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A SOLUÇÃO CERTA  
PARA REDES COMPLEXAS  
DE LOGÍSTICA

“ A parceria com Manhattan nos deu a capacidade de 
mudar para um modelo de transporte holístico muito 
mais eficiente e sustentável, que nos permitiu obter 
maior eficiência em todo o nosso supply chain.”  
GIANT EAGLE

GESTÃO DE TRANSPORTE 
ATIVA E OTIMIZADA
As complexidades logísticas e as expectativas de nível 
de serviço aumentaram drasticamente no mundo atual. 
As supply chains devem ser mais ágeis e mais simples do 
que nunca. A capacidade de adaptação é essencial para 
as empresas que tentam prever e responder a incertezas. 
Mudanças de rede, salários mais altos, capacidade reduzida, 
demandas crescentes de fornecedores e de clientes, 
desastres naturais e pandemias têm o potencial de criar 
falhas no supply chain que causam danos tanto à imagem da 
marca quanto para os resultados finais. 

À medida que o risco e a volatilidade aumentam, e as 
opções globais de transporte continuam a evoluir, um 
sofisticado sistema de gestão de transporte (TMS) não é 
mais uma opção: é uma necessidade! Com os avanços na 
tecnologia e nos métodos e recursos de implementação, 
empresas de todos os tamanhos, setores e localização 
geográfica podem começar a retomar o controle de seu 
próprio supply chain com a gestão de transporte otimizada. 

Líder no Quadrante Mágico do Gartner 2020 em sistemas 
de gerenciamento de transporte, o Manhattan TMS oferece 
suporte completo para os processos de negócios em todas 
as funções de transporte, modos e rede logística, incluindo 
o gerenciamento de frotas privadas e transportadoras 
comuns. Desde a análise estratégica, compras e 
planejamento operacional, até a execução, visibilidade, 
pagamento e reclamações sobre fretes, a solução TMS 
da Manhattan reduz custos, melhora os níveis de serviço, 
automatiza processos, simplifica a execução e diminui os 
riscos operacionais. Reconhecida como líder em usabilidade 
e experiência do usuário, nossa solução simplifica até as 
operações mais complexas de logística, dando ao usuário a 
capacidade de agilizar tarefas e gerenciar por exceção. 

Com o TMS da Manhattan, você pode:
– Reduzir os custos de transporte e de logística
– Melhorar os níveis e a visibilidade dos serviços
– Automatizar e padronizar os processos em todas as  

funções de logística
– Diminuir os custos administrativos
– Acompanhar e gerenciar os KPIs e as métricas operacionais
–  Se preparar e se adaptar melhor às mudanças no supply chain

MANHATTAN TRANSPORTATION
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COMPONENTES  
DA SOLUÇÃO
O TMS da Manhattan oferece um pacote único e abrangente 
de soluções de logística, desenvolvido para auxiliar em 
todas as necessidades de expedição de uma organização, 
independentemente do modo, localização geográfica ou canal. 

PLANEJAMENTO E  
EXECUÇÃO DO TRANSPORTE
PLANEJE PROATIVAMENTE ENTRE  
MODOS E LOCALIZAÇÕES
Otimize remessas de entrada, saída e entre empresas em 
tempo real — domésticas ou internacionais, usando a solução 
Transportation Planning and Execution da Manhattan. 
Independentemente do tamanho ou complexidade da sua 
rede, é possível assegurar a capacidade para enviar remessas 
de todos os modos e para todos os lugares, utilizando 
qualquer combinação de transportadoras comuns ou frotas. 
Ao identificar de maneira sistemática modos, transportadoras, 
níveis de serviço, tarifas e rotas ideais, as empresas podem 
analisar remessas, tarifas, contratos com transportadoras e 
outras variáveis/restrições. 

Isso resulta em planos de carga e eficiência de rotas que 
aprimoram o serviço, melhoram a utilização de ativos e 
reduzem os custos gerais de frete e a pegada de carbono. 

Embora o planejamento e a otimização estabeleçam as bases 
para ganhos significativos de economia e eficiência, mesmo 
os melhores planos precisam ser gerenciados e executados 
de maneira proativa, com visibilidade e gerenciamento de 
eventos em todo o ciclo de vida do transporte. A visibilidade 
automatizada e informativa da torre de controle, combinada 
com os benefícios de um plano otimizado, ajuda a elevar a 
eficácia geral do supply chain.
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OTIMIZE DINAMICAMENTE  
E REDUZA CUSTOS
O TMS da Manhattan fornece recursos de planejamento 
operacional e estratégico. O planejamento operacional 
permite a otimização dinâmica do supply chain atual, enquanto 
a modelagem estratégica permite testar de forma proativa e 
reativa as mudanças que possam ocorrer no futuro, permitindo 
um controle real da função de logística. A solução fornece: 

– Otimização simultânea entre a logística de recebimento e 
de envio, incluindo transportadora vs. frota

– Otimização de carga e consolidação/conversão de modo 
(ou seja, LTL para TL com várias paradas)

– Rotas estáticas e dinâmicas
– Otimização para vários trechos, incluindo o uso de cross-docks
– Redução geral nos custos com rotas, quilometragem  

e combustíveis
– Agendamento de compromissos eficiente 
– Redução de tarifas de permanência e outras suplementares
– Melhor análise estratégica das opções de agrupamento ou 

cross docking, programações de coleta e entrega, decisões 
de abastecimento e muito mais

– Análise para contratação de transporte 

Recursos e Funções
– Consolide pedidos para criar remessas eficientes
– Otimize todos os modos de transporte — inclusive o 

transporte marítimo, ferroviário, intermodal, por caminhão, 
aéreo e de pacotes — com base em taxas, disponibilidade 
de ativos e outras limitações comerciais

– Execute os requisitos de rotas dinâmicas ou estáticas
– Gerencie movimentações contínuas, retornos e cross-docks
– Forneça suporte a programas e orientações de 

conformidade de transportadoras e fornecedores
– Melhore a colaboração e a comunicação com parceiros  

de negócios
– Acomode as necessidades de gerenciamento de 

visibilidade, de alertas e de exceções, inclusive 
acompanhamento de temperatura

– Gerencie o agendamento de compromissos internos  
e externos

– Comunicação móvel com transportadoras
– Forneça uma visão detalhada e controle baseado em tarefa 

das operações do pátio
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MODELAGEM  
DE TRANSPORTE
SIMULAR. SIGA.

Os supply chains globais estão em fluxo constante. Uma 
solução de transporte configurada de forma ideal hoje não será 
necessariamente a solução de transporte ideal de amanhã. 

Para se manter à frente, os profissionais de transporte 
precisam de uma solução que possa “pensar” de forma 
estratégica e ser executada de forma otimizada para garantir 
que a rede inteira sempre opere com o menor custo e com 
níveis de serviço mais elevados. 

Com o Transportation Modeling da Manhattan, você pode: 
– Encontrar oportunidades de economia inovadoras de  

forma proativa
– Tomar as melhores decisões relacionadas à política  

de transporte
– Medir o serviço e o impacto do custo das várias opções
– Reduzir custos
– Melhorar os níveis de serviço
– Otimizar a rede continuamente

O Transportation Modeling da Manhattan capacita o usuário 
a desafiar premissas e testar novas ideias sobre as políticas 
de transporte, vendo simultaneamente o impacto nas 
operações. Os profissionais de logística podem executar 
cenários hipotéticos, propor mudanças de configuração de 
rede, testar opções diferentes de roteamento e ver o efeito 
de restrições e caminhos diferentes nas operações. 

Nossa tecnologia utiliza algoritmos patenteados e 
planejamento de cenários que removem a complexidade, 
proporcionando grande flexibilidade. Com simulações 
sofisticadas que usam dados históricos e previstos, a solução 
valida e otimiza inúmeros cenários. 

A reação à volatilidade e a implementação da mudança 
torna-se uma tarefa tão comum quanto o fornecimento de 
frete, com decisões facilmente justificadas e impacto mínimo 
para o negócio. O Transportation Modeling da Manhattan 
possibilita que os planejadores deixem o caos diário de 
resolver os problemas de transporte e entrem no âmbito do 
planejamento estratégico e tático. O resultado é a execução 
ideal, hoje e amanhã. 

TOME MELHORES DECISÕES DE NEGÓCIOS
As alterações e oscilações das localizações dos clientes, 
as restrições de capacidade das transportadoras e dos 
motoristas, os custos imprevisíveis de combustível, as 
mudanças nas horas de serviço e a diversidade das taxas 
de transporte de terceiros influenciam o resultado final da 
empresa. Usar apenas “médias” para a modelagem é pouco 
quando se trata de prever os efeitos da mudança da política 
em redes de transporte complexas. Quando você começa 
a atingir a capacidade da rede, como alinha os recursos? 
Onde deve ser adicionado um centro de distribuição para 
obter o benefício máximo? O Transportation Modeling da 
Manhattan fornece recursos de otimização baseados em 
cenários que analisam as opções específicas de supply chain 
e de design de rede. 

Recursos e Funções
– Crie um número ilimitado de cenários de configurações 

alternativas da rede e políticas de transporte
– Analise dados reais e históricos e quantifique o impacto 

global da mudança com a ajuda de simulações realistas
– Compare cenários lado a lado
– Ajuste uma série de variáveis para poder chegar ao  

melhor resultado
– Considere planos de abrir e fechar centros de distribuição e 

lojas, além de interrupções, picos de demanda e períodos 
de férias, enquanto faz o ajuste fino das políticas de serviço

PLANEJE EM TERMOS TÁTICOS  
E EXECUTE DE FORMA OTIMIZADA
O Transportation Modeling da Manhattan permite que as 
organizações saiam do foco reativo típico da execução e 
capacitem os planejadores a serem proativos. Permite que as 
empresas busquem formas de melhorar as operações, reagir 
rapidamente às mudanças no supply chain, tomar decisões 
melhores, encontrar oportunidades ocultas para economizar 
e implementar mudanças que gerem impactos positivos na 
rentabilidade.
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CONTRATAÇÃO DE 
TRANSPORTE
PREPARE-SE: MUDANÇAS À FRENTE
A seleção de transportadoras corretas para sua empresa 
tem um impacto direto na rentabilidade e na satisfação 
do cliente. Com a natureza dinâmica dos supply chains, 
a melhor combinação de transportadoras hoje pode ser 
diferente da de amanhã. O Transportation Procurement 
da Manhattan permite determinar a combinação ideal de 
transportadoras e equilibrar o preço com relação a outros 
fatores, como capacidade, serviço e qualidade. Supply 
chains dinâmicos exigem uma solução confiável e avançada 
que simplifique os processos de fornecimento e de compras 
estratégicas e que responda às mudanças, em certos 
aspectos como: 

– Novos fornecedores, centros de distribuição, lojas e clientes
– Demandas do cliente e requisitos de serviço
– Volumes de remessa variados
– Fusões e aquisições de transportadoras
– Novas regulamentações
– Vencimento de contratos
– Preços dos combustíveis

As despesas com transporte são as maiores responsáveis 
pelos custos totais da logística e, por essa razão, é tão 
importante que as empresas tenham uma visibilidade clara 
dos gastos totais. A capacidade de avaliar custos, serviços e 
outros fatores ao escolher transportadoras é fundamental, 
especialmente porque a melhor transportadora nem sempre 
é a mais barata. As empresas remetentes simplesmente 
não podem administrar operações com tarifas proibitivas. 
O Transportation Procurement da Manhattan proporciona 
a capacidade de responder rapidamente às mudanças, 
minimizando os custos. 

MELHOR VISIBILIDADE,  
RESULTADOS IDEAIS
Amplamente reconhecido como um dos sistemas de 
aquisição de logística mais poderosos para gerenciar 
licitações de transporte e terceirização de contratos, nossa 
solução de contratação automatiza as práticas recomendadas 
e padroniza todo o processo de licitação, desde a solicitação 
de proposta até o contrato final. Com o Transportation 
Procurement, sua equipe poderá:

– Padronizar e simplificar o processo de coleta e otimização 
de propostas

– Melhorar a comunicação e a colaboração com transportadoras
– Aproveitar os dados históricos e de previsão para preparar 

melhor as transportadoras para a licitação
– Comparar e acompanhar taxas e serviços ao longo do tempo
– Determinar cenários de concessão múltipla com base em 

custos, serviços e outras regras
– Entender o verdadeiro impacto no custo causado pelas 

decisões de fornecimento
– Melhorar a visibilidade dos gastos
– Aumentar a prestação de contas
– Criar um processo que possa ser repetido e automatizado 

de propostas e concessões

Ao otimizar o processo de terceirização estratégica 
em todos os modos, o Transportation Procurement da 
Manhattan permite combinar suas pistas e demandas com 
ofertas de transportadoras para assegurar que você contrate 
as melhores tarifas e recursos disponíveis.

Recursos e Funções
– Automatize o gerenciamento de contratos e reduza os 

custos de transporte para todos os modos de transporte
– Permita preços alternativos usando pacotes ad hoc  

ou prescritos
– Avalie respostas de propostas utilizando dados de referência
– Otimize as combinações de prêmios contratuais com o 

gerenciamento de cenários hipotéticos
– Realize propostas incrementais (mini) para garantir a 

capacidade fora de contratos existentes devido a trocas 
dinâmicas de rede

– Gere e ative concessões perfeitas na solução
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GERENCIAMENTO DE  
FROTAS E EXPEDIÇÃO
Gerencie recursos de frotas dedicadas e privadas, 
recomendando automaticamente rotas, motoristas e ativos 
com o Fleet Management and Dispatch da Manhattan. 
Sua empresa pode reduzir a quilometragem para otimizar 
horas de serviço, disponibilidade, conformidade, prioridade  
e necessidades de serviço. 

Recursos e Funções
– Otimize todos os ativos, incluindo motoristas, carretas e 

caminhões
– Equilibre cargas entre turnos e recursos
– Forneça suporte aos motoristas com o suporte de 

expedição e quiosque
– Supra necessidades de rotas longas e entregas em loja
– Assegure a conformidade com as regulamentações federais
– Obtenha visibilidade completa e em tempo real do estoque 

em movimento 
– Forneça visibilidade do comprovante de entrega
– Execute com mais eficiência e se adapte às mudanças com 

mais velocidade

AUDITORIA DE FRETE, 
PAGAMENTOS E RECLAMAÇÕES
Modernize e simplifique os processos obsoletos de 
liquidação de frete, gerenciando faturas por exceção, 
reduzindo as cobranças excessivas e incorretas e 
atendendo reclamações de forma rápida e eficiente. 
As auditorias e pagamentos automatizados de fretes são 
um caso significativo. As operações globais de remessa 
simplesmente geram muitos dados, detalhes e variações 
para serem absorvidas por processos manuais. Automatizar 
de forma sistemática as comunicações e os processos 
que reduzem custos indiretos e erros dispendiosos, 
com a melhoria na conformidade dos contratos das 
transportadoras antes e depois da auditoria, as soluções de 
auditoria e pagamento de frete podem ajudar a compensar 
todo o investimento no TMS. Mesmo com fornecedores 
terceirizados de FAP, os expedidores ainda precisam 
gerenciar relacionamentos com transportadoras, atualizar 
contratos, resolver discrepâncias e muito mais. A prática 
recomendada é gerenciar esse processo internamente por 
meio de um TMS principal.

Recursos e Funções
– Estabeleça processos de combinação ou pagamento 

automático com as transportadoras
– Ofereça suporte para auditoria de cobranças de peças e 

taxas suplementares por meio de tolerâncias definidas
– Habilite o pagamento para sistemas financeiros
– Gerencie o faturamento e reconciliação por meio de um 

portal da transportadora ou comunicação eletrônica
– Ofereça suporte para a gestão e resolução de reclamações
– Alocação de custos de frete
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TMS MOBILE
Melhore a colaboração, conectividade e visibilidade em tempo real com 
provedores de serviços e frotas por meio de um aplicativo móvel intuitivo.

O TMS Mobile da Manhattan permite uma variedade de 
processos de negócios, incluindo registrar transportadoras; 
aceitar/participar de licitações; visibilidade em trânsito em 
tempo real; confirmação de retirada e entrega, captura 
de fotos e assinaturas e muito mais. Usando o aplicativo, 
os expedidores podem interagir diretamente e de forma 
mais eficaz com os provedores de serviço para melhorar a 
execução. Os expedidores também podem utilizá-lo para 
atribuir e monitorar motoristas.

Aproveitando a onipresença dos smartphones e a tecnologia 

de delimitação geográfica, o TMS Mobile proporciona 
visibilidade e comunicação avançadas a pequenas e médias 
transportadoras. Pequenas transportadoras e operadores 
podem entrar no jogo, ao permitir que atendam aos 
requisitos de conformidade sem nenhum custo adicional. 
Além disso, proporciona também aos motoristas a 
capacidade de se comunicar diretamente com o TMS da 
Manhattan da cabine de um caminhão. 

O resultado? Um serviço melhor, maior conformidade e  
melhor comunicação.

Para saber mais sobre as soluções de transporte da Manhattan, 
acesse manh.com/brasil/tms

https://www.manh.com/pt-br/produtos/transportation/visao-geral
https://www.manh.com/products/transportation/overview
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