
CASO DE SUCESSO

“�As�soluções�da�Manhattan�nos�proporcionam�as�habilidades�e�a�eficiência�
que necessitamos, reduzindo, ao mesmo tempo, os custos de nossa cadeia 
de suprimentos”. 
JAMES HILZENDEGER, DIRETOR DA GIANT EAGLE

DESAFIO
A Giant Eagle utilizava uma 
tecnologia obsoleta de gestão por 
lotes e dependia de vários sistemas 
instalados em diferentes localizações. 
A companhia necessitava reduzir os 
custos e melhorar a proposição de 
valor para seus clientes.  

SOLUÇÃO
A Giant Eagle implementou as soluções 
Transportation Planning & Execution, 
Warehouse Management, Labor 
Management e Extended Enterprise 
Management, da Manhattan, para ampliar 
suas capacidades e melhorar a eficiência, 
ao mesmo tempo reduzindo os custos da 
cadeia de suprimentos. 

PROGRESSO E 
RESULTADOS
A precisão de inbound e outbound 
ultrapassa os 99,9%; a produtividade 
melhorou de 8% a 10% no centro de 
distribuição de saúde e beleza da 
Giant Eagle, e de 3% a 5% nos outros 
centros de distribuição.  

OPERAÇÕES
Matriz: Pittsburgh, PA
Centros de distribuição: 5

SOLUÇÕES DA MANHATTAN
Transportation Planning & Execution,
Warehouse Management, Labor
Management, Extended Enterprise
Management, Vocollect Voice

GIANT EAGLE 
REDUZ CUSTOS
e aumenta o valor para o cliente



MELHORA NA PRECISÃO E NA 
PRODUTIVIDADE 
na Giant Eagle

“Fundamentalmente, necessitávamos continuar reduzindo os 
custos e melhorar nossa proposta de valor para os clientes.  Usamos 
o Sistema Toyota de Produção, que leva em conta os clientes, 
a qualidade e as pessoas, para tentar aumentar a eficiência 
operacional global. As soluções de gestão de armazém e de 
trabalho da Manhattan são um componente fundamental dessa 
estratégia”, completa. 

MANHATTAN E GIANT EAGLE 
DESENVOLVEM EM CONJUNTO 
FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 
PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO 
A estratégia de implementação incluía o go live do WMS com o 
Labor Management nas instalações mais complexas, para em uma 
segunda etapa realizar a implementação nas outras instalações.  

Uma equipe da Giant Eagle e da Manhattan, com dedicação 
exclusiva, desenvolveu conjuntamente diversas funcionalidades 
específicas para o setor alimentício, como códigos com datas, 
opções avançadas de localização dirigida, gestão de tarefas em 
tempo real e funções de classificação de artigos por destino. As 
funcionalidades em tempo real das soluções permitem modificar 
as prioridades de reposição, o que garante que um produto esteja 
na localização de preparação no momento adequado, reduzindo 
assim pedidos não preparados e não disponíveis, eliminando a 
necessidade de realização de complexos processos de busca.

O Labor Management era um componente necessário para todas 
as instalações, porque já existiam alguns padrões laborais. Além 
disso, por meio da integração proporcionada pela solução da 
Manhattan, a Giant Eagle pode fazer um uso mais eficaz de todas 
as funcionalidades de seu sistema Vocollect. 

Atualmente, a Giant Eagle utiliza as soluções da Manhattan 
para gerenciar todas as operações de seus cinco centros de 
distribuição, incluindo a recepção de RF, a localização dirigida, 
a reposição dirigida, utilizando a funcionalidade de mudança de 
prioridade, a seleção por voz, a carga de RF, a classificação de 
artigos por destino, a gestão de parceiros comerciais e mão de 
obra e os relatórios avançados. 

O USO DE VÁRIOS SISTEMAS OBSOLETOS 
CRIAVA BARREIRAS QUE IMPEDIAM A 
MELHORA DA EFICIÊNCIA E A REDUÇÃO 
DOS CUSTOS 
A Giant Eagle, uma das maiores varejistas e distribuidoras 
de alimentos dos Estados Unidos, é a primeira rede de 
supermercados de sua região e conta com mais de 221 
supermercados e 140 lojas e estações de serviço na Pensilvânia, 
Ohio, Virgínia Ocidental e Maryland. Cada estabelecimento 
comercializa entre 20.000 e 60.000 artigos, mais de 7.000 dos quais 
são oferecidos sob o programa de marcas próprias da empresa. 

A Giant Eagle gerencia cinco centros de distribuição divididos 
por setores de serviço, com áreas que variam entre 8.300 e 74.300 
metros quadrados, e utilizava uma tecnologia obsoleta, por lotes, 
com sistemas divididos em várias localizações para controlar sua 
cadeia de suprimentos. A empresa havia levado sua capacidade 
ao limite, além da rentabilidade que poderia obter com seus 
sistemas. Portanto, a companhia queria encontrar um único 
provedor que pudesse atender a todas as necessidades de sua 
cadeia de suprimentos e incorporar funções avançadas, incluindo 
o processamento de pedidos em cross-docking em movimento 
contínuo, a classificação de artigos por destino e as funções 
ampliadas de voz e RF. 

A GIANT EAGLE ESCOLHEU A MANHATTAN 
POR POR SEUS AMPLOS CONHECIMENTOS 
NO SETOR ALIMENTÍCIO 
A Giant Eagle entrevistou inicialmente mais de 10 companhias 
em sua busca pela melhor solução, pré-selecionando quatro 

provedores, para os quais pediu uma 
demo detalhada. “Queríamos 

trabalhar com uma 
empresa de cadeia 
de suprimentos que 
conhecesse a fundo nosso 
setor e pudesse crescer 
conosco. Era fundamental 
que nos sentíssemos 
confortáveis com a ideia de 
que eles colaborariam com 

a funcionalidade específica 
que necessitávamos”, afirma 
James Hilzendeger, diretor 

da rede supermercadista. 
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e o rastreamento do país de origem. Além de melhorar o 
rastreamento global, a solução simplificou o recebimento e 
melhorou o processo de retirada. 

A Giant Eagle espera continuar reduzindo o tempo necessário 
para repor as prateleiras das lojas, o tempo transcorrido desde a 
chegada do pedido até sua entrega no centro de distribuição e 
o tempo que o envio leva para chegar do provedor até o centro 
de distribuição. Segundo Hilzendeger, “com a visualização em 
tempo real proporcionada pelas soluções da Manhattan, podemos 
capturar e analisar o tempo requerido para cada etapa do 
processo de distribuição. Essas melhorias nos permitirão aumentar 
o rendimento e, definitivamente, reduzir o investimento em 
estoque e a necessidade de espaço”.

“Nos Estados Unidos, o setor da alimentação está estagnado ou 
experimentando um crescimento de um só dígito. Nós estamos 
crescendo a um ritmo muito mais rápido que os negócios do 
segmento, e queríamos impulsionar esse crescimento sem 
recorrer a novas lojas físicas. As funcionalidades proporcionadas 
pelas soluções da Manhattan nos dão a precisão e a eficiência 
que necessitamos, reduzindo os custos de nossa cadeia de 
suprimentos”.

A PRECISÃO DE INBOUND E OUTBOUND 
ULTRAPASSA OS 99,9%. A PRODUTIVIDADE 
DA MÃO DE OBRA AUMENTOU DE 8% A 10% 
Desde a implementação das soluções, a Giant Eagle melhorou 
a precisão do recebimento de inbound e outbound. “Antes, 
ocorriam muitos erros na etiquetagem de artigos. Agora, a taxa de 
precisão nos LPN é de 99,9%, e recebemos os artigos corretos nos 
armazéns”, aponta Hilzendeger. Além disso, a empresa reduziu a 
zero o número de sacolas com erros de envios. As sacolas servem 
para levar pequenos itens, como artigos de saúde e beleza, para 
as lojas da Giant Eagle.

A Giant Eagle duplicou o número de horas de trabalho diretas no 
padrão laboral, o que se traduz em um aumento considerável de 
produtividade. Hilzendeger explica: “Agora, a maioria das  horas 
de trabalho são utilizadas em um padrão laboral, o que melhorou 
a produtividade entre 8% e 10% em nosso centro de distribuição 
de produtos de saúde e beleza”. Em outras instalações, foi 
registrado um aumento de produtividade entre 3% e 5%”.

Graças à funcionalidade de habilitação de provedores do 
Extend Enterprise Management, a Giant Eagle recebe os dados 
eletrônicos de cada LPN/pallet para realizar o rastreamento 
automatizado de códigos e datas, o rastreamento de lotes 

CUSTOMER CASE STUDY

“ Com a funcionalidade em tempo real proporcionada pelas soluções da Manhattan, 
podemos capturar e analisar o tempo requerido para cada etapa do processo de 
distribuição. Essas melhorias nos farão aumentar o rendimento e, definitivamente, 
reduzir o investimento em estoque e a necessidade de espaço”.  

Para mais informações, entre em contato: 
latam@manh.com  


