
Os consumidores adoram a proposta de valor do atendimento pela loja.  
A flexibilidade e a rapidez do atendimento pela loja impulsionam um 
crescimento significativo das ofertas, como comprar online e retirar 
na loja. Com esse crescimento, vem o desafio das operações da loja: 
atender às expectativas do cliente e, ao mesmo tempo, gerenciar os 
volumes crescentes de pedidos e fazer isso de maneira lucrativa.

 “Hoje, os consumidores 
esperam que os produtos 
estejam disponíveis a 
qualquer hora e em 
qualquer local. Como os 
principais varejistas podem 
oferecer este serviço, 
consumidores certamente 
se decepcionarão 
com as empresas que 
não entregarem.”

DELOITTE

ESTOQUE EM LOJA E 
ATENDIMENTO OMNICHANNEL

A SOLUÇÃO

RÁPIDO, GRATUITO E FRENÉTICO
Os consumidores recorrem cada vez mais a experiências de compra combinadas 
entre virtuais e físicas para satisfazer suas necessidades a qualquer hora com entrega 
rápida e gratuita e com devoluções fáceis. Uma pesquisa recente da BRP Consulting 
patrocinada pela Manhattan Associates constatou que 71% dos consumidores de 18  
a 37 anos têm maior probabilidade de escolher um varejista se ele oferecer entrega 
ou retirada no mesmo dia. Com essa mudança nas preferências do consumidor,  
ocorre uma explosão no uso de opções de atendimento pela loja, como comprar 
online e retirar na loja, retirar pelo drive-thru, envio pela loja para entrega no mesmo 
dia e outras mais. Somente a opção de comprar online e retirar na loja (BOPIS) 
aumentou 47% no período das férias de 2018 nos Estados Unidos (1º de novembro  
a 19 de dezembro) em comparação com o mesmo período do ano anterior.1

Além de criar um diferenciador competitivo para os varejistas – 55% dos  
consumidores mudarão para um varejista/marca concorrente se eles oferecerem 
um serviço de entrega mais rápido. O atendimento pela loja também oferece outra 
vantagem atraente. A Capgemini constatou que, para entregar no mesmo dia, os 
custos de entrega em domicílio de uma loja são 16% mais econômicos do que a 
entrega a partir de um centro de distribuição.2

Existe uma grande oportunidade para os varejistas usarem suas estruturas de 
loja como pontos de atendimento, especialmente quando a velocidade for um 
requisito. Mas existe um grande desafio para aproveitar essa oportunidade – as 
lojas nunca foram projetadas para serem um minicentro de distribuição. As lojas são 
mais desordenadas, ao contrário da natureza altamente organizada dos centros de 
distribuição tradicionais. Há muitas partes móveis: tudo é desembalado e exibido 
individualmente, e potencialmente centenas de pessoas têm acesso aos itens e 
podem movê-los (ou removê-los) com pouca dificuldade. Além disso, os funcionários 
da loja não foram contratados para serem selecionadores de pedidos profissionais. 
Eles têm outras atividades, como atender os clientes. De forma simplificada, a loja não 
tem a estrutura ideal para gerenciar o ambiente rápido e frenético do atendimento 
de pedidos. Mas existem soluções para superar o desafio, ajudando os varejistas a 
aproveitarem as oportunidades de negócios com o atendimento pela loja.

ESTOQUE EM LOJA E ATENDIMENTO:
INGREDIENTES CRÍTICOS PARA O SUCESSO 
As ações de gestão de estoque e atendimento de pedidos, como recebimento, 
coleta, embalagem, envio e preparação, são tradicionalmente reservadas para o 
armazém. Mas hoje, muitas dessas ações são realizadas na loja, sobrecarregando 
potencialmente as equipes com novas responsabilidades. Ser um especialista 
em produtos ou de suporte ao cliente já é bastante difícil. Mas agora, peça a um 
funcionário da loja para ser um especialista em gestão de estoque ou em coleta de 
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pedidos, e o potencial de problemas pode aumentar rapidamente. 
Quando os funcionários da loja ficam sobrecarregados, não apenas 
a qualidade do serviço ao cliente pode diminuir, mas também a 
loja pode começar a não cumprir as promessas ao cliente, como a 
retirada do pedido num horário específico.

De acordo com a Deloitte, “Nem é preciso dizer que, quando 
os consumidores pedem alguma coisa, eles esperam obtê-la. Na 
verdade, essa é a noção mais básica no coração do varejo. Mas hoje, 
os consumidores esperam que os produtos estejam disponíveis a 
qualquer hora e em qualquer local. E como os principais varejistas 
podem oferecer essa disponibilidade perfeita, menos do que isso é 
uma receita para a decepção.”3

A decepção é o medo. Especialmente se os funcionários da loja 
não receberem a orientação adequada para gerenciar suas novas 
responsabilidades de gestão de estoque e de atendimento pela 
loja. Para oferecer as experiências omnichannel cada vez mais 
complexas do cliente prometidas pelos varejistas, os funcionários 
das lojas precisam de ferramentas que os ajudem a ter sucesso 
no desempenho de suas novas funções. Com o Manhattan Store 
Inventory Management and Fulfillment (SIF), é exatamente isso que 
eles conseguem.

A Manhattan orienta os funcionários por meio de processos e 
tarefas de atendimento e de gestão de estoque em loja. Com 
comando e controle completos do estoque e do atendimento 
em uma interface única e dinâmica ao alcance da mão em seu 
dispositivo móvel, os funcionários da loja ficam capacitados com 
informações e ferramentas para gerenciar com habilidade as 
demandas crescentes de atendimento pela loja.

Melhorar a precisão do estoque em loja é a base de uma oferta 
omnichannel que encanta os clientes. Com recursos móveis de 
recebimento e de gestão de estoque projetados especificamente 
para os funcionários da loja, a Manhattan melhora a eficiência e a 
precisão de como os funcionários administram as atividades, desde 
o reabastecimento da loja e pedidos do local à loja até as retiradas e 
transferências, seja por carga, caixa, embalagem ou item.

E o Manhattan Store Inventory está habilitado para o uso de dados 
de RFID, fornecendo atualizações contínuas e automáticas sobre a 
disponibilidade e localização do estoque em loja.

Ao otimizar o Store Inventory Management, a Manhattan 
melhora não apenas a precisão do estoque em loja, mas também 
a precisão do estoque global, melhorando assim as vendas, 
diminuindo os riscos de falta de estoques e reduzindo as etapas de 
reabastecimento na loja.

Se a precisão do estoque for crítica, então logo atrás vêm as 
atividades de atendimento pela loja para os funcionários tão 
precisas e eficientes quanto possível para garantir que eles possam 
cumprir os compromissos com o cliente.

O Manhattan Store Fulfillment oferece controle orientado do 
processo de atendimento pela loja de ponta a ponta. A coleta de 
pedidos pode ser otimizada com base nas operações, processos e 
layouts da loja, usando estratégias de pedidos, lotes e avançadas. 
Os funcionários são orientados em todas as etapas de coleta de 

pedidos usando o aplicativo móvel Manhattan Store Fulfillment, 
que elimina a necessidade de processos baseados em papel. 
O aplicativo também ajuda os funcionários a administrarem 
automaticamente a preparação, a pesquisa de pedidos, a 
verificação do cliente e o controle de assinatura no comprovante  
de entrega.

Com o uso de dados de RFID, o Manhattan Store Fulfillment otimiza 
ainda mais a coleta, guiando os funcionários na localização dos 
itens a serem separados.

OS RECURSOS INCLUEM: 
– Visualização de estoque, com disposição para o estoque em 

mãos, comercializável, aguardando verificação e danificado.
– Recebimento de mercadorias na loja por item, embalagem, caixa ou 

carga, com suporte para auditorias no nível da embalagem.
– Gestão do reabastecimento do estoque em loja, pedidos do  

local à loja, retiradas e transferências de carga, caixa, embalagem 
ou item.

– Otimização da coleta com base nas operações, processos 
e layouts da loja usando estratégias de pedido, por lote e 
avançadas.

– Agilização da coleta de pedidos usando imagens e descrições 
abrangentes dos produtos e localização de itens habilitada  
para RFID.

– Redução de erros ao digitalizar os itens selecionados e validação 
imediata se o item correto foi separado e enviado.

– Habilitação do recebimento, preparação e coleta de pedidos 
enviados para a loja.

– Gestão das coletas dos clientes com preparação, pesquisa, 
verificação e controle de assinatura.

– Preparação, embalagem, envio e rastreamento dos pacotes das 
encomendas.

– Redução do treinamento e do tempo de integração 
dos funcionários com fluxos intuitivos e guiados, assim 
como indicadores visuais do progresso e das etapas de 
acompanhamento.

– Fornecimento da visibilidade da carga de trabalho da loja com 
notificações por push e painel de atendimento pela loja em 
tempo real. 

O Manhattan Store Inventory and Fulfillment, parte do pacote 
Manhattan Active® Omni, pode ser implementado como um 
aplicativo independente ou com o Manhattan Point of Sale, 
proporcionando aos funcionários da loja a vantagem de 
trabalharem na mesma interface do usuário em todas as funções da 
loja, incluindo finalização da compra, coleta de dados do cliente e 
serviço ao cliente. 

Para obter mais informações
Potencialize seu estoque em loja para vendas omnichannel e leve 
as experiências do cliente a outro patamar com o Manhattan Store 
Inventory and Fulfillment. Entre em contato conosco hoje mesmo 
para saber mais.
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