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Saiba mais sobre a capacidades do nosso  
Manhattan Active Omni em:  
manh.com/pt-br/produtos/order-management

93% dos varejistas estão 
preocupados com a saúde 
de seus funcionários

39% dos varejistas 
ficaram satisfeitos 
com a flexibilidade 
da sua tecnologia

90% disseram que é 
fundamental acompanhar 
o ritmo acelerado 
das mudanças

53% dos entrevistados 
adicionaram a opção de 
retirada pelo drive-thru 
durante a quarentena

MANHATTAN ACTIVE® OMNI 
É 100% NATIVO NA NUVEM
O Manhattan Active Omni foi criado para um mundo omnichannel. Dotado de uma arquitetura 
de microsserviços nativa na nuvem, ele possibilita perfeitamente as opções de atendimento 
essenciais no varejo atual. A retirada pelo drive-thru, compra online com retirada na loja e o envio 
pela loja permitem que você cuide das questões de saúde sem deixar de impulsionar as vendas e a 
rentabilidade dos pedidos das lojas. Agora é o momento de avaliar sua tecnologia omnichannel  
para que você possa se adaptar e prosperar no novo normal.

Oferecer opções de atendimento omnichannel é fundamental, mas fazê-lo de maneira eficiente 
e lucrativa é quase tão importante quanto isso. Ótimas experiências do cliente e operações eficazes, 
começam com a tecnologia correta. Os varejistas que pesquisamos entendem isso, especialmente 
à medida que as situações continuam evoluindo – e com a alta temporada chegando.

Os eventos recentes causaram uma  
mudanças no varejo. A maioria dos varejistas 
implementou alguma forma de estratégia 
omnichannel por pura necessidade. 

A retirada pelo drive-thru foi a nova opção de 
atendimento mais popular em nossa pesquisa. Isso 
faz sentido porque aborda as principais preocupações 
dos varejistas. O drive-thru preserva a segurança de 
funcionários e clientes, minimizando o contato. E cria 
oportunidades de vendas, mesmo se as lojas estiverem 
fechadas ou com acesso restrito. No entanto, simplesmente 
realizar uma retirada pelo drive-thru não é suficiente e, para 
muitas empresas, também não é sustentável.

VISÃO DO VAREJO: 

THE OMNICHANNEL 
IMPERATIVE
Uma pesquisa da Manhattan Associates com 117 varejistas, 
revela preocupações, prioridades e próximos passos 
essenciais. Os resultados mostram que as opções de 
atendimento de pedidos omnichannel se tornaram mais 
críticas do que nunca – e há uma oportunidade para que 
esses recursos sejam otimizados. 
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