreia o mix da categoria, open-to-buy (OTB) e  
o fluxo de estoque para a pré-estação e estação

– Usa fluxos de trabalho passo a passo intuitivos com orientação 
dinâmica das visualizações da planilha de trabalho

– Dissemina (ou seja, agrega/desagrega) modificações de métricas 
para cima e para baixo na hierarquia

– Inclui atributos para planejamento com base nas preferências  
do cliente

ASSORTMENT PLANNING
Manter os clientes felizes e dar a eles os produtos que desejam 
em todos os canais é sua missão. No mundo omnichannel de hoje, 
os consumidores esperam uma mensagem consistente da marca, 
não importa por qual canal façam as compras. E esperam um mix 
de produtos que esteja adaptado às suas necessidades específicas 
em cada mercado local.

A solução Assortment Planning da Manhattan proporciona a 
capacidade de planejar e executar estratégias de coleções 
dentro dos canais e entre eles, além de ainda manter os atributos 
exclusivos de cada canal de venda.

COLEÇÕES HOLÍSTICAS COM 
PLANEJAMENTO ESPECÍFICO POR CANAL
Com o Assortment Planning, sua equipe pode usar métricas, 
estruturas, atributos e metodologias específicos de canal para 
otimizar o processo de planejamento de coleções pré-estação, 
fornecendo a flexibilidade para configurar atributos para cada 
canal, incluindo loja, web, catálogo e atacado. Essa abordagem 
altamente visual e intuitiva permite que seja criada a coleção 
perfeita para atender as demandas dos seus clientes.

Recursos e Funções
– Cria coleções usando atributos ilimitados para as preferências  

do cliente, disponibilidade de espaço, critérios de exibição e 
open-to-buy

– Filtra e adapta as coleções dinamicamente, com base nas 
preferências do cliente

– Analisa os produtos mais vendidos das coleções anteriores  
ou similares

– Usa qualquer número de atributos configuráveis para 
desenvolver o mix certo de coleções em cada canal

– Sincroniza as informações das coleções com o planejamento de 
item por fase para planejar e rastrear itens usando várias métricas

– Vincula o mix de atributos e as previsões iniciais a metas de 
estratégias de coleções e a metas financeiras
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PLANNING

STORE CLUSTERING
No ambiente de varejo competitivo de hoje, rastrear os padrões 
de compra do cliente até o nível da loja é vital, mas geralmente 
uma tarefa hercúlea. O planejamento de lojas, mesmo em uma 
cadeia média, requer o agrupamento para gerenciar as lojas de 
forma prática.

PLANEJE COM AGRUPAMENTOS DE LOJAS 
INTELIGENTES BASEADOS EM MÉTRICAS
Com a solução Store Clustering da Manhattan, sua equipe 
pode desenvolver coleções e planejamentos que se alinhem 
com as preferências dos clientes, independentemente do que 
comprarem. Nossa solução agrupa, de forma inteligente, locais 
semelhantes por tamanho, desempenho, clima, demografia do 
cliente, formato da loja ou outras características e os incorpora ao 
plano. Como resultado, você pode prever, de forma mais precisa, 
a demanda por loja e garantir que as coleções sejam direcionadas 
para o cliente certo para cada categoria de mercadoria.

O Store Clustering também proporciona recursos para gerenciar 
atributos de local que possam ser aplicados no agrupamento 
e usados em todos os processos de planejamento. Como um 
módulo do pacote Planning da Manhattan, o Store Clustering o 
ajuda a criar e gerenciar planos financeiros, planos de coleções, 
planos de itens e planos de promoções por grupo, o que facilita 
alinhar o processo de planejamento com a demanda do cliente e 
otimizar o estoque em todas as lojas.

Recursos e Funções
– Define cada conjunto de clusters com base em todas as  

métricas desejadas
– Define as regras de agrupamento usando combinações de 

métricas e de atributos de desempenho
– Cria uma estrutura hierárquica para seus grupos de lojas
– Aplica diferentes lógicas de agrupamento para cada categoria 

de mercadoria

STORE PLANNING 
Para os varejistas, o planejamento e o monitoramento constante 
do desempenho da loja ano a ano é uma parte vital da 
administração do negócio. O planejamento da loja permite 
aos varejistas avaliar, constantemente, quais lojas estão com 
o desempenho adequado, para ajudar a atingir os objetivos 
corporativos gerais estabelecidos durante o planejamento 
financeiro. O planejamento financeiro também se torna um fator 
importante ao considerar a abertura de novas lojas, além do 
fechamento e das realocações de lojas.

PLANEJE E MONITORE O DESEMPENHO  
DA LOJA ANO A ANO
Com a solução Store Planning da Manhattan, suas equipes 
podem, efetivamente, modelar as vendas e os estoque esperados 
em uma topografia diversificada de lojas. Nossa solução permite 
aos planejadores um planejamento rápido e fácil, com base em 
atributos únicos das lojas, garantindo o máximo em flexibilidade 
para visualizar e gerenciar as empresas, usando a métrica e as 
características da loja que são mais importantes para você.

Com o Store Planning, novas lojas poderão ser modeladas com 
base no histórico de lojas semelhantes, considerando as datas de 
abertura da loja.

Recursos e Funções
– Oferece suporte ao planejamento em qualquer nível da 

hierarquia de locais
– Define as hierarquias de locais, incluindo distrito, região e loja
– Desenvolve planos em fases para determinar o fluxo ideal de 

estoque e recebimento
– Planeja novas lojas, mesmo antes de suas localizações exatas 

serem identificadas
– Oferece recursos de giro e de alterações da planilha de trabalho 

para ajudar a acelerar o processo de planejamento
– Inclui atributos opcionais para planejamento com base nas 

preferências do cliente
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ITEM PLANNING 
Como todo bom planejador sabe, as maiores oportunidades 
podem estar no menor dos detalhes. Chegar até esses 
detalhes é tão importante quanto permanecer em sincronia 
com as demandas do cliente e com as forças do mercado, que 
sempre mudam. Ainda assim, o planejamento no nível do item 
sobrecarrega muitos sistemas de planejamento. Em um mercado 
omnichannel, com milhões de possíveis SKUs e combinações de 
canais, uma solução poderosa é necessária para um planejamento 
por item eficiente e preciso.

ANÁLISE GRANULAR PARA O QUE É MAIS 
VALIOSO NA SUA COLEÇÃO
A solução Item Planning ajuda a equipe a planejar e prever 
métricas de desempenho importantes até o nível do item. 
Com um fluxo de trabalho intuitivo e visualizações definidas 
pelo usuário, é fácil planejar em vários níveis da hierarquia das 
mercadorias e se concentrar nos itens principais.

Os recursos abrangentes do nosso pacote Planning facilitam 
vincular os planejamentos de itens bottom-up aos planejamentos 
de categoria top-down no Financial Planning para garantir que as 
metas de desempenho permaneçam realistas. O planejamento 
por item, o planejamento financeiro e o planejamento de 
promoções, todos funcionam juntos para melhor gerenciar os 
ciclos de vida dos produtos, reduzindo o risco de remarcação e 
aumentando as margens e as vendas

Recursos e Funções

– Suporta o planejamento em qualquer nível da hierarquia do item
– Define as hierarquias dos itens, incluindo estilo, cor do estilo e 

nível do SKU/produto
– Coleções por fase, para determinar um fluxo ideal de estoque e 

de recebimento
– Alerta os planejadores com relação a alterações, sincronizando 

os planejamentos de itens e de coleções
– Planeja itens relacionados e produtos substitutos 
– Recursos de giro e de modificação da planilha de trabalho para 

ajudar a acelerar o processo de planejamento
– Inclui atributos opcionais para o planejamento, com base nas 

preferências do cliente 
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PLANNING

PROMOTIONAL PLANNING
À medida que o número de transações associadas a promoções 
continua a aumentar, o planejamento de promoções bem-
sucedidas se torna ainda mais essencial. Devido à natureza voltada 
ao cumprimento de prazos do planejamento de promoções de 
mercadorias, é fácil pegar atalhos ou cometer erros. E errar aqui 
pode significar um descompasso sério entre a oferta e a demanda, 
deixando clientes de mãos vazias e infelizes, ou causando 
remarcações porque você comprou estoque em excesso. Em 
qualquer um dos casos, os resultados não são ideais para 
nenhuma empresa.

REALIZE PROMOÇÕES DE ALTO 
DESEMPENHO COM MAIS CONSISTÊNCIA
A solução Promotional Planning da Manhattan proporciona 
informações consistentes, visíveis e acessíveis dos eventos em 
toda a empresa. E com informações melhores, os gerentes da 
empresa podem encurtar o ciclo de planejamento da promoção, 
minimizar o risco, monitorar os resultados e responder às 
mudanças nas circunstâncias, fornecendo margens nas promoções 
com média de lucro mais alta.

Com o Promotional Planning, sua equipe pode criar ofertas 
de promoções e ver o impacto correspondente nas vendas 
e no estoque. Usando os recursos abrangentes do pacote 
Manhattan ActiveTM Inventory, os planejadores podem definir 
o evento promocional, selecionar e atribuir itens a ele e, em 
seguida, aproveitar o Demand Forecasting ou modelar o 
impacto esperado na empresa. Sua empresa se beneficiará com 
promoções de melhor desempenho, melhorando a exatidão da 
previsão e gerenciando o estoque de forma mais eficaz, para que 
possa atingir margens médias de lucro mais altas.

Recursos e Funções
– Gerencia, de ponta a ponta, o processo de criação, de previsão 

e de planejamento de promoções 
– Identifica os produtos de maior venda e mais lucrativos de 

promoções anteriores
– Cria coleções para promoções com base em eventos semelhantes
– Inclui atributos específicos da promoção, incluindo número de 

páginas, posicionamento na vitrine, oferta e zona de preço
– Atualiza automaticamente as previsões com base nos dados 

reais de desempenho
– Usa simulações “e se” para ajustar as estratégias
– Consolida planos para análise e compras nos canais
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As soluções de planejamento da Manhattan vêm com a 
opção de combinarem com outros componentes do pacote 
Manhattan Active™ Inventory para que os varejistas possam, 
de forma eficaz, aproveitar os processos de previsão, 
reabastecimento e planejamento colaborativo otimizados.

PRONTO PARA ENTRAR EM AÇÃO? 
MANHATTAN ACTIVE™ 
Saiba mais acessando manh.com/brasil.
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