
ESTUDO DE CASO DO CLIENTE

“ A cada trimestre nos reunimos para discutir visão e estratégia. Podemos contribuir 
com o roteiro estratégico deles enquanto, em troca, eles pensam junto conosco 
e nos aconselham. Eles entendem os desafios do nosso setor como nenhum 
outro. E o conhecimento deles sobre gestão de armazém e distribuição é 
incomparável”.
MIKE FELITON, VICE-PRESIDENTE SÊNIOR DA CROCS EUROPA LTDA E CHEFE DA ÁREA DE INFORMAÇÃO DA EMPRESA.

DESAFIO
A Crocs está crescendo em um ritmo 
acelerado. A marca precisava de 
um sistema de gestão de armazém 
que fosse adequadamente ágil e 
flexível para acompanhar seu rápido 
crescimento.

SOLUÇÃO
O WMOS – Warehouse Management 
for Open Systems - é uma solução da 
Manhattan que permite à Crocs uma rápida 
expansão de sua rede de distribuição e uma 
adaptação contínua às demandas volúveis 
de um mercado dinâmico.

PROGRESSO E RESULTADOS
Com os novos centros de distribuição 
na América do Norte e na Europa sendo 
gerenciados pela plataforma WMOS, a 
Crocs está pronta para o seu próximo 
salto de crescimento.

OPERAÇÕES:
Sede em Broomfield (Colorado, EUA)
CD para a América do Norte em Dayton 
(Ohio, EUA)
CD para a Europa em Dordrecht (Holanda)

SOLUÇÕES DA MANHATTAN:
Warehouse Management for 
Open Systems, Slotting 
Optimization, Labor 
Management, Supply Chain 
Intelligence

CROCS CRIA E MANTÉM 
UMA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS 
ÁGIL
com o Sistema de Gestão 
Corporativa do Grupo 
Manhattan 
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instalação dedicada apenas a esse modelo de vendas. “Com 
o apoio da Manhattan, conseguimos colocar o novo local em 
operação em três meses. Tanta rapidez e flexibilidade são sem 
precedentes. O fato de podermos lançar uma nova operação tão 
rapidamente sem problemas de TI é muito reconfortante.”

Essa instalação será substituída por um novo centro de 
distribuição de última geração no segundo semestre de 2022, 
dando à empresa mais 116 mil metros quadrados de área 
construída em Dayton.

A plataforma WMOS desempenha um papel importante na 
digitalização da cadeia de suprimentos. A integração com 
máquinas automatizadas, como com os shuttles da Dematic, 
os robôs da 6 River Systems e os terminais portáteis da Zebra, 
resultou em uma operação totalmente sem uso de papel. Feliton 
diz: “Não tínhamos nenhuma experiência com automação e 
robotização. A Manhattan nos ajudou na seleção e implantação 
dessas tecnologias, reduzindo o tempo de conclusão do projeto 
de oito a 12 meses para dois a três meses. Essa velocidade nos dá 
uma grande vantagem competitiva”.

“ A Manhattan Associates é ágil. 
Agilidade é a vantagem competitiva 
da Crocs no mercado. Para atender 
à crescente demanda, precisamos de 
um parceiro que nos ajude a pensar de 
maneira mais inteligente e trabalhar 
mais rápido, mantendo a eficiência e 
a precisão. Conforme crescemos, a 
Manhattan cresce conosco”.
DENNIS BOOR, DIRETOR SÊNIOR DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 
DA CROCS EUROPA LTDA.

Empresa reconhecida em todo o mundo pelo seu icônico calçado, 
a Crocs Inc. não só atravessava um momento incrível quando 
começou a pandemia de Covid-19, como também se fortaleceu 
ainda mais durante a crise, registrando receita anual recorde 
de 1,4 bilhão de dólares em 2020. Enquanto a variada gama de 
parcerias, incluindo marcas de luxo, músicos e outras referências 
culturais, ajuda a despertar o interesse por seus icônicos calçados, 
a demanda não para de crescer à medida que mais e mais 
consumidores descobrem a importância de sentir-se confortável 
em todos os momentos.

NOVOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
O atual crescimento da marca exige o máximo da cadeia de 
suprimentos da Crocs. Em Dayton, Ohio, a Crocs já superou a 
capacidade do seu centro de distribuição, que tem apenas dois 
anos e conta com planos contínuos de expansão para atender 
com mais eficácia clientes e consumidores de todos os canais 
de vendas. Em Dordrecht, na Holanda, a Crocs passou a operar, 
no primeiro trimestre de 2021, o seu novo centro de distribuição 
europeu, que tem 35 mil metros quadrados, quase três vezes o 
tamanho da instalação anterior, que ficava em Rotterdam. “Além 
de expandir nossa rede nos Estados Unidos e na Europa, com 
nossos centros de distribuição, estamos procurando maneiras de 
aumentar ainda mais nosso alcance na Europa e na Ásia”, disse 
Mike Feliton, vice-presidente sênior da Crocs Inc. e chefe da área 
de informação da empresa.

A plataforma da Manhattan para gestão de estoque e 
abastecimento de produtos para sistemas abertos (WMOS) 
desempenha um papel crucial nesta dinâmica cadeia de 
suprimentos. “Procuramos parceiros globais que entendam nossos 
mercados e nossos consumidores. A Manhattan Associates tem 
uma equipe de profissionais experientes que sabe como usar a 
tecnologia para resolver problemas de varejo, comércio eletrônico 
e distribuição. São parceiros como a Manhattan Associates 
que nos ajudam a ser flexíveis e a criar a rede de distribuição 
necessária para facilitar nosso crescimento. E isso mais rápido do 
que imaginávamos”, afirma Feliton.

RAPIDEZ E FLEXIBILIDADE
“Rapidez é essencial”, enfatiza Feliton. Ele 

se refere ao centro de distribuição em 
Dayton, onde a plataforma WMOS foi 

colocada em operação em apenas 
oito meses. Como a demanda 

continua subindo, a Crocs 
enxergou uma oportunidade 
para expandir o armazenamento 
e toda a operação logística de 

comércio eletrônico, abrindo 
de forma temporária uma segunda 
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para os funcionários de chão de fábrica, que interagem mais 
com o sistema por meio de seus terminais portáteis. Podemos 
criar fluxos de trabalho consistentes com o WMOS, o que leva a 
processos padronizados e mensuráveis. Com seu uso intuitivo, é 
fácil treinar novos funcionários e rapidamente tê-los trabalhando 
na operação”.

Stenger acompanhou como o relacionamento com a Manhattan 
se desenvolveu desde o início da implantação do WMOS, 
em 2007. De um provedor de software como muitos outros, a 
Manhattan tornou-se uma parceria estratégica. “Usamos seus 
serviços em nuvem, seus serviços gerenciados e seu suporte de 
primeira linha. Além disso, o WMOS é um sistema extremamente 
confiável e estável. Nos momentos mais críticos, o sistema nunca 
nos decepciona”.

SUPER ESTÁVEL
Boor também enfatizou como o sistema controla com precisão o 
estoque, aumentando a disponibilidade. “Tudo o que pensamos 
que podemos vender do estoque está realmente em estoque. 
E, quando recebemos um pedido, a chance de perdê-lo é muito 
pequena, o que torna a nossa operação eficiente e confiável”.

Boor chama o WMOS de um ‘facilitador’ muito importante para 
o sucesso da Crocs. “A razão do sucesso é que conseguimos 
converter rapidamente todas as partes da empresa para este novo 
mundo, com seus novos métodos de venda e diferentes tipos de 
pedidos. Para acompanhar a demanda crescente, precisávamos 
de um parceiro que nos ajudasse a trabalhar com mais inteligência 
e rapidez, mantendo a eficiência e a qualidade. À medida que 
crescemos, a Manhattan cresce conosco”.

Feliton afirma que a Manhattan agora é mais que um fornecedor: 
tornou-se um verdadeiro parceiro. “A cada trimestre nos reunimos 
para discutir visão e estratégia. Podemos contribuir com o roteiro 
estratégico deles enquanto, em troca, eles pensam junto conosco 
e nos aconselham. Eles entendem os desafios do nosso setor 
como nenhum outro. E o conhecimento deles sobre gestão de 
armazém e distribuição é incomparável”.

FLUXOS DIFERENTES
O que torna a cadeia de suprimentos ainda mais complexa é o 
grande número de fluxos diferentes que os centros de distribuição 
administram. O centro de distribuição europeu abastece 
distribuidores nacionais no sul e leste da Europa, além dos 
varejistas que operam vendas internacionais, dos lojistas locais e 
dos pontos de venda da Crocs em toda a região. Cada vez mais 
importante é o canal digital de vendas, que é formado pelos 
sites da própria empresa e de outros parceiros, como a Amazon 
e a multinacional alemã Zalando. “O número de pedidos online 
aumentou dez vezes em cinco anos. Muitas vezes são um ou dois 
pares de sapatos com um punhado de acessórios Jibbitz em 
diferentes formas e cores. O processamento desses pedidos pode 
ser muito trabalhoso. Precisamos ter a capacidade de acelerar 
rapidamente, trabalhando de forma contínua na melhoria de 
processos e na expansão da operação para podermos absorver o 
crescimento online”, diz Dennis Boor, diretor sênior de distribuição 
e logística da Crocs Europa Ltda.

Para tanto, Boor aposta, em grande medida, na solução WMOS. 
“Em primeiro lugar porque é um sistema muito confiável e estável, 
mas também por causa da facilidade com que podemos controlar 
todos esses fluxos diferentes. À medida que as expectativas dos 
clientes aumentam e nossos fluxos e processos mudam como 
resultado disso, podemos facilmente ajustar a configuração 
do WMOS. Se não encontramos a solução por nós mesmos, 
consultamos outros usuários de WMOS na comunidade de 
clientes da Manhattan. É extremamente útil trocar conhecimento e 
experiência com colegas e pessoas com interesses semelhantes”.

CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO
Para poder se adequar rapidamente, a equipe de Boor 
mantém contato direto com a equipe comercial da empresa. 
A previsão comercial fornece uma antecipação da demanda 
esperada. Utilizando a ferramenta da Manhattan Supply Chain 
Intelligence, a operação fica preparada para eventuais ajustes. 
“Com essa ferramenta podemos analisar os dados do WMOS 
e tomar decisões baseadas neles. Por exemplo, qual o impacto 
da demanda em nossos motores rápidos e lentos? Também 
usamos a solução de Labor Management da Manhattan para 
obter informações sobre o desempenho e as competências de 
funcionários. Isso é crucial para sermos capazes de dar respostas 
rápidas. Agora e no futuro. Devido ao veloz crescimento e à 
dinâmica do mercado, temos que continuamente monitorar 
nossa capacidade de trabalho para distribuí-la da melhor forma, 
caso necessário. Nossos supervisores e líderes de equipe têm 
informações em tempo real ao seu alcance com a ferramenta de 
Labor Management”.

A facilidade de uso contribui para a eficiência, diz Karen Stenger, 
gerente sênior de aplicações de TI na Crocs. “Essa é uma das 
maiores vantagens do WMOS. Isto é especialmente verdadeiro 
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