


“ Mesmo com uma grande 
flutuação na demanda, nos 
tornamos mais assertivos 
em nossas previsões. Essa 
melhoria fez uma enorme 
diferença em nossas 
operações diárias.” 
JEAN-DANIEL POTVIN, ANALISTA DE NEGÓCIOS 
PARA PREVISÕES E DEMANDAS, UNI-SELECT

MANHATTAN INVENTORY

Maximize o Valor
em todo o Negócio

VISÃO ÚNICA DA SUA ESTRATÉGIA 
DE INVENTÁRIO EMPRESARIAL
As soluções Manhattan Inventory oferecem uma visão 
única e holística da sua estratégia de inventário. Desde 
o planejamento financeiro anual até a reorganização 
do reabastecimento diário e o alinhamento periódico 
do planejamento, o Manhattan Inventory oferece as 
ferramentas que você precisa para garantir a geração 
máxima de valor para o seu negócio. 

ENTRE NA ERA DA OTIMIZAÇÃO DO 
INVENTÁRIO OMNICHANNEL
Aumente os níveis de serviços e vendas e reduza o 
inventário. Esses conceitos fundamentais de inventário 
nos guiaram por décadas, mas na era do comércio 
digital e atendimento omnichannel, a otimização do 
inventário mudou. O inventário está sendo consumido 
em um número crescente de diferentes formas, fazendo 
com que a maioria das metodologias legadas de 
gerenciamento de inventário estejam obsoletas. As 
soluções Manhattan Inventory oferecem perspectivas 
atuais e inovações que vão ao encontro dos desafios 
atuais do inventário. 

DESBLOQUEIE A INOVAÇÃO NA 
VELOCIDADE DA NUVEM
Para atingir um maior ritmo e dar suporte à constante 
Inovação, o Manhattan Inventory foi desenvolvido para 
se adaptar. As soluções são disponibilizadas com uma 
variedade de opções de implementação — nuvem 
pública, nuvem privada, gerenciada/hospedada, 
ou on-premises – para suprir uma ampla gama de 
necessidades, funcionalidades e orçamentos. E com o 
Manhattan Inventory, você está sempre em dia com as 
últimas atualizações e versões da Manhattan.
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Na maioria das empresas, o inventário é o maior 
investimento contínuo, e, portanto, utilizá-lo da melhor 
forma possível é crítico. As soluções de Previsão, 
Reabastecimento e Alocação da Manhattan foram 
desenvolvidas para maximizar as vendas e os serviços 
ao consumidor, além de otimizar o investimento em 
inventário. Pela combinação de algoritmos avançados 
e ciência de dados com uma experiência do usuário 
visualmente admirável e intuitiva, a Manhattan ajuda a 
gerar valor ao acionista, em cada operação intensiva de 
inventário.

ALINHE O INVENTÁRIO COM SUA 
ESTRATÉGIA DE EXPERIÊNCIA DO 
CLIENTE
As estratégias de transformação omnichannel resultaram 
em disrupções significativas para a otimização de 
inventários em um esforço para suprir as crescentes 
expectativas dos clientes e aumentar sua fidelidade. 
Quando o inventário precisa ser utilizado por qualquer 
canal, para qualquer experiência de atendimento, 
a qualquer momento, os métodos de previsão e 
reabastecimento também precisam ser envolvidos no 
processo. Porque a análise de demanda é mais complexa, 
e a estratégia de inventário precisa ser considerada 
de maneiras muito mais detalhadas, o Manhattan 
Replenishment inclui ferramentas de otimização e 
modelagem para uma rede única de inventário que 
consideram as estratégias de vendas e atendimento por 
canal.

INTELIGÊNCIA APLICADA PARA LEVAR
À INOVAÇÃO MÁXIMA
Uma melhor ciência produz um maior retorno sobre 
o investimento no inventário. Assim, continuamos 
investindo em aplicações estratégicas de aprendizado 
de máquina, que permitem que nossas soluções 
aprendam e se autoajustem a determinadas estratégias, 
proporcionando maiores benefícios financeiros aos 
nossos clientes. 

Reabastecimento
& Alocação
Uma visão única e holística de todos os aspectos de sua 
estratégia de inventário. 

 
MAXIMIZE SEU RETORNO EM 
ATIVOS DE INVENTÁRIO

“ Reduzimos de oito 
a dez porcento do 
inventário em nosso 
Centro de Distribuição 
com o  [Manhattan] 
Replenishment. E temos 
metas agressivas para uma 
maior redução.”
PET SUPPLIES PLUS
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DEMAND 
FORECASTING
O APRENDIZADO DE MÁQUINA 
ENTREGA MAIORES RETORNOS PARA 
ATIVOS DE INVENTÁRIO
Até o item com mais consistência de vendas pode 
ser difícil de prever. Quando adicionamos itens de 
vendas baixas, intermitentes e introduções de novos 
itens e promoções, prever a demanda futura pode 
ser extremamente árduo. A complexidade aumenta 
exponencialmente em uma rede massiva de locações 
de SKUs. No entanto, prever a demanda futura é o 
primeiro passo para uma estratégia de inventário, 
independentemente da indústria ou tipos de itens 
gerenciados. 

A solução Demand Forecasting, da Manhattan, fornece 
visibilidade à demanda da rede e combina técnicas 
de previsão de demanda com limpeza de dados de 
demanda, análise de padrões em determinados períodos 
e recursos de autoajuste para produzir previsões precisas 
– mesmo nos cenários mais complexos.  Ao fundir nossas 
soluções com aprendizado de máquina para evoluir e 
otimizar constantemente as previsões, nossos clientes se 
beneficiam de graus cada vez mais elevados de precisão, 
sem uma intervenção constante do usuário.

Nosso objetivo é simplificar os desafios que os analistas 
de demanda precisam enfrentar, permitindo que eles se 
concentrem apenas nas exceções que o próprio sistema 
não pode reconciliar automaticamente. A solução foi 
desenvolvida para gerenciar inúmeras combinações de 
locais e produtos, com diferentes horizontes de tempo 
e agregação, para permitir sortimento, planejamento 
financeiro e de mercadorias e reabastecimento. Com 
nossa solução inteligente de previsão de demanda, sua 
equipe tem o poder de:

– Aumentar a precisão da demanda 
– Modelar a demanda para itens de vendas baixas e 
intermitentes 
– Eliminar exceções sem valor agregado 
– Prever a demanda para locações físicas e canais de 
venda  
– Gerenciar planos de demanda exclusivos para clientes 
estratégicos 
– Prever o impacto dos próximos eventos promocionais 
– Prever a demanda para atividades de planejamento 
empresarial e reposições diárias 
– Escalar para atender às necessidades de demanda de 
redes muito grandes

PRINCIPAIS RECURSOS DO DEMAND 
FORECASTING
Desenvolvido para responder rapidamente a todas 
as mudanças na demanda, o Manhattan Demand 
Forecasting oferece uma série de inovações exclusivas 
que são ideais para lidar com a natureza dinâmica dos 
sortimentos que abrangem vários canais de demanda.

Recursos + Funções
– Criação e manutenção de previsões em diferentes níveis 
de produto e nós de locação 
– Realização de previsões por canal de venda para garantir 
uma visão detalhada das estratégias de atendimento 
omnnichannel 
– Aproveitamento da limpeza de dados de demanda 
integrada e o perfil sazonal para contabilizar 
adequadamente os padrões que se repetem na previsão 
– Simulação do impacto na precisão da previsão e 
inventário teórico antes de atualizar perfis sazonais 
– Detecção e autocorreção de perfis sazonais destrutivos  
– Entendimento e respostas às tendências e padrões de 
demanda com os recursos de autoadaptação 

Unified Forecasting Method™

– Filtra exceções de previsão não essenciais
– Detecta e corrige automaticamente quando os padrões 

de demanda mudam

Gerenciamento Avançado de Exceção
– Compara a precisão de mudanças de previsão manuais 
com a previsão de demanda do sistema 
– Audita o gerenciamento de exceções de previsão 
– Possibilita a otimização do inventário centrado no cliente 
para fornecer análises discretas e otimizar a previsão de 
demanda 
– Protege a integridade do histórico de demanda quando 
eventos excepcionais acontecem com impacto negativo na 
demanda 
– Fornece análises inteligentes de eventos de impacto 
–  Calcula as expectativas de aumento de demanda em 
eventos promocionais, com base em eventos semelhantes 
executados no passado
–  Rastreia o impacto promocional separadamente da linha 
de base similar events executed in the past
– Track promotional impact separately from baseline 
demand
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MODELAGEM PROMOCIONAL
Uma previsão precisa também pode ser 
significativamente afetada pela crescente proliferação de 
promoções. Para planejadores de demanda, isso dificulta 
a modelagem e a previsão de padrões de linha de base 
para determinar o impacto da demanda de um evento 
promocional individual. Quando o volume de promoções 
sobrepostas continua a crescer, os sinais de demandas 
promocionais concorrentes ficam desordenados e 
sobrecarregam o sinal de demanda de “linha de base”.

A abordagem única de Manhattan para modelagem 
promocional desvenda o “ruído” promocional simultâneo 
com a utilização da ciência de dados e aprendizado 
de máquina para resolver as causas subjacentes com 
contexto, capacidade e prevenção de comprometimento. 
O Manhattan Demand Forecasting considera 
observações promocionais e de linha de base em todos 
os SKUs e eventos, simultaneamente. Essa abordagem 
transforma milhões - ou até bilhões - de combinações de 
SKUs, promoções e eventos de um problema em uma 
vantagem para sua organização.

Recursos + Funções
– Previsão de forma mais precisa para reduzir o risco de 
superestimação  
– Garantia de acesso a dados de desempenho 
individual de SKUs para rastrear a demanda, melhorar o 
planejamento de promoções futuras e minimizar o risco de 
grande diminuição das margens 
– Obtenção de feedback de marketing inteligente dentro 
dos dados para insights mais profundos sobre quais 
eventos têm o maior impacto na demanda de vendas
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REPLENISHMENT
EQUILIBRANDO O INVENTÁRIO, 
VENDAS E NÍVEIS DE SERVIÇOS
Ter uma perspectiva clara e precisa das posições de 
demanda é essencial para uma empresa otimizar seus 
suprimentos de inventário futuros. Quando comprar, 
quais itens comprar e quantas unidades de cada item 
comprar são questões centrais facilmente respondidas 
pelo Manhattan Replenishment.

REABASTECIMENTO PARA A 
INDÚSTRIA ATACADISTA
Para os atacadistas, o inventário se trata de proteção 
de margem. Otimizar o reabastecimento garante as 
melhores taxas de atendimento de pedidos, com a 
menor quantidade de inventário e com o menor custo. 
Nosso recurso exclusivo de Otimização de Inventário 
Centrado no Cliente fornece análises discretas e previsão 
de demanda para clientes estratégicos - mesmo que 
eles tenham níveis de serviço garantidos. O Manhattan 
Replenishment permite que algumas das maiores e mais 
complexas empresas de atacado do mundo prosperem 
financeiramente, apesar de operar em uma indústria com 
margem tradicionalmente baixa.

REABASTECIMENTO PARA A
INDÚSTRIA DE VAREJO
Para os varejistas, o inventário se trata de vendas, 
proteção da marca e satisfação do cliente. 
Frequentemente, um inventário menos lucrativo e de 
movimentação mais lenta se dá simplesmente porque 
os clientes exigem um sortimento completo. O desafio 
nesses ambientes é equilibrar o investimento total em 
toda a miríade de canais de venda e, ao mesmo tempo, 
levar em conta a capacidade da empresa de atender a 
partir de qualquer lugar, quando apropriado.

O Manhattan Replenishment utiliza simulações 
incorporadas para ajustar suas estratégias de estoque e 
garantir o máximo retorno sobre o investimento. Nossos 
fluxos de trabalho baseados em exceções fáceis de usar 
guiam o analista de estoque durante suas tarefas mais 
críticas diariamente. 

Utilizando a solução de reabastecimento da Manhattan, 
você pode: 

– Eliminar inventário desnecessário de sua rede 
– Reduzir os impactos de falta de estoque no desempenho 
de seus negócios de primeira linha 
– Melhorar o serviço ao consumidor e as taxas de 
atendimento de pedidos 
– Aumentar a produtividade do analista do inventário  
– Facilitar o crescimento e a expansão do negócio sem 
aumentar o inventário de forma significativa  
– Reequilibrar o inventário na sua rede

Recursos + Funções
– Priorização e orquestração de fluxos de processos do 
negócio por meio de nossa agenda diária personalizada
–  Utilização das métricas de desempenho e visualizações 
de dados imediatas para monitorar a integridade de seu 
investimento em inventário
– Personalização da sua experiência de reabastecimento
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Otimização de Reabastecimento
– Use cenários hipotéticos para avaliar trade-offs 
financeiros de estratégias alternativas de inventário de 
segurança 
– Diferencie metas de níveis de serviços entre os múltiplos 
canais de demanda, mesmo com um inventário único 
– Reduza o impacto negativo de itens com baixa 
venda, categorizando-os com uma abordagem de 
reabastecimento especial, baseada em lucratividade 
– Avalie o impacto de custo de várias frequências de 
reabastecimento 
– Gerencie requisitos de apresentação de maneira 
escalonada no tempo 
– Diminua as restrições de espaço físico de forma 
escalonada no tempo 
– Garanta que pedidos sugeridos estejam sempre de 
acordo com os requisitos de tamanho de embalagem para 
reduzir os custos de manuseio 
– Mude os requerimentos de tamanho de embalagem 
baseados em trade-offs econômicos 
– Introduza novos itens para o seu sortimento 
– Realize a transição de demanda e fornecimento de itens 
existentes para itens de reposição conforme eles são 
introduzidos 
– Ajuste os prazos de entrega considerando as mudanças 
sazonais 
– Simule o impacto do inventário front-loading durante a 
pré-temporada para compensar os impactos operacionais

Revisão & Aprovação de Pedidos
– Acelere o processo diário de revisão e aprovação de 
pedidos com fluxos de trabalho contínuos 
– Automatize a aprovação de pedidos com base em 
regras para que o analista de inventário se concentre em 
exceções significativas 
– Crie pedidos para tamanhos pré-determinados com base 
em qualquer unidade de medida (valor em dólar, peso, 
volume, etc.) 

– Recrie pedidos em tempo real, adicionando ou 
removendo dias de suprimentos conforme necessário 
– Divida os pedidos em vários pedidos de compra 
recomendados com base em várias estratégias de divisão

Compras de Oportunidade & Promocionais
– Avalie e execute compras futuras quando as 
oportunidades de negócios criarem condições de compra 
financeiramente favoráveis. 
– Realize a avaliação imediata da eficácia do negócio 
– Visualize e ajuste influências promocionais sobrepostas 
em sua demanda esperada

Equilíbrio da Rede de Inventário
– Redistribua o excesso de inventário quando ocorrerem 
desequilíbrios na rede 
– Acione a execução de transferências para evitar situações 
de emergência por falta de inventário 
– Considere várias fontes de oportunidades de 
transferência quando a demanda não puder ser atendida 
por um único local 
– Iniba a transferência de inventário de alto risco

Análise de Desempenho do Inventário
– Rastreie e monitore o desempenho do comprador com 
base em KPIs especializados
– Construa o “porquê da compra” com camadas 
sofisticadas de inventário disponível
– Monitore e informe aos analistas seu desempenho 
semanal e acumulado no ano em diversas métricas
– Facilite a colaboração com fornecedores e operações 
internas, compartilhando projeções de estoque futuro e 
volumes de pedidos
– Gerencie e melhore o desempenho da equipe de 
compras com base em métricas
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INVENTORY 
MOBILE
DESVENDE O PODER DA OTIMIZAÇÃO 
DO INVENTÁRIO EM TODA A EMPRESA
Typically, inventory insights are available only to 
iNormalmente, os insights do inventário estão disponíveis 
apenas para indivíduos diretamente envolvidos no 
gerenciamento da estratégia geral. Com nossas soluções 
de inventário, esse conhecimento e inteligência podem 
ser acessados   por qualquer pessoa na organização com 
um aplicativo móvel simples e fácil de usar.

O aplicativo Manhattan Inventory Mobile faz com que 
compartilhar informações críticas de inventário com 
qualquer stakeholder seja algo simples, esteja ele 
trabalhando em seu escritório corporativo ou em sua 
cadeia de suprimento. 

Com o Manhattan Inventory Mobile, você pode:

– Habilitar os gerentes de operações de armazém a 
compreender totalmente os níveis de inventário atuais e 
futuros 
– Fornecer às equipes de gerenciamento de operações 
da loja a capacidade de investigar anomalias de estoque 
específicas da loja sem ter que ligar para o escritório 
corporativo 
– Prover a equipe de liderança da cadeia de suprimentos 
com estatísticas de estoque críticas e oportunas 
– Facilitar a comunicação com as equipes de compras 
corporativas

Recursos + Funções
– Aplicativo móvel simples e fácil de usar disponível no 
tablet ou telefone 
– Visualização e investigação das principais métricas de 
desempenho do inventário em todo o negócio ou partes 
específicas de certas áreas de responsabilidade 
– Investigação de situações incomuns de demanda ou 
suprimento no nível do SKU/locação 
– Pesquisa de suprimentos esperados de inbound para 
itens de alta prioridade 
– Recurso de um clique para entrar em contato com o 
comprador via e-mail, telefone ou texto
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MULTI-ECHELON

OTIMIZAÇÃO HOLÍSTICA DE 
INVENTÁRIO EM CADEIAS DE 
SUPRIMENTO COMPLEXAS E 
MULTINÍVEIS
Otimizar o inventário em uma única instalação já pode 
ser bastante desafiador. E quando múltiplas locações, 
camadas de rede e caminhos de fluxo para determinados 
produtos são introduzidos, o número de variáveis   que 
afetam o inventário e o atendimento ao cliente pode se 
tornar assustador. 
 
O Manhattan Multi-Echelon Inventory Optimization 
realiza uma abordagem holística para modelar o 
inventário e os objetivos de nível de serviço ao cliente 
final para garantir os maiores retornos possíveis em todo 
o inventário. 
 
Esses recursos multiníveis estão profundamente 
enraizados no DNA de nossa solução de Replenishment 
e são uma parte inerente de como a tecnologia otimiza 
automaticamente as redes da cadeia de suprimentos com 
mais de um nível. 
 
Com o Manhattan Multi-Echelon Inventory Optimization, 
você pode:

– Alcançar os maiores objetivos possíveis de serviço ao 
cliente final com o mínimo de inventário 
– Melhorar o giro de estoque, o que libera capital de giro 
– Alinhar as decisões da política de inventário em todas as 
camadas de sua cadeia de suprimentos 

– Automatizar as respostas de inventário em um nível 
quando a demanda, o fornecimento ou a estratégia de 
estoque mudar em outro nível 
– Reduzir o impacto do efeito chicote no inventário

Recursos + Funções
– Solução única, implantação única e resolução única para 
toda a rede 
– Otimização de estratégias de inventário entre camadas 
para sincronizar as necessidades de estoque em cada nível 
da sua rede 
– Projeções de pedidos para atividades futuras de pedidos 
de inventário, o que impulsiona a demanda de altos níveis 
– Atualização de todas as projeções de pedidos em tempo 
real ao longo do dia útil 
– Alocação de suprimentos restritos quando o nível 
superior estiver com pouco inventário 
– Consideração dos fatores de risco de prazo de entrega 
do fornecedor na estratégia de reposição de níveis baixos 
– Visualização de dados em toda a rede para solucionar 
rapidamente os problemas e determinar quais locais 
de nível inferior têm o maior impacto nas decisões de 
reposição upstream 
– Monitoramento simples de exceções de previsão em 
toda a rede durante o gerenciamento de pedidos de 
reposição de alto nível
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OPTIMIZATION
PROPORCIONANDO EXPERIÊNCIAS DE ATENDIMENTO 
OTIMIZADAS
A proliferação de opções de atendimento e sua influência em toda a indústria da cadeia de 
suprimentos continua a crescer. Cada nova experiência de atendimento impacta a demanda 
e o reabastecimento do fornecedor em toda a rede. Varejistas e atacadistas devem unificar 
suas estratégias de atendimento e reabastecimento para oferecer experiências otimizadas ao 
cliente de maneira sustentável.

Varejistas
Desenvolvemos a tecnologia Omni-Inventory 
Optimization para ajudar os varejistas a alinhar o 
inventário da rede, os padrões de demanda por canal 
e as estratégias de atendimento omni para atender de 
forma lucrativa a demanda do cliente. Anteriormente, 
as estratégias de inventário não eram capazes de se 
ajustar adequadamente às novas e variadas experiências 
de atendimento oferecidas como parte das estratégias 
omni em evolução dos varejistas. Nossa solução Omni-
Inventory Optimization, uma parte do Manhattan 
Replenishment, foi desenvolvida especificamente para 
alinhar a estratégia de inventário com a estratégia de 
atendimento omnicanal. Quanto mais complexa for a 
experiência do comprador, maior será a necessidade de 
ir além das abordagens tradicionais de otimização de 
inventário.

Com o Omni-Inventory Optimization você pode:

– Alinhar sua estratégia de inventário com suas estratégias 
de atendimento omni   
– Posicionar o inventário de forma inteligente na rede para 
garantir experiências positivas de atendimento aos clientes  
– Reduzir potencial excesso de inventário na rede 
– Reduzir a canibalização do inventário em experiências de 
atendimento

Recursos + Funções
– Segmentação da demanda por experiência única de 
atendimento 
– Modelagem do impacto esperado de novas experiências 
de atendimento tanto no armazém quanto nas lojas de 
varejo 
– Quantificação do aumento real na demanda resultante 
de novas experiências de atendimento 
– Quantificação da mudança nas preferências do 
consumidor a partir de outras experiências de atendimento 
omni para modelos mais novos 
– Ajuste da estratégia de inventário com base na adoção 
real do consumidor
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Atacadistas
A necessidade de projetar a rede de inventário para 
fornecer experiências otimizadas ao cliente não é 
exclusiva dos varejistas. Os atacadistas hoje dão 
mais ênfase ao aumento da eficiência, eliminando 
desperdícios e tornando-se mais inteligentes na previsão 
de grandes demandas de reabastecimento do cliente. A 
Manhattan desenvolveu a tecnologia Customer-Centric 
Inventory Optimization especificamente para agilizar o 
gerenciamento de exceções de demanda e inventário e 
permitir uma granularidade no gerenciamento de grandes 
clientes dos atacadistas. Com o Customer-Centric 
Inventory Optimization, o planejamento de suprimento 
e demanda no atacado é otimizado para os maiores e 
mais influentes clientes, utilizando dados adaptados às 
nuances exclusivas de cada um.

Com o Customer-Centric Inventory Optimization você 
pode: 
 
– Aumentar a produtividade e a intuitividade por meio 
de experiências de usuário e visualizações de dados 
aprimoradas 
– Melhorar a percepção e visibilidade do desempenho do 
inventário 
– Reduzir o tempo desperdiçado na solução de problemas 
em campo 
– Fortalecer a previsão de demanda no Centro de 
Distribuição, aumentando a granularidade na previsão de 
demanda 
– Gerenciar todos os aspectos da demanda do cliente para 
quantos clientes “chave” você desejar

Recursos + Funções
– Rápida identificação das variações de oferta e demanda 
– Gerenciamento de todos os aspectos da demanda do 
cliente para quantos clientes “chave” você desejar 
– Identificação rápida das variações mais significativas na 
atividade do pedido, semana a semana 
– Visibilidade online do histórico de pedidos do cliente
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MANHATTAN ACTIVE®

ALLOCATION
DISPONIBILIZANDO A OTIMIZAÇÃO 
DO INVENTÁRIO PARA VAREJISTAS DE 
MODA
A forma como os varejistas utilizam seu inventário 
mudou para sempre. Não operamos mais em um mundo 
onde lojas tradicionais e e-commerce são experiências 
separadas e isoladas. O inventário é frequentemente 
consumido de maneiras que planejadores e alocadores 
nunca imaginaram que seria. Em sua busca para 
proporcionar aos consumidores de hoje uma experiência 
consistente e unificada, independentemente de como 
eles compram, os varejistas aumentaram muito sua 
confiança em soluções sofisticadas de gerenciamento 
de pedidos. As soluções de inventário de Manhattan 
desempenham um papel fundamental em ajudar a 
garantir que as necessidades de seus clientes sejam 
atendidas, independentemente de onde o inventário 
físico esteja na rede.

Historicamente, as soluções de alocação dos varejistas 
têm tido uma visão bastante isolada das necessidades do 
inventário, muitas vezes contando com planos de vendas 
desatualizados para determinar onde o inventário será 
necessário, quando começam as temporadas de baixas 
vendas. Essa perspectiva fica aquém das necessidades 
totalmente articuladas que abrangem toda experiência 
de compra que um consumidor poderia escolher, assim 
como todas as demandas potenciais do inventário dad 
lojad. Como resultado, os alocadores costumam tomar 
decisões sobre a disposição do inventário que não estão 
totalmente alinhadas com a forma como a marca de 
varejo engaja seus clientes.

O Manhattan Active Allocation foi desenvolvido com 
o único propósito de trazer uma abordagem nova e 
inovadora para a alocação de inventário de ciclo de 
vida curto. Para varejistas de roupas e calçados, cuja 
fidelidade do cliente muitas vezes depende da oferta 
de experiências positivas e lucrativas ao consumidor, 
um melhor alinhamento das alocações de inventário 
com atendimento omni se tornará o próximo grande 
impulsionador de lucratividade para o complexo varejista 
de hoje.

Nosso principal objetivo com o Manhattan Active 
Allocation é garantir que o inventário seja alocado 
entre as lojas e Centros de Distribuição com total 
conhecimento e alinhamento com a forma como deve 
ser consumido. Isso significa que as lojas que oferecem 
serviços como compras online e retirada na loja (BOPIS) 
e outras experiências modernas de atendimento estarão 
melhor posicionadas para acomodar as preferências 

do consumidor em uma faixa de preços. Isso também 
significa que menos situações ocorrerão em que os 
pedidos precisem ser atendidos em locais menos do 
que ideais ou menos econômicos. O Allocation aprende 
constantemente com o Order Management e o estoque 
é melhor posicionado na rede antes mesmo de começar a 
temporada de vendas!

O Manhattan Active Allocation é uma solução totalmente 
nativa da nuvem, o que significa que nasceu na nuvem, 
utiliza a virtualização e a conteinerização e fornece APIs 
extensivamente para escalar sem maiores esforços. 
O Manhattan Allocation foi construído inteiramente a 
partir de microsserviços, garantindo a capacidade de 
atualização de forma simples, com tempo de inatividade 
zero, extensibilidade total da solução e poder de 
computação sob demanda. 
 
Com o Manhattan Active Allocation, você pode:

– Migrar de métodos manuais obsoletos para distribuir 
inventário de ciclo de vida curto em toda a rede
– Garantir que seus planos de alocação estejam 
totalmente conscientes e alinhados com as estratégias de 
atendimento omni
– Automatizar tarefas rotineiras de alocação
– Utilizar análises profundas e perspicazes para melhorar e 
acelerar a tomada de decisões de alocação
– Reduzir a erosão das margens e remarcações de fim de 
temporada.

Recursos + Funções
– Capacidade de definir, salvar e reutilizar estratégias de 
alocação sazonais 
– Capacidade de simular o impacto de múltiplas 
estratégias de alocação antes de colocá-las em prática 
– Visibilidade total das estratégias de atendimento omni 
por loja e sortimento de produtos 
– Capacidade de moldar sua alocação de inventário com 
base nas experiências de atendimento omni oferecidas 
– Alocação sem lotes e sem luz 
– Atualizações em tempo real de inventário e vendas 
– Métodos de alocação totalmente extensíveis e 
conjuntos matemáticos 
– Captura automática de desempenho de inventário por 
canal e tipo de atendimento 
– Dashboard de alocador pessoal e interativo
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VENDOR MANAGED 
INVENTORY

REABASTECIMENTO COMO SERVIÇO
Fabricantes e fornecedores geralmente não têm 
visibilidade dos níveis de inventário e das vendas de 
seus produtos aos clientes finais. Eles recebem pedidos, 
produzem e planejam o fornecimento necessário para 
cumprir esses pedidos e, em seguida, atendem aos 
pedidos.

Seu papel na cadeia de suprimentos tem sido 
historicamente bastante reativo, o que os dá pouco 
tempo para pensar em formas de simplificar o 
planejamento da produção e do atendimento, otimizar 
o fluxo total de inventário e atender estrategicamente a 
seus clientes. O Manhattan Vendor Managed Inventory 
(VMI) reverte a propriedade da posição em estoque do 
atacadista ou varejista para o fornecedor ou fabricante 
upstream. Nossa solução VMI concede aos fornecedores 
acesso aos dados de inventário downstream e vendas 
críticos. Incorporado à ciência de previsão de demanda 
inteligente e de reabastecimento, o VMI permite que 
os fornecedores gerenciem a reposição de produtos e 
melhorem o desempenho do inventário em nome dos 
clientes finais e ofereçam o “reabastecimento como 
serviço”.

Com nossa solução VMI, líder na indústria, fornecedores e 
fabricantes podem: 

– Monitorar as posições de inventário do cliente final
– Rastrear e analisar atividades de vendas, fornecendo uma 
visão perspicaz da demanda futura, que pode alimentar 
o planejamento de suprimentos e/ou processos de 
planejamento de fabricação
– Fornecer melhores taxas de atendimento de pedidos 
com inventário geral reduzido
– Melhorar o desempenho de inventário do cliente final
– Reduzir custos de reabastecimento para varejistas e 
atacadistas (clientes finais)
– Estabelecer relações de trabalho mais estreitas com 
clientes grandes e estratégicos

Recursos + Funções
– Priorização e orquestração de fluxos de processos de 
negócios por meio de nossa agenda diária personalizada 
– Utilização das métricas de desempenho e visualizações 
de dados imediatas para monitorar a integridade de seu 
investimento em inventário 
– Personalização da sua experiência de reabastecimento 
– Gerenciamento do desempenho da equipe de compras e 
melhorias de desempenho com base em métricas

Otimização de Reabastecimento
– Definição de objetivos de serviço acordados por locação 
ou SKU/locação para cumprir os acordos do cliente
– Avaliação do impacto de custo de diversas frequências 
de reposição
– Importação de ajustes de tempo de apresentação e 
requisitos de espaço para cumprir com as mudanças 
planejadas do planograma
– Modelagem de novos itens sendo introduzidos no 
sortimento de seus clientes
– Transição de demanda e fornecimento de itens 
existentes para itens de reabastecimento conforme eles 
são introduzidos
– Antecipação da influência promocional no estoque de 
seus clientes e ajuste proativo do reabastecimento

Revisão & Aprovação de Pedidos
- Agilize a revisão diária de pedidos e do processo de 
aprovação com fluxos de trabalho contínuos 
- Concentre o analista de estoque em exceções significativas 
usando a aprovação de pedidos baseada em regras

Análise de Desempenho do Inventário
– Rastreie e monitore o desempenho do comprador com 
base em indicadores-chave de desempenho especializados 
– Monitore e informe os analistas sobre seus desempenhos 
semanais e anuais em diversas métricas 
– Facilite a colaboração com os clientes finais, 
compartilhando projeções de inventário futuro e volumes 
de pedidos

16



SALES & OPERATIONS 
PLANNING

ALINHE SEU PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DE INVENTÁRIO EM 
TODA A ORGANIZAÇÃO
O Manhattan Sales and Operations Planning (S&OP) 
garante que todos os stakeholders possam alinhar o 
planejamento de inventário de curto prazo com suas 
atuais restrições operacionais e financeiras. O Manhattan 
S&OP ajusta os planos de inventário em um movimento 
único, fluido e agregado quando as restrições de recursos 
ou financeiras indicam a necessidade de uma mudança.

Com essa tecnologia, os planos de vendas e inventário 
de cima para baixo da organização são rapidamente 
consolidados com a demanda atual e as previsões de 
pedidos para formular uma visão única do impacto do 
inventário em toda a empresa. O Manhattan S&OP 
também facilita o alinhamento do inventário, permitindo 
que os principais usuários gerenciem as vendas e partes 
do estoque do plano com base no feedback de outras 
áreas da empresa.

NÃO SE TRATA APENAS DE UMA 
REUNIÃO MENSAL SOBRE S&OP
Mesmo que sua empresa tenha adotado uma prática de 
planejamento operacional e de vendas, as interrupções 
frequentes na cadeia de suprimentos ainda são 
uma realidade. O Manhattan S&OP não questiona 
se a necessidade de alterar os planos de inventário 
futuro vieram de uma reunião de S&OP ou não. 
Independentemente do “porquê” por trás da mudança, o 
S&OP garante o alinhamento constante e automatizado 
entre os objetivos das lideranças e a equipe de compras.

Com nossa solução inovadora de S&OP, varejistas e 
atacadistas podem:

– Monitorar o alinhamento do planejamento financeiro da 
empresa com a próxima previsão de demanda e níveis de 
inventário projetados 

– Garantir o alinhamento de negócios multifuncional para 
alcançar uma estratégia de inventário única e verdadeira 
para a empresa 
– Sobrepor suas restrições operacionais, logísticas e 
financeiras de curto prazo com a estratégia de compra de 
inventário 
– Reduzir custos operacionais evitáveis   da cadeia de 
suprimentos 
– Acelerar o tempo de ação quando ocorrerem 
interrupções de nível macro que afetem o planejamento e 
a execução 
– Facilitar um processo S&OP “best-in-class”

Recursos + Funções
– Consolidação das principais vendas e métricas de 
estoque em um único workbench de S&OP
– Suporte para horizontes de planejamento de 12 a 18 meses
– Detalhamento de vários níveis hierárquicos de produto, 
localização e tempo
– Utilização de hierarquias ilimitadas de produto, 
localização e tempo
– Fornecimento de relatórios altamente gráficos e 
visualizações de dados incorporados
– Simulação de impacto dos ajustes do plano antes da prática
– Gerenciamento do processo de S&OP em níveis 
agregados e, em seguida, desagregação automática 
para o nível de SKU para consumo pelo Manhattan 
Replenishment
– Alinhamento facilitado das decisões de S&OP com o 
Manhattan Demand Forecasting & Replenishment
– Visibilidade transparente dos ajustes de S&OP pelas 
equipes de previsão e reposição
– Utilização do Manhattan Store Clustering para interagir 
com o workbench S&OP, a partir de dados baseados em 
métricas
– Criação de agrupamentos de locações
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PLANEJAMENTO
Solução empresarial end-to-end desenvolvida para o varejista omnichannel atual

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 
COMPREENSIVO, MAIORES LUCROS
Toda empresa realiza o planejamento de estoque, 
independentemente de em qual vertical esteja e se realiza 
negócios B2B, B2C ou ambos. O processo pode incluir a 
definição de objetivos financeiros para o ano, modelagem 
da receita e o impacto GMROI de novas aberturas de 
lojas, vendas de mercadorias na próxima temporada 
ou mesmo as atividades promocionais que devem 
ser executadas no trimestre seguinte. Cada processo 
de planejamento tem seus próprios cronogramas, 
expectativas e metas.

UMA ÚNICA VERSÃO DE SUA 
ESTRATÉGIA DE INVENTÁRIO
As soluções de planejamento da Manhattan abrangem 
uma ampla gama de recursos, arquitetados para garantir 
que sua empresa tenha uma visão holística de todos os 
aspectos de sua estratégia de inventário. Desenvolvidas 
para maximizar a produtividade da organização de 
planejamento, reduzindo o tempo gasto na coleta e análise 
de dados, as soluções de planejamento da Manhattan 
facilitam todos os seus processos de planejamento de 
merchandising, pré-temporada e temporada.
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PLANEJE CADA CANAL 
EXCLUSIVAMENTE E REÚNA-OS 
AUTOMATICAMENTE 
O planejamento do varejo precisa considerar múltiplas 
e complexas dimensões. Além das hierarquias típicas 
de produto, local e tempo, quase todas as métricas de 
negócios pertinentes variam por canal. No passado, os 
canais eram modelados como lojas “fictícias”. Com o 
Manhattan Planning, os canais são entidades distintas 
- cada um com suas próprias métricas que podem ser 
planejadas conforme necessário - enquanto, em última 
análise, agregam ao nível total da empresa.

PREVEJA O QUE É CONHECIDO, 
PLANEJE O QUE NÃO É 
As soluções Manhattan Planning funcionam em 
conjunto com outros componentes do Manhattan 
Inventory para alavancar com eficiência a previsão de 
demanda otimizada, reabastecimento e processos 
de planejamento colaborativo. Nossas soluções são 
continuamente adaptáveis, sempre atuais e perfeitamente 
interconectadas. O resultado final? Sua empresa desfruta 
de maior lucratividade aumentando vendas, margens e 
giros, enquanto reduz remarcações e otimiza o inventário.
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FINANCIAL 
PLANNING
Formatos de venda multicanais, segmentação de 
clientes críticos, intensa competição global e padrões de 
demanda voláteis tornam o processo de planejamento 
de mercadorias mais desafiador do que nunca. 
Para determinar a combinação certa de produtos, 
suas soluções exigem flexibilidade para suportar o 
planejamento de cima para baixo e de baixo para cima 
para todas as partes do negócio, a qualquer momento.

ANÁLISE GRANULAR PARA AS PARTES 
MAIS VALIOSAS DO SEU SORTIMENTO
O Manhattan Financial Planning define vendas de cima 
para baixo e metas de inventário, rastreia o desempenho, 
refina as previsões e reavalia constantemente as 
suposições. Os planejadores podem desenvolver planos 
em nível de categoria por canal, com as principais 
métricas de desempenho específicas para o seu negócio, 
levando em consideração as combinações de sortimento 
planejadas e históricas.

Simular cenários de planejamento hipotéticos para 
prever o impacto das mudanças nas tendências significa 
tomar melhores decisões. É também a base para prever 
a combinação certa de mercadorias para satisfazer os 
clientes e cumprir as metas de lucro e receita.

Recursos + Funções
– Planejamento de cima para baixo ou de baixo para cima, 
na pré-temporada ou na temporada, em vários canais 
– Visibilidade em toda a empresa para as métricas de 
desempenho reais, planejadas e previstas em vários níveis 
da organização 
– Definição e acompanhamento do mix de categorias, 
fluxo de estoque aberto, pré-temporada e durante a 
temporada 
– Fluxos de trabalho intuitivos e passo a passo com 
orientação dinâmica de visualizações de planilhas 
– Divulgação de modificações de métricas para cima e 
para baixo na hierarquia 
– Inclusão de atributos para planejar, com base nas 
preferências do cliente

ASSORTMENT 
PLANNING
Manter os clientes satisfeitos e entregar os produtos que 
eles desejam em todos os canais é a missão. Hoje, os 
consumidores esperam uma experiência consistente, não 
importa onde façam compras. E eles esperam um mix de 
produtos adaptado às suas necessidades específicas em 
cada mercado.

O Manhattan Assortment Planning planeja e executa 
estratégias de sortimento entre os canais, enquanto 
mantém os atributos exclusivos de cada canal de vendas.

AVALIAÇÕES HOLÍSTICAS POR MEIO 
DE PLANEJAMENTO ESPECÍFICO POR 
CANAL
Com o Manhattan Assortment Planning, métricas, 
estruturas, atributos e metodologias específicas do canal 
são usadas para otimizar o processo de planejamento de 
sortimento pré-temporada, fornecendo a flexibilidade 
para configurar atributos para qualquer canal - incluindo 
loja, web, catálogo e atacado. Esta abordagem altamente 
visual e intuitiva garante que o design resultante atenda 
perfeitamente às demandas dos clientes. 

Recursos + Funções
– Construção de sortimentos usando atributos ilimitados 
para atender às preferências do cliente, disponibilidade de 
espaço, critérios de exibição e open-to-buy 
– Filtragem e personalização de sortimentos 
dinamicamente com base nas preferências do cliente 
– Análise dos produtos mais vendidos em sortimentos 
anteriores ou semelhantes 
– Utilização de qualquer número de atributos configuráveis   
para desenvolver a combinação certa de sortimento em 
cada canal 
– Sincronização de informações de sortimento com 
planejamento de item em fases para planejar e rastrear 
itens usando várias métricas 
– Associação do mix de atributos e das previsões iniciais à 
estratégia de sortimento e metas financeiras
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STORE  
PLANNING
Para os varejistas, planejar e monitorar constantemente 
o desempenho da loja ano após ano é uma parte crítica 
do funcionamento do negócio. O planejamento da 
loja envolve a avaliação contínua de quais lojas estão 
tendo um desempenho em níveis que ajudam a atingir 
os objetivos corporativos gerais estabelecidos durante 
o planejamento financeiro. O planejamento de lojas 
também se torna um fator chave quando se considera 
a abertura de novas lojas, fechamentos de lojas e 
realocações.

PLANEJE E MONITORE O 
DESEMPENHO
DAS LOJAS ANO APÓS ANO
Com o Manhattan Store Planning, as equipes podem 
modelar com eficácia as vendas esperadas e o estoque 
em uma topografia de lojas diversificada. Nossa solução 
permite um planejamento rápido e fácil com base em 
atributos exclusivos da loja, proporcionando o máximo 
de flexibilidade para visualizar e gerenciar o negócio 
usando as métricas e características da loja que são mais 
importantes para você.

Com o Store Planning, novas lojas podem ser 
modeladas com base no histórico de lojas semelhantes e 
considerando suas datas de abertura.

Recursos + Funções
– Suporte  ao planejamento em qualquer nível da 
hierarquia de localização 
– Definição de hierarquias de localização, incluindo bairro, 
região e loja 
– Planos de fase de tempo para determinar o inventário 
ideal e fluxo de recebimento 
– Planejamento de novas lojas antes mesmo de suas 
localizações exatas serem identificadas 
– Recursos de planilha dinâmica e metamorfose para 
ajudar a acelerar o processo de planejamento 
– Inclusão atributos opcionais para planejar, 

com base nas preferências do cliente
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STORE  
CLUSTERING
Em um ambiente de varejo competitivo, rastrear os 
padrões de compra do cliente no nível da loja é uma 
tarefa crítica, mas frequentemente hercúlea. Mesmo 
para uma rede de médio porte, o planejamento requer 
o uso do clustering para gerenciar as lojas de uma forma 
prática. 

PLANEJE COM AGRUPAMENTOS DE 
LOJAS INTELIGENTES E BASEADOS EM 
MÉTRICAS
Com o Manhattan Store Clustering, são desenvolvidos 
sortimentos e planos que se alinham com as preferências 
dos clientes, não importa onde eles comprem. Nossa 
solução agrupa de forma inteligente locais semelhantes 
por desempenho, tamanho, clima, dados demográficos 
do cliente, formato da loja ou outras características e 
os incorpora ao plano. Como resultado, a demanda é 
prevista com mais precisão por loja - e os sortimentos 
são direcionados ao cliente certo para cada categoria de 
mercadoria.

O Store Clustering também fornece recursos para 
gerenciar atributos de localização que podem ser 
aplicados no armazenamento em cluster e usados   em 
todos os processos de planejamento. Como um módulo 
do pacote de planejamento de Manhattan, o recurso 
Store Clustering ajuda a construir e gerenciar planos 
financeiros, planos de sortimento, planos de itens e planos 
de promoção por cluster, tornando mais fácil alinhar 
processos, atender a demanda dos clientes e otimizar o 
estoque em cada loja.

Recursos + Funções
– Definição de conjuntos de clusters com base em quantas 
métricas desejar
– Definição de regras de agrupamento usando 
combinações de métricas de desempenho e atributos
– Criação de uma estrutura hierárquica para seus grupos 
de lojas
– Aplicação de diferentes lógicas de agrupamento por 
categoria de mercadoria

ITEM  
PLANNING
Como todo planejador sabe, a maior oportunidade pode 
estar nos menores detalhes. Obter essas informações é tão 
importante quanto estar em sincronia com as mudanças 
nas demandas dos clientes e nas forças do mercado. 
Ainda assim, o planejamento de itens sobrecarrega muitos 
sistemas. Em um mercado omnichannel, com milhões de 
combinações potenciais de SKU e canais, é necessária uma 
solução mais poderosa para um planejamento de itens 
preciso e eficiente. 

ANÁLISE GRANULAR PARA AS PARTES 
MAIS VALIOSAS DE SEU SORTIMENTO
O Manhattan Item Planning planeja e prevê as principais 
métricas de desempenho até o produto individual. Com 
um fluxo de trabalho intuitivo e visualizações definidas 
pelo usuário, é fácil analisar vários níveis da hierarquia de 
mercadorias e focar nos itens principais.

Os recursos abrangentes de nosso pacote de planeja-
mento facilitam a vinculação de planos de itens de baixo 
para cima aos planos de categorias de cima para baixo no 
Manhattan Financial Planning para garantir que as metas 
de desempenho permaneçam realistas. O planejamento 
de itens, financeiro e promocional, todos trabalham juntos 
para gerenciar melhor os ciclos de vida do produto, reduzir 
o risco de remarcações e aumentar as vendas e as mar-
gens.

Recursos + Funções
– Suporte ao planejamento em qualquer nível da hierarquia 
de itens
– Definição de hierarquias de itens, incluindo estilo, cor do 
estilo e nível de SKU / produto
– Sortimentos de fase de tempo para determinar o 
estoque ideal e fluxo de recebimento
– Alerta para os planejadores sobre mudanças, 
sincronizando os planos de itens e sortimento
– Planejamento de itens relacionados e produtos 
substitutos
– Recursos de planilha dinâmica e metamorfose para 
ajudar a acelerar o processo de planejamento
– Inclusão de atributos opcionais para planejar com base 
nas preferências do cliente
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As soluções de 
planejamento atuam 
perfeitamente integradas 
com o Manhattan 
Inventory, assim os 
varejistas podem utilizar 
a previsão de demanda, 
reabastecimento e 
processos colaborativos 
de planejamento.

PROMOTIONAL 
PLANNING
Como o número de transações associadas a promoções 
continua aumentando, o planejamento promocional bem-
sucedido se torna ainda mais crítico. Dada a natureza 
direcionada a prazos de planejamento de promoções de 
mercadorias, muitas vezes utilizam-se   atalhos, levando 
a erros. No entanto, errar o alvo significa ter graves 
incompatibilidades entre a oferta e a demanda, que 
pode levar a clientes insatisfeitos e de mãos vazias, ou 
remarcações devido ao excesso de inventário.

OBTENHA PROMOÇÕES DE ALTO 
DESEMPENHO DE FORMA MAIS 
CONSISTENTE
O Manhattan Promotional Planning fornece informações 
de eventos consistentes, visíveis e acessíveis em 
toda a organização. Melhores informações permitem 
que os gerentes encurtem o ciclo de planejamento 
de promoções, minimizem os riscos, monitorem os 
resultados e respondam às mudanças nas circunstâncias - 
proporcionando maiores margens de lucro nas promoções.

Com nossa tecnologia de planejamento promocional, 
as equipes podem criar ofertas e ver o impacto 
correspondente nas vendas e no estoque. Utilizando 
os recursos abrangentes do Manhattan Inventory, os 
planejadores podem definir o evento promocional, 
selecionar e atribuir itens a ele e, em seguida, usar o 
Manhattan Demand Forecasting para modelar o impacto 
comercial esperado. A empresa se beneficia de promoções 
de melhor desempenho e maior precisão de previsão 
e gerenciamento de estoque, resultando em melhores 
médias de margens de lucro.

Recursos + Funções
– Gerenciamento de ponta a ponta dos processos de 
criação, previsão e planejamento de promoções
– Visualização dos produtos mais vendidos e mais 
lucrativos das promoções anteriores
– Construção de sortimentos promocionais com base em 
eventos semelhantes
– Inclusão de atributos específicos da promoção, como número 
da página, dispositivo de exibição, oferta e zona de preço
– Atualização automática das previsões com base nos 
dados de desempenho reais
– Utilização de simulações do tipo “e se” para ajustar as 
estratégias
– Consolidação de planos para análise e compra em todos 
os canais
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