
CASO DE SUCESSO

“ Sem dúvidas, o Manhattan SCALE é uma base impecável, e agora temos a segurança 
de que contamos com a plataforma de negócios adequada para impulsionar o 
crescimento futuro de nosso negócio”. 
VIKRAM RUPANI, COFUNDADOR DA REDMART

DESAFIO
A RedMart necessitava mudar 
para uma estratégia de cadeia 
de suprimentos automatizada 
para otimizar suas complexas 
operações de atendimento 
de pedidos e para ampliar o 
negócio com rapidez.

SOLUÇÃO
O Manhattan SCALE escolhido como 
a plataforma de comércio da cadeia 
de suprimentos da RedMart para dar 
suporte à operação de e-commerce 
da companhia, que estava crescendo 
rapidamente. A solução foi 
implementada na infraestrutura em 
nuvem da Amazon Web Services. 

PROGRESSO E RESULTADO
O tempo dos ciclos de pedido foi reduzido à 
metade; os níveis de serviço melhoraram; foi obtida 
uma precisão de mais de 99% nos atendimentos; 
o nível de engajamento e responsabilidade dos 
colaboradores melhorou, graças à funcionalidade de 
acompanhamento do desempenho habilitada para 
o sistema. O Manhattan SCALE tornou possível o 
crescimento contínuo do negócio.

OPERAÇÕES
Sede central: Singapura
Número de centros de distribuição: um 
em Singapura, que atualmente possui 
3000 m2 que serão ampliados para 11000 
m2 em doze meses

SOLUÇÃO DA MANHATTAN
Manhattan SCALE™

VAREJISTA DE ALIMENTAÇÃO 
ONLINE REDMART 
SE PREPARA PARA 
CRESCER
com as soluções da Manhattan para 
a cadeia de suprimentos



A NECESSIDADE DE UMA PLATAFORMA 
DE COMÉRCIO PARA A CADEIA DE 
SUPRIMENTOS
O e-commerce de alimentos é provavelmente um dos 
negócios varejistas mais complexos, tanto do ponto de vista do 
atendimento, dado o alto número de itens únicos associados 
a um pedido típico, como dos rápidos prazos de entrega 
exigidos pelos consumidores.

A RedM art foi fundada com poucos recursos e com uma 
ambição: revolucionar o comércio varejista tradicional no setor 
da alimentação, oferecendo aos clientes uma forma melhor 
de comprar produtos cotidianos essenciais. O vendedor de 
alimentação, por meio da Internet, oferece uma ampla seleção 
de produtos com altos níveis de disponibilidade, preços 
competitivos, entregas no mesmo dia e no dia seguinte e taxas 
de atendimento superiores a 99%. 

A startup de Singapura nasceu há somente dois anos, em um 
armazém de cerca de 280m², com aproximadamente 3000 SKUs 
individuais. Quando os pedidos e o reconhecimento da marca 
aumentaram, os fundadores perceberam que os processos de 
atendimento manuais que estavam utilizando em pouco tempo 

reduziriam o crescimento empresarial. 

“Desde sua criação, há pouco mais de dois 
anos, a RedMart cresceu em 

um ritmo aproximado 
de 20% ao mês”, 

pontuou Vikram 
Rupani, 

cofundador da RedMart. “No entanto, com relação à 
oportunidade que se abre perante nós, isso não é mais 
que apenas o começo: somente em Singapura, o gasto nos 
supermercados modernos é de cerca de 6 bilhões de dólares, e 
menos de 1% desse volume corresponde às transações online”.

O varejista online de Singapura procurava uma solução 
confiável para otimizar o processamento dos envios inbound 
de produtos e para facilitar a preparação e embalagem de um 
alto número de pedidos de outbound, cada um composto por 
muitos SKUs individuais, com a maior rapidez possível. Acima 
de tudo, era preciso melhorar a visibilidade do armazém, 
mostrando o estoque disponível e onde os produtos se 
encontravam, para garantir que os pedidos pudessem ser 
processados em ondas, com prazos ajustados, e que o tempo 
transcorrido entre o pedido e a entrega fosse reduzido.

A RedMart explorou diversas ofertas de diferentes provedores 
antes de optar pela Manhattan Associates por sua liderança 
no setor, sua presença global e sua história de sucesso no 
fornecimento de soluções de comércio sólidas, flexíveis e 
escaláveis para a cadeia de suprimentos. Segundo os critérios 
da companhia, a equipe da Manhattan Associates entendeu 
melhor suas necessidades empresariais e lhes proporcionou 
uma excelente assessoria durante a seleção e a fase anterior 
à implementação. O preço ajustado e a facilidade de 
implementação foram fatores importantes para a RedMart na hora 
de se decidir pela Manhattan, e a companhia chegou à conclusão 
de que a solução da Manhattan estava melhor preparada 
para responder às exigências crescentes de uma operação 
de atendimento online de produtos alimentícios na qual se 
combinavam pedidos complexos e entregas no mesmo dia. 

“ A capacidade de atendimento aumentou em mais de 50% na semana posterior 
à implementação, e acreditamos que no futuro próximo poderemos aumentar a 
capacidade cerca de 15% ao mês, sem um aumento significativo de contratações. 
Com esse aumento no rendimento, os custos de atendimento por pedido podem 
reduzir rapidamente, o que nos permite obter um balanço financeiro favorável em 
muito menos tempo do que seria necessário sem o SCALE”.

PREPARADOS PARA O 
CRESCIMENTO CONTÍNUO  
da RedMart
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CENTRADA NA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE, 
E NÃO NA GESTÃO DO HARDWARE DOS 
SERVIDORES
Sendo uma startup com recursos limitados, era importante 
para a RedMart investir tempo e energia na otimização da 
experiência do cliente, em vez de se dedicar a gerenciar sua 
infraestrutura de TI. A companhia havia implementado todos 
os seus sistemas empresariais na Amazon Web Services (AWS) 
e procurava por um parceiro cuja solução para a cadeia de 
suprimentos pudesse ser implementada também na nuvem. 

A RedMart implementou o Manhattan SCALE na AWS 
e trabalhou com a equipe da Manhattan para otimizar o 
rendimento e garantir de que não haveria problemas de 
latência para os dispositivos locais, como as impressoras e os 
escâneres. A RedMart não teve nenhum problema relacionado 
à capacidade da AWS ou da Manhattan para realizar a 
implementação desta forma. 

Manter todos os sistemas na AWS eliminou a necessidade de 
investir em uma nova infraestrutura de rede e permitiu que 
a companhia de e-commerce continuasse desfrutando dos 
benefícios do trabalho com a AWS, incluindo uma excelente 
confiabilidade, preço econômico e atualizações constantes. 

O AUMENTO DA VISIBILIDADE É ESSENCIAL 
PARA O SUCESSO
O Manhattan SCALE oferece a solidez necessária para gerenciar 
um negócio de e-commerce de produtos alimentícios com uma 
ampla seleção de produtos, grandes taxas de disponibilidade 
de itens e ciclos curtos do pedido até a entrega. Isso permite 
que a RedMart conheça em tempo real os produtos que estão 
disponíveis para a venda, saiba onde estão os itens (o que 
melhora a eficiência da preparação e a embalagem) e realize um 
seguimento dos níveis globais de estoque. 

A plataforma garante que o comerciante online somente venda 
o que possui em estoque, o que evita decepcionar os clientes 
com a entrega de pedidos incompletos.

A nova solução de gestão do armazém melhorou 
substancialmente a eficiência operacional da RedMart, que 
agora pode realizar um acompanhamento de todas as tarefas 
físicas que acontecem no armazém, o que se traduz, por sua 
vez, em um ciclo constante de melhoria dos processos e da 
produtividade. Também permitiu que a RedMart pudesse 
começar a projetar um sistema de incentivos baseado no 
rendimento. O sistema, que não se limita aos benefícios 
relacionados com as retribuições, ajuda os colaboradores 
a desenvolver seus próprios objetivos e a trabalhar para 
alcançá-los. Após a implementação do Manhattan SCALE, 
a responsabilidade e o engajamento dos colaboradores 
aumentaram, e isso melhorou a saúde geral da RedMart. 

CASO DE SUCESSO

A TERCEIRIZAÇÃO NUNCA FOI UMA OPÇÃO
A venda varejista de produtos alimentícios é muito complexa, 
mas, ao gerenciar internamente a cadeia de suprimentos, a 
RedMart pôde criar um sistema de atendimento avançado 
e baseado na tecnologia. Como explicou Vikram Rupani, “a 
estratégia permitiu a criação de uma operação de serviços 
muito mais simples, escalável e centrada no cliente em toda 
a cadeia de suprimentos, algo que não teríamos podido 
conseguir terceirizando externamente os serviços logísticos”.

“Agora não somos somente vendedores varejistas, mas uma 
companhia tecnológica centrada no comércio varejista”, 
adicionou Rupani. “Ao desenvolvermos nossas próprias soluções 
e trabalharmos com parceiros como a Manhattan, nos vemos 
obrigados a encontrar soluções criativas para nossos problemas. 
Este processo nos permite criar soluções inovadoras que 
podem transformar por completo as cadeias de suprimentos 
tradicionais. Além disso, não temos intenção de terceirizar algo 
que consideramos uma parte essencial de nosso negócio”.

RÁPIDA IMPLEMENTAÇÃO E PERSPECTIVAS 
PARA O FUTURO
A implementação do SCALE foi finalizada em pouco mais de 
quatro meses. Após o lançamento do sistema, as operações da 
RedMart puderam funcionar com rendimento pleno em cinco 
dias. A equipe pôde completar todos os pedidos na metade 
do tempo habitual e com uma precisão superior a 99%. Com 
a ajuda do SCALE, o varejista alimentício online conseguiu 
manter sua impressionante taxa de crescimento. Além disso, 
há prevista uma melhoria adicional da eficiência operacional 
e de toda a cadeia de suprimentos, e com isso pretende-se 
aumentar ainda mais o crescimento ao longo do ano que vem.

“A capacidade de atendimento aumentou em mais de 50% na 
semana posterior à implementação, e acreditamos que no futuro 
próximo poderemos aumentar a capacidade em cerca de 15% 
ao mês, sem um aumento significativo de contratações”, 
pontuou Vikram Rupani. “Com esse aumento do 
rendimento, os custos de atendimento por pedido 
podem ser reduzidos com rapidez, o que nos 
permite obter um balanço financeiro favorável 
em muito menos tempo do que teria sido 
necessário sem o SCALE”. 

“Temos grandes planos para o futuro. 
Ainda que atualmente a RedMart opere 
apenas em Singapura, temos previsto 
nos lançarmos no mercado internacional. 
Também queremos entrar no setor do varejo 
de produtos frescos, algo muito difícil de 
escalar. Sem dúvidas, o Manhattan SCALE é uma 
base impecável, e agora temos a segurança de que 
contamos com a plataforma de negócios adequada para 
impulsionar o crescimento futuro de nosso negócio”. 


