
Os consumidores esperam poder passar do online para a loja e do Contact Center para 
o autoatendimento, aproveitando uma experiência de cliente conveniente, contínua e 
satisfatória, independentemente do canal de varejo. Eles também esperam informações 
sobre a disponibilidade do estoque e opções de atendimento flexível que apoiem seus 
estilos de vida agitados, seja fazendo compras online com uma visão do estoque da 
loja local ou escolhendo retirar suas compras online na loja ou optando pela entrega 
no mesmo dia para atender a uma necessidade imediata. A demanda por atendimento 
flexível está crescendo: comprar online, 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

Conforme aumenta a demanda do cliente por flexibilidade e conveniência, os varejistas 
procuram novas maneiras para otimizar seus ativos existentes e satisfazer as crescentes 
expectativas dos consumidores. Transformar as lojas em centros de atendimento para 
fornecer opções de BOPIS e de envio da loja é uma das manobras estratégicas que os 
varejistas estão fazendo para atender à demanda.

Para os clientes, o atendimento na loja oferece uma proposta fantástica. Para os varejistas, 
no entanto, significa complexidade adicional de negócios e risco potencial. As lojas 
de varejo, com o pessoal da loja, não foram originalmente planejadas para operar 
como centros de atendimento. Os layouts e o estoque da loja não são otimizados para 
atendimento como armazéns. Os funcionários da loja não são treinados para serem 
selecionadores de pedidos, como o pessoal do armazém. O risco para os varejistas é 
que a loja não consiga acompanhar as demandas de atendimento do comércio virtual 
e, ao mesmo tempo, dar suporte aos compradores que entram na loja, potencialmente 
degradando o atendimento ao cliente e prejudicando a satisfação do cliente. Além disso, 
os varejistas correm o risco de diluir as margens se as operações de atendimento da loja 
se tornarem cada vez mais caras.

À medida que continua o crescimento das opções flexíveis de atendimento de pedidos, 
os varejistas devem ter como objetivo fortalecer suas operações na loja para garantir que 
elas possam cumprir as promessas de rentabilidade do atendimento ao cliente. Melhorar 
o estoque da loja e os recursos de atendimento para permitir mais precisão e eficiência 
dos pedidos online é fundamental para satisfazer os clientes e proteger as margens.

Com as vendas online 
crescendo continuamente, 
os varejistas precisam de 
operações de loja precisas, 
confiáveis e eficientes para 
fornecer alternativas, como 
comprar online, retirar na 
loja ou enviar da loja.

OTIMIZAÇÃO DA LOJA 
ESTOQUE E ATENDIMENTO 
COM RFID
O estoque e o atendimento da loja habilitados para RFID 
permitem que os varejistas ofereçam com confiança opções 
de atendimento flexível que atendam às expectativas dos 
clientes atuais, aumentando assim a rentabilidade.

A SOLUÇÃO



A OPORTUNIDADE DA RFID
Ao acessar o estoque nas lojas, além dos centros de distribuição, 
os varejistas estarão preparados para atender às expectativas de 
conveniência e rapidez, ao mesmo tempo em que reduzem a 
decepção e a perda de vendas criadas por situações de falta de 
mercadoria. O segredo para oferecer várias opções de atendimento 
da loja é ter visibilidade quase em tempo real da disponibilidade 
e localização precisa de seu estoque. Com essas informações em 
mãos, os varejistas poderão prometer com segurança opções de 
atendimento aos clientes, incluindo horários específicos de coleta 
dos pedidos na loja ou entrega no mesmo dia.

Além disso, as informações oportunas e precisas de estoque 
podem ser utilizadas para otimizar os processos de separação 
de pedidos na loja, permitindo que os funcionários encontrem, 
separem e preparem os pedidos com a precisão e eficiência que 
reduzem os custos operacionais e, ao mesmo tempo, garantem 
compromissos de nível de serviço. Como os varejistas podem 
obter a visibilidade do estoque da loja necessária para gerenciar 
o atendimento de forma eficiente e eficaz?

A identificação por radiofrequência (RFID) possibilita a visibilidade 
quase em tempo real e altamente precisa do estoque, assim como 
um melhor atendimento dos pedidos. Um estudo do Laboratório 
de RFID da Auburn University constatou que os varejistas que 
usaram a tecnologia RFID para otimizar o gerenciamento do 
estoque e reconciliar as remessas de produtos foram capazes de 
atingir 99,9% de precisão nos pedidos.²

Imagine um ambiente de loja onde todos os itens do estoque 
possam ser rastreados automaticamente em qualquer lugar e que a 
disponibilidade seja fornecida diretamente aos sistemas de comércio 
do varejista para garantir a promessa exata de retirada na loja ou 
datas/horários de entrega no mesmo dia. Além disso, imagine usar 
essa visibilidade do estoque para fornecer aos funcionários da loja 
imagens instantâneas sobre localização do item para simplificar e 
acelerar a localização do estoque disponível e separar os pedidos 
para atendimento. Não há mais motivos para imaginar.

MANHATTAN STORE INVENTORY E  
STORE FULFILLMENT COM RFID
Agora os dados de RFID agora são integrados de forma 
fácil ao Manhattan Store Inventory and Fulfillment (SIF) para 
operacionalizar o uso de dados de RFID para melhorar a precisão 
da disponibilidade do estoque da loja e a confiabilidade e 
eficiência dos processos de atendimento. Ao usar dados de 
RFID de forma nativa, a Manhattan prepara os comerciantes para 
melhorar o desempenho de atendimento na loja. 

Leitores de RFID fixos montados em toda a loja leem e localizam 
continuamente o estoque com etiquetas RFID e preparam melhor 
os varejistas para gerenciar a fluidez do estoque da loja. Com essa 
solução, o estoque pode ficar localizado em qualquer lugar na loja e 
a qualquer momento, mesmo durante o deslocamento do estoque, 
como uma peça de roupa que agora está no chão do provador. 

A solução Manhattan SIF se integra a soluções de loja com 
a Internet das Coisas, como sensores de RFID e soluções de 
software, para receber dados de estoque com etiquetas RFID.  
Os dados do código eletrônico do produto (EPC) com os 
dados de localização correspondentes (coordenadas x, y) são 
gerenciados pela Manhattan para oferecer aos varejistas exibições 
quase em tempo real e altamente precisas da disponibilidade 
do estoque em locais específicos da loja. Com esta solução, os 
processos de estoque e de atendimento da loja do varejista são 
simplificados e otimizados de várias maneiras: 

Promessas precisas: utilizando os dados do estoque da loja 
otimizados por RFID, o Manhattan Order Management ajuda os 
varejistas a expor uma disponibilidade de estoque mais precisa  
e oportuna nos canais de comércio, melhorando o desempenho 
das vendas.

Atendimento ao cliente aprimorado: o Manhattan Store Inventory 
com dados de RFID ajuda os funcionários a encontrar o estoque 
da loja usando um mapa da loja em qualquer dispositivo móvel 
moderno. Essa representação visual do estoque reduz o tempo e 
o esforço para localizar o estoque, melhorando o serviço.

Seleção eficiente dos pedidos: aproveitando os dados do 
estoque da loja otimizados por RFID, o Manhattan Store 
Fulfillment oferece um caminho de seleção de pedido visual 
para os funcionários da loja visualizarem em seus dispositivos 
móveis. Ele exibe o ponto inicial de seleção e todas localizações 
de coleta a serem percorridas. O caminho de escolha ideal para 
os funcionários da loja é produzido em tempo real e considera 
vários fatores, incluindo a localização do estoque, a localização 
do funcionário da loja (ou seja, o ponto de partida), a distância a 
percorrer e muito mais, para ajudar a reduzir o tempo de trabalho 
e melhorar a precisão de seleção de pedidos.

REALIZAÇÃO DA  
PROMESSA DO OMNICHANNEL
Uma experiência satisfatória para o cliente termina com o cliente 
adquirindo seu pedido completo, quando e onde quiser. Os 
varejistas com lojas e presença online podem aproveitar suas lojas 
como centros de atendimento para atender à crescente demanda 
do consumidor por conveniência e rapidez. Atender a esta 
demanda não é tarefa fácil. Mas quando o estoque e o atendimento 
da loja são feitos da maneira correta, a complexidade diminui, 
fornecendo aos varejistas a oportunidade de cumprir a promessa 
omnichannel a qualquer momento e em qualquer lugar.

O Manhattan Store inventory and Fulfillment habilitados com 
dados de RFID podem ajudar os varejistas a otimizar o estoque 
e o atendimento da loja para cumprir a promessa omnichannel e 
obter rentabilidade. 

Para obter mais informações
Para saber mais sobre o Manhattan Store Inventory and 
Fulfillment, entre em contato conosco hoje mesmo:  
latam@manh.com
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