
ESTÁ NA HORA DE VOLTAR A DOMINAR 
A ARTE DO ATENDIMENTO

Em anos recentes, a velocidade da mudança da 
cadeia de abastecimento continua aumentando, 
acrescentando novas pressões e desafios que 
requerem inovações. A ascensão do comércio 
eletrônico e do atendimento omnichannel, combinada 
com a pandemia global, a volatilidade de mão de obra 
e restrições de custos, aumentaram a pressão sobre 
a supply chain. E o setor respondeu com um enorme 
crescimento na área de automação avançada.

A REVOLUÇÃO DOS ROBÔS
O apelo é evidente. A automação não é afetada pela escassez de mão de obra, e 
os robôs não se cansam nem ficam doentes. Além disso, a robótica dos centros de 
distribuição melhora cada vez mais. Os centros de distribuição estão mais eficientes, 
sofisticados e rápidos do que nunca. A automação avançada tornou-se crítica para o 
sucesso do armazém moderno.

O desafio está na falta de uma comunicação natural entre os diversos tipos de 
automação. Os tipos de automação sequer reconhecem uns aos outros, e muito 
menos a força de trabalho de apoio. A obtenção do rendimento máximo dentro 
do centro de distribuição requer a coordenação e orquestração de cada ativo - 
automação, robótica e pessoas - para que trabalhem juntos.

Ao longo da última década, à medida que os líderes de atendimento introduziam a 
automação avançada no centro de atendimento, foram obrigados a trabalhar com dois 
sistemas muito diferentes: um sistema de gestão de armazém (WMS) e um sistema 
de execução de armazém (WES) ou de controle de armazém (WCS). Historicamente, 
o WMS era o único lugar onde ocorria o reconhecimento, a otimização e a alocação 
de trabalho, pois entendia a demanda, a capacidade e, evidentemente, o inventário. 
Entretanto, as soluções herdadas de WMS nunca foram projetadas para lidar com a 
capacidade e a complexidade da automação avançada no nível da robótica.

Portanto, foram desenvolvidos sistemas independentes de WES para gerenciar a 
priorização das tarefas do trabalho e a otimização da automação mecanizada. No 
entanto, os sistemas de WES não entendiam a demanda nem o estoque e, portanto, 
dependiam do WMS para lhes fornecer volume de trabalho para processar.

FUSÃO INCOMPARÁVEL DE 
PESSOAS E MÁQUINAS:
A orquestração do atendimento 
que engloba homem e máquina, 
otimizando-se continuamente por 
meio da inteligência artificial que 
inclui automação avançada, robótica 
e funcionários humanos, proporciona 
a utilização máxima dos ativos, 
máximo rendimento dos pedidos e 
margens máximas de atendimento.

INTELIGÊNCIA E OTIMIZAÇÃO 
SEM PRECEDENTES:
A otimização mais rápida e inteligente 
disponível para o fluxo de trabalho 
direto para o consumidor, atacadista 
e de reposição em lojas permite 
processar simultaneamente qualquer 
tipo de pedido com menos tempo 
de processamento, maior precisão e 
níveis de serviço mais altos.

PESSOAS E MÁQUINAS  
NO ARMAZÉM MODERNO

RESUMO DA SOLUÇÃO



Além disso, nem mesmo os robôs mais avançados podem se 
adaptar como um ser humano: pensar criativamente, reagir 
a mudanças súbitas e resolver problemas com agilidade e 
flexibilidade. Portanto, as pessoas continuam sendo e sempre 
serão parte essencial da equação. Mas, integrá-las com 
habilidades robóticas é outra história.

Os resultados têm sido impactos em etapas posteriores, 
que afetam as margens de lucro, e a redução da utilização, 
já que os recursos estão isolados em silos e faltam recursos 
de orquestração entre seres humanos e máquinas. Resta às 
organizações de atendimento tentar garantir que os estoques 
não sejam duplicados e que os recursos sejam maximizados e, 
ao mesmo tempo, precisam continuar a atender a demanda, 
em constante crescimento, de estratégias de atendimento 
omnichannel.

Está na hora de unificar a automação.

COMANDO E CONTROLE
Em qualquer configuração de centro de distribuição, há cinco 
recursos “naturais” para gerenciar: pedidos, inventário, mão 
de obra, trabalho planejado e automação. O Manhattan 
Active Warehouse Management vem orquestrando 
quatro dos cinco recursos ao longo dos últimos 30 anos 
e, recentemente, foi reconhecido como líder em WMS no 
Quadrante Mágico do Gartner pela 10ª vez consecutiva.

Agora a Manhattan acrescentou o quinto recurso para 
proporcionar total domínio e controle do armazém 
moderno com o primeiro WES do setor integrado a um 
WMS. Totalmente integrado, foi totalmente projetado 
para funcionar com qualquer tipo ou complexidade de 
automação. Não importa o tipo nem o seu nível de uso 
da automação. Com a Manhattan, ficou fácil para que os 
provedores de automação — como a Kindred, pioneira da 
robótica — se integrem à nova estrutura de WES, criando  
um ecossistema que ajuda a colocar as iniciativas de 
automação em operação mais rapidamente do que nunca.

Embora o uso da tecnologia no armazém esteja em pleno 
crescimento, é importante lembrar que o capital humano 
está sendo mais utilizado do que nunca. Com a inclusão dos 
recursos de WES no WMS, agora é possível orquestrar fluxos de 
trabalho com seres humanos e máquinas. Portanto, os líderes 
em cadeia de abastecimento obtêm o melhor de ambos: 
a eficiência do processo repetível e previsível, assim como 
a capacidade de mudar e pensar de forma inovadora e, ao 
mesmo tempo, manter o controle total do inventário no prédio 
inteiro que somente um WMS completo pode proporcionar.

TRABALHAR DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE
Além de interligar a orquestração de ativos humanos e 
automatizados, os recursos aprimorados de streaming de pedidos 
do Manhattan Active WM garantem que a eficiência melhore 
continuamente. À medida que trabalhadores – ou máquinas – 
atendem pedidos ao longo do tempo, o sistema aprende quanto 
tempo as tarefas devem levar. Quando as condições mudam, o 
streaming de pedidos adapta a expectativa do tempo real que a 
tarefa levará para ser realizada, considerando a combinação de 
dados históricos e várias outras condições, como características do 
item, número de paradas da tarefa, informações do local ou até 
mesmo o dia da semana ou a hora do dia. À medida que os padrões 
de capacidade da rede são aprendidos, o streaming de pedidos faz a 
alocação da quantidade de trabalho exata ao recurso correto.

PESSOAS E MÁQUINAS NO ARMAZÉM MODERNO
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“ A Manhattan aprimorou 
significativamente a lógica da 
orquestração com o conhecimento 
em tempo real da capacidade de seres 
humanos e máquinas e também a 
disponibilidade do inventário necessário 
no local correto, para fazer um certo 
trabalho em um determinado tempo.” 
— Steve Banker, Forbes

E quanto mais o streaming de pedidos escuta e aprende, mais 
otimizado o centro de distribuição se torna.

A coordenação e a colaboração entre automações avançadas, 
separadas e individuais, no armazém só fica mais eficiente quando 
esses sistemas estão interconectados e trocam conhecimento 
entre si. Mais do que nunca, a abordagem ao gerenciamento 
de armazéns deve adotar um ponto de vista que leve em conta 
qualquer combinação entre seres humanos e capacidade de 
automação. Com a combinação de WES nativo e das habilidades 
do streaming de pedidos, o Manhattan Active WM é a única 
solução que proporciona visibilidade completa em todo o centro 
de distribuição, flexibilidade total para o crescimento da automação 
e utilização máxima de todos os recursos.

Push Possible.


