
ESTUDO DE CASO DE CLIENTE

O DESAFIO
Para alinhar sua missão, de “cuidar de perto da 
saúde e do bem-estar das pessoas em todos 
os momentos da vida” à execução de seus 
processos, a Raia Drogasil sentiu a necessidade 
de mudar para um varejo mais omnichannel, 
com foco total no cliente e, com isso, acelerar 
o e-commerce, sem parar as operações. Nesse 
contexto, era necessário adquirir um novo WMS 
para realizar a gestão dos armazéns, das pessoas 
e da distribuição.

A SOLUÇÃO
Com auxílio da Manhattan 
Associates, a empresa implementou 
o WMS em todos os seus centros 
de distribuição, unificando as 
operações e aumentando a 
produtividade. A empresa está em 
fase de implementação dos sistemas 
de Slotting Otimization e Labor 
Management.

PROGRESSO E 
RESULTADOS
• Controle unificado de todas as 
operações dos seus centros de 
distribuição 
• Diminuição do tempo de 
recebimento de produtos
• Aumento da acuracidade do 
estoque
• Rastreabilidade de recursos

OPERAÇÕES
A Raia Drogasil é a maior rede de 
farmácias do Brasil. A companhia 
nasceu de uma fusão entre a 
Drogasil e a Droga Raia, uma rede 
de farmácias que conta hoje com 
11 centros de distribuição e mais 
de 2300 lojas espalhadas em 23 
estados do Brasil.

SOLUÇÕES DA MANHATTAN
WMOS, Slotting Optimization, 
Labor Management e oSCI.

Com mais controle sobre
seus centros de distribuição, 

RAIA DROGASIL
EXPANDE SEU
E-COMMERCE 
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DO MODELO TRADICIONAL 
AO OMNICHANNEL
A Raia Drogasil surgiu em 2011, com a fusão da Drogasil e 
da Droga Raia. Os dois primeiros anos após essa fusão foram 
cruciais para o sucesso da organização, quando foram realizadas 
todas as integrações de sistemas.

Em 2013, a integração dos sistemas estava finalizada e houve 
a necessidade de focar na transformação da empresa. Assim, 
entrou em ação um projeto chamado de Norte 1, focado na 
expansão acelerada, por meio de uma abertura muito rápida 
de filiais. O projeto abrangeu toda a estruturação do CRM, da 
logística e de todas as bases do varejo tradicional. 

Nesse meio tempo, a empresa também entendeu que era 
importante começar a ampliar o portfólio da saúde. Foi quando 
nasceu a 4BIO, que atua com medicamentes especiais.

A partir de 2018, a Raia Drogasil focou em mudar a visão 
tradicional do varejo e partir para uma estratégia mais 
omnichannel, com foco total no cliente, posicionando-o no 
centro do negócio. Para isso, foi desenvolvido um projeto que foi 
chamado de Norte 2, para ampliar o e-commerce e realizar uma 
transformação digital na empresa.

O objetivo principal do projeto é aumentar o Market share das 
farmácias, que hoje representa apenas 13%, mesmo sendo a 
rede de farmácia número 1 do país e a sétima maior varejista.

 “ Nessa época ficou muito claro qual 
era a nossa essência, que o nosso 
propósito é cuidar de perto da saúde 
e do bem estar das pessoas em todos 
os momentos da vida. Esse é um 
propósito que é atemporal e ele é 
suficientemente desafiador para que 
a gente pudesse construir tudo o que 
viria pela frente.”
ERIVELTON OLIVEIRA, DIRETOR DE SUPPLY CHAIN 
DA RAIA DROGASIL

UM WMS MAIS ROBUSTO E MODERNO 
Assim, surgiu a necessidade de buscar um novo WMS, já que a 
área de Supply Chain já estava bem estruturada. Esse sistema 
precisava ter as seguintes características: 

• Ser robusto o suficiente para suportar a gigantesca operação 
da Raia Drogasil.

• Ser acessível, evoluindo junto com as operações da empresa. 

• Ter uma altíssima disponibilidade, já que mais de 80% das 
2300 lojas da rede recebem mercadorias diariamente e esse 
processo não pode parar. 

• Ter facilidade de integração de processos, aumentando a 
acuracidade.

• Auxiliar na incorporação da operação de delivery, 
transformando os centros de destruição em multicanais.

• Auxiliar na melhor gestão dos recursos humanos, 
aumentando a produtividade.
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Por contar com todas essas e muitas outras características, o 
WMS da Manhattan Associates foi o sistema escolhido pela Raia 
Drogasil. A parceria foi acertada no final de 2016 e em novembro 
do mesmo ano, foi iniciado o processo de design. Em 2017, o 
sistema foi implantado em dois CDs: em São José dos Pinhais, 
no Paraná, e em Salvador, na Bahia, um CD novo que iniciou as 
atividades já atuando com o WMS da Manhattan Associates. 

Em 2018, a empresa atualizou o sistema para utilizar a versão do 
WMS com o e-commerce já integrado, passando a a atuar com 
essa verão em todos os CDs já implantados (PR e BA). Nesse 
ano, também foi implantada a versão com e-commerce no CD 
de Aparecida de Goiânia, em Goiás. O “go live” desse CD, com 
todas as configurações e treinamentos, aconteceu em apenas 
45 dias. Isso tudo sem parar as operações e com uma equipe 
própria da RD, tendo apenas o suporte remoto da Manhattan. 

Em 2019, mais quatro CDs começaram a utilizar o WMS, inclusive 
dois altamente automatizados: o de Embu das Artes, em São 
Paulo, e o de Guarulhos, também em SP, para, em 2020, os 
demais aderirem ao sistema. 

 “ Nossos CDs têm uma grande 
complexidade. Para ter uma referência, 
o nosso menor CD fatura 100 mil 
unidades por dia, no período de 
sete horas, em esteiras automáticas, 
e o WMS da Manhattan conseguiu 
abranger de maneira satisfatória essa 
complexidade.”
ERIVELTON OLIVEIRA

AUTONOMIA NA IMPLEMENTAÇÃO 
Uma vez capacitada pelo time da Manhattan Associates, a 
equipe interna da Raia Drogasil realizou a implementação em 
mais 9 centros de distribuição, totalizando 11, o que era um dos 
objetivos da empresa.  

A Manhattan Associates liderou as primeiras implementações 
e a RD teve pouca ou nenhuma necessidade de maior suporte 
da empresa nas implementações seguintes. Isso porque faz 
parte da metodologia RPM (Método de Planejamento Rápido, 
na sigla em inglês) de implementação transferir conhecimento 
para o cliente para que ele tenha a maior autonomia possível e 
consiga aproveitar o máximo do potencial das soluções.

RESULTADOS 
Com a implantação do WMS, alguns resultados imediatos são 
bem perceptíveis, como: 
 
• Redução significativa no tempo de recebimento, de 30% 
no tempo total, entre começar a descarregar um caminhão e 
colocá-lo na posição final.

• Melhor acuracidade dos estoques com a integração dos 
projetos. Hoje, os produtos são rastreados desde a hora que 
tocam no chão do CD até o momento que entram no caminhão.

• Rastreabilidade total. Os produtos de saúde têm toda uma 
legislação, fundamental para a garantia da qualidade para os 
clientes, e com o monitoramento das tarefas, é possível saber 
onde está cada produto, com quem, como está a produtividade 
dos colaboradores etc. 

• Controle unificado, sendo mais fácil tomar decisões 
assertivas com base em informações confiáveis, reunidas 
em uma única torre de controle para todos os centros de 
distribuição. Isso também garante uma maior padronização 
das operações e a disseminação de conhecimento e melhores 
práticas de forma muito mais rápida.
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 “ O nosso time tem a capacidade de 
fazer toda a parametrização, todo o 
treinamento da equipe. O pessoal da 
Manhattan só entra na validação final, 
garantindo que não teremos nenhum 
problema na virada. Esse era um 
grande objetivo nosso: autonomia na 
implantação com equipe própria.”
ERIVELTON OLIVEIRA

PRÓXIMOS PASSOS: SLOTTING 
E LABOR MANAGEMENT 
A Raia Drogasil acaba de implementar duas outras ferramentas 
da Manhattan Associates: Slotting Optimization e Labor 
Management. Elas serão fundamentais para a otimização 
das linhas de separação, garantindo um fluxo eficiente e a 
distribuição de cargas de trabalho da forma mais otimizada 
possível para os operadores, auxiliando no aumento da 
produtividade.  
 
A expectativa para a implantação do sistema de Labor 
Management é a melhor possível. A Raia Drogasil espera, 
com essa ferramenta, deixar muito mais clara a mensuração 
da produtividade, trazendo um senso de justiça maior para os 
colaboradores. 

 “ Eu tenho certeza de que o Labor 
Management irá trazer muito mais 
empoderamento para o nosso time, 
porque os colaboradores irão poder 
se autogerir, de acordo com suas 
metas. Sem dúvida nenhuma essa 
visão de justiça, de comparação 
correta, vai trazer um ambiente muito 
melhor para o nosso dia a dia, e muita 
produtividade.”
ERIVELTON OLIVEIRA


