


Uma tecnologia de supply chain

DIMENSIONADA PARA 
SE AJUSTAR, PRONTA 
PARA SER USADA

A atual revolução comercial vem gerando desafios inéditos para as 
empresas que buscam conseguir atender às demandas dinâmicas 
de um mundo digital. Com as expectativas dos clientes por uma 
velocidade de entrega cada vez maior, a pressão fica sobre os 
distribuidores, para que melhorem o desempenho. Isso significa 
fornecer de um estoque único para mais canais, com a equipe atual 
ou ainda menor e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência 
excepcional ao cliente — em um ritmo mais rápido e mais eficiente.

Essa é a razão pela qual empresas líderes no mundo todo escolhem 
o Manhattan SCALE para realizar suas operações de distribuição. 
Temos orgulho de termos estabelecido um padrão de inovação e 
tecnologia de um sistema de gestão de armazém (WMS) simples e 
muito fácil de usar. 

O Manhattan SCALE™ oferece a combinação ideal de recursos, 
funções e tecnologias para resolver desafios complexos de execução 
de supply chain, independentemente de onde for implantado — 
seja no local ou aproveitando o poder e a flexibilidade da nuvem.
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“ Apenas a mudança é 
constante. Num setor que 
é muito competitivo, você 
deve ser flexível, adaptável 
e ágil. Encontramos um 
parceiro estratégico na 
Manhattan Associates - uma 
empresa flexível, de acordo 
com nosso crescimento”.

VERA BRADLEY
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UMA SOLUÇÃO DE 
GESTÃO DE ARMAZÉM 
ADAPTÁVEL E ÁGIL
O Manhattan SCALE oferece uma combinação ideal de 
usabilidade, recursos, funções e tecnologia para resolver 
os desafios de execução da cadeia de suprimentos, seja 
implementado localmente ou utilizando a escalabilidade e 
a simplicidade da nuvem. Essa solução flexível permite que 
sua organização atinja seus objetivos de maneira econômica, 
usando um conjunto cuidadosamente selecionado de 
ferramentas e recursos. Os clientes do Manhattan SCALE 
desfrutam de uma interface amigável combinada com 
uma solução comprovada e fácil de usar, que pode ser 
implementada rapidamente e facilmente integrada.

O conjunto de recursos do Manhattan SCALE é altamente 
extensível, oferecendo muitas opções de configuração que 
se adaptam ao seu negócio, minimizando a dependência 
de recursos internos de TI e reduzindo o custo total das 
operações (TCO). Isso significa que sua operação pode 
obter benefícios significativos e redução de custos - logo no 
início.

“ Para uma empresa do nosso tamanho 
e complexidade de soluções, existem 
apenas alguns produtos em que 
podemos confiar para apoiar nosso 
crescimento. Ao continuar com o foco 
no Manhattan SCALE e aumentando 
nossos recursos, conseguimos 
gerenciar o supply chain de nossos 
clientes.”

PERFORMANCE TEAM

ESCOLHA A OPÇÃO DE 
IMPLEMENTAÇÃO CERTA 
PARA O SEU NEGÓCIO
Como parte de nossas soluções Manhattan Active®, o 
Manhattan SCALE inclui atualizações automáticas para que 
você possa aproveitar ao máximo os recursos e funções mais 
recentes assim que estiverem disponíveis. Nosso serviço de 
atualização em nuvem do Manhattan SCALE também inclui 
a opção de migrar extensões automaticamente, tornando o 
processo muito simples e ágil.
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EXECUTE O ESTOQUE, 
A MÃO DE OBRA E O 
ESPAÇO COM PERFEIÇÃO
O Manhattan SCALE permite que as empresas melhorem 
a produtividade do armazém, a utilização do espaço e 
o envolvimento dos funcionários. Ele também permite 
que os usuários respondam e se adaptem rapidamente 
às mudanças planejadas e inesperadas de demanda, 
aproveitando algoritmos proprietários avançados que 
otimizam matematicamente as operações. A solução acelera 
o fluxo de mercadorias e informações, permitindo uma 
execução perfeita em estoque, mão de obra e espaço, 
ao mesmo tempo que garante a conformidade com os 
regulamentos e padrões do setor.

A recente transformação no comércio criou uma pressão 
sem precedentes para atender às demandas em constante 
mudança de um mundo digital. Os distribuidores estão 
sendo pressionados a aumentar o desempenho operacional 
com equipes existentes ou reduzidas, ao mesmo tempo 
que reduzem as despesas operacionais. Ao mesmo tempo, 
eles têm a tarefa de fornecer para mais canais a partir de um 
único estoque, bem como oferecer experiências excelentes 
ao cliente. Há uma necessidade constante do mercado 
em entregar excelência absoluta, de maneira mais rápida, 
econômica e com produtos que envolvam o usuário final e 
influenciem positivamente a experiência de compra.

O horizonte de curto prazo apresenta um novo conjunto de 
desafios com a IoT, wearables, integração inteligente entre 
esses dispositivos, facilidade de acesso e a pressão para uma 
solução de gestão de cadeia de suprimentos “sempre ativa, 
em constante otimização”.

Em um mercado em constante mudança, você precisa de 
agilidade e escalabilidade para vislumbrar rapidamente 
novas oportunidades, mantendo a eficiência operacional. O 
Manhattan SCALE é a solução certa para lidar com questões 
de distribuição de demanda, fornecendo um mix ideal de 
recursos, funções e tecnologias para organizações que 
buscam resolver desafios operacionais de execução.
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COMPONENTES 
DA SOLUÇÃO

WAREHOUSE 
MANAGEMENT
Ajuste suas instalações com um layout mais eficiente, 
recursos mais bem utilizados, estoque simplificado 
e atendimento impecável de pedidos. Melhore sua 
distribuição de SKU para aumentar a precisão e a eficiência 
da coleta, e garanta a geração das faturas para que reflitam 
de forma precisa os preços contratados. 

Recursos e Funções
– Envolva os membros da equipe com uma experiência de 

usuário moderna e por toque.
– Aperfeiçoe o layout do armazém para atender mais rápido e 

reduzir custos
– Melhore a precisão dos pedidos e reduza o estoque de 

segurança
– Simplifique o atendimento de pedidos otimizando a 

maneira como eles são agregados, coletados e enviados
– Aproveite os melhores recursos de gestão de ondas para 

agilizar os processos
–  Automatize a separação, embalagem, triagem e 

balanceamento e o envio enquanto minimiza o número de 
movimentos por pedido.

– Use as tecnologias parceiras mais recentes, incluindo móvel, 
voz, radiofrequência e vários equipamentos de manuseio de 
materiais

– Analise cada aspecto do atendimento de pedidos para 
acelerar o processamento e melhorar o serviço ao cliente

Desenvolvido para facilitar o acesso às informações, de qualquer local ou dispositivo, 
e para atender de forma eficiente os pedidos, independentemente do canal, o 
Manhattan SCALE inclui recursos para armazém, mão de obra, parceiros de negócios 
e gestão de pátio, bem como a execução do transporte e análises do supply chain.

LABOR 
MANAGEMENT
Melhore o desempenho ao reduzir os custos. Potencialize 
os recursos de mão de obra por meio de planejamento e 
monitoramento.

Recursos e Funções
– Monitore a mão de obra em todo o armazém
– Acompanhe o tempo associado e a duração da tarefa do 

projeto e forneça relatórios de desempenho sincronizados
– Obtenha visibilidade do trabalho atribuído e concluído, 

otimize as programações e garanta o foco nas principais 
prioridades

– Antecipe as necessidades de mão de obra com precisão, 
melhore a eficiência e reduza as horas extras

– Atinja a produtividade de pico no picking e no 
reabastecimento

– Mantenha agrupamentos estratégicos de produtos para 
melhorar o serviço ao cliente

GESTÃO DE PARCEIROS 
COMERCIAIS
Amplie os recursos de supply chain e automatize a 
comunicação para manter o fluxo constante do estoque, 
responder aos pedidos com rapidez e oferecer um portal 
online dedicado ao cliente.

Recursos e Funções
– Proporcione a troca de informações em tempo real
–  Gerencie pedidos, estoques, recebimentos e remessas  

por toda supply chain
– Obtenha visibilidade em toda a sua rede
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SUPPLY CHAIN 
INTELLIGENCE
Elimine relatórios manuais e obtenha dados significativos 
em tempo real para avaliar o desempenho de funcionários, 
parceiros logísticos e instalações.

Recursos e Funções
– Compartilhe dados, funções de alerta, visualizações e 

relatórios em sua organização e com parceiros comerciais
– Forneça a funcionalidade de pontuação (Scorecard) que 

mede e avalia o desempenho
– Permita a criação de painéis e relatórios ad hoc e 

personalizados para monitorar atividades departamentais e 
medir o desempenho em relação às metas da empresa

– Identifique áreas problemáticas para melhorar processos 
e relacionamentos com parceiros comerciais e reduzir custos

– Simplifique o acompanhamento de informações críticas, 
como dados de mão de obra, de distribuição e de 
transporte

– Agilize o acompanhamento e a análise dos dados de custos 
usando regras baseadas em tempo

YARD 
MANAGEMENT
Obtenha informações sobre o status e as posições das 
carretas instantaneamente. Programe chegadas por cais e 
reduza o tempo de carga e descarga.

Recursos e Funções
– Obtenha visibilidade em todas as carretas e outros ativos no 

pátio e suas localizações precisas
– Use tecnologia de radiofrequência para garantir a precisão 

das posições ao mover as carretas do pátio para a doca
– Forneça um gerenciamento eficiente de horários, aumente a 

segurança e garanta a conformidade com os regulamentos 
de horas de serviço

EXECUÇÃO DE 
TRANSPORTE
Gerencie suas atividades de transporte, de modo que seja 
possível coordenar, redirecionar e manter o cronograma.

Recursos e Funções
– Reduza custos de transporte com a otimização de rotas, 

comparação de preços e seleção da transportadora
– Minimize os gastos com frete através da consolidação de 

remessas
– Forneça um suporte robusto à estrutura de classificação 

para todos os principais tipos de transportadora
– Gerencie e acompanhe todos os envios das principais 

transportadoras de encomendas
– Gere etiquetas de remessa compatíveis
– Elimine taxas de correção de endereço por meio da 

tecnologia de Validação de Endereço
– Forneça rastreamento e acompanhamento orientado para o 

cliente pelo portal da Web ou de um plug-in no seu sistema

POR QUE O
MANHATTAN SCALE?
Com 30 anos de foco e investimento, a Manhattan 
Associates é a líder reconhecida do setor de gestão 
de supply chain, oferecendo resultados comprovados 
por clientes em centenas de locais do mundo todo. O 
Manhattan SCALE ajuda as empresas a otimizarem as 
operações, se adaptarem às mudanças de demanda e de 
mercado, iterando e inovando rapidamente. Com a nossa 
opção baseada na nuvem e nossos recursos móveis, seu 
centro de distribuição terá uma tecnologia que permanece 
atual e interconectada com perfeição, capacitando os 
supervisores e funcionários a trabalharem de forma mais 
eficiente e produtiva.

“ Com esta implementação esperamos ter muito mais transparência e visibilidade 
nos nossos processos, principalmente com relação ao estoque.” 

FELIPPE CARONE, DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS DOS SUPERMERCADOS CARONE
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