
ESTUDO DE CASO DE CLIENTE

“Os acontecimentos recentes nos ensinaram sobre a importância da escalabilidade e 
flexibilidade da cadeia de suprimentos, para atender às demandas de nossos clientes. 
Nós sentimos que estamos bem equipados com o Manhattan Active Warehouse 
Management para nos adaptarmos a essas mudanças”.

MILES TEDDER , CHIEF OPERATING OFFICER 

DESAFIO
A empresa precisava de um sistema de gerenciamento 
de armazém (WMS) com agilidade para responder às 
mudanças do mercado e inovação para atender às 
demandas dos consumidores.

SOLUÇÃO
CA solução nativa da nuvem Manhattan Active WM foi 
implementada para garantir ao varejista do segmento pet uma 
base para o desenvolvimento de uma estrutura de operações 
omnichannel.

OPERAÇÕES

Mais de 500 lojas nos Estados Unidos, um 
Centro de Distribuição em Seymour, Indiana

SOLUÇÕES MANHATTAN

Manhattan Active Warehouse Management, 
Slotting and Labor Management; Supply  
Chain Intelligence; Store Order Fulfillment;  
Manhattan Inventory

PET SUPPLIES PLUS 
ENCONTRA UM NOVO 
MELHOR AMIGO  
no Manhattan Active® Warehouse  
Management



MUDANÇA PARA A NUVEM
Com sede em Livonia, Michigan, a Pet Supplies Plus é conhecida 
como a “pet store de bairro favorita da América”, operando com 
mais de 500 lojas em todo o país, muitas das quais de propriedade 
local. A empresa se orgulha de ter lojas com um bom estoque, 
oferecendo serviços excepcionais e tornando tudo o mais 
conveniente possível para seus clientes. Eles oferecem vendas nas 
lojas, além de retirada e delivery na maioria delas. 

Um parceiro de longa data da Manhattan, a Pet Supplies Plus 
estava avaliando a possibilidade de realizar um upgrade no WMS.

Como a empresa já estava executando vários aplicativos de 
negócios na nuvem, a ideia era fazer o mesmo com sua tecnologia 
de cadeia de suprimentos. Em meio à pandemia do COVID-19 e 
às mudanças drásticas produzidas, o Manhattan Active Warehouse 
Management foi o ajuste perfeito.

A Pet Supplies Plus se tornou o primeiro cliente a implementar o 
inovador WMS.

UM WMS, MUITOS BENEFÍCIOS
Foram vários os motivos que fizerem a Pet Supplies Plus optar 
pelo Manhattan Active WM. O primeiro é que a solução está 
sempre atualizada, o que significa que, uma vez implementada, 
ela não precisará mais de upgrades. “Uma solução versionless, 
baseada na nuvem, que nos permite agir rapidamente. 
Ela também nos dá a oportunidade de eliminar despesas 
relacionadas às curvas de aprendizado e aos treinamentos 
vinculados às soluções tradicionais”, afirma o COO Miles Tedder.

As restrições impostas pelo distanciamento social fizeram com 
que a implementação do Manhattan Active WM fosse muito 
desafiadora, e muitos dos processos foram realizados de 

forma remota. O uso de câmeras, vídeo, compartilhamento 
de telas e uma colaboração excepcional entre os times da 

Pet Supllies Plus e da Manhattan tornaram a 
implementação rápida e efetiva. De acordo 

com Tedder, a interface 
intuitiva da aplicação minimizou a 
curva de aprendizado e permitiu 
que a companhia integrasse os 
membros da equipe de maneira ágil. 
O processo de transição ocorreu de 
forma muito suave e as operações atingiram rapidamente sua 
máxima capacidade. Não importa que desafios e oportunidades 
a Pet Supplies Plus enfrentará no futuro, o Manhattan Active WM 
oferecerá à empresa adaptabilidade, escalabilidade e inovação 
constantes. 

“Acreditamos que o Manhattan Active 
Warehouse Management é uma virada 
de chave para nós e toda a indústria. 
Estamos felizes de fazer parte disso 
e ansiosos para alavancar nossos 
negócios agora e no futuro”.
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