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“ A próxima geração de soluções TMS como o Manhattan Active Transportation 
Management é significativamente mais rápida, além de facilitar o trabalho do 
planejador de transporte com inteligência de autoconfiguração e autotuning 
para garantir a resolução ideal em todas as ocasiões.”  

 Chris Cunnane, ARC Advisory Group

MAIS RÁPIDO, MAIS 
INTELIGENTE & MAIS FÁCIL.

Manhattan Active® Transportation Management

As complexidades logísticas e as expectativas de nível de serviço aumentaram 
dramaticamente na última década tanto no Brasil como no mundo todo, e a 
interrupção atingiu novos níveis no ano passado. Interrupções micro e macro, 
como mudanças de rede, tarifas crescentes, capacidade reduzida, maiores 
demandas de fornecedores e consumidores e pandemias globais criaram 
um nível de complexidade e volume para os quais os sistemas de gestão de 
transporte (TMS) legados nunca foram projetados. A agilidade se tornou o ativo 
mais valioso do setor, à medida que as empresas lutam para se adaptar às novas 
incertezas.

Ao mesmo tempo, o aprovisionamento tornou-se muito complicado, o 
planejamento leva muito tempo e a execução se tornou um campo minado de 
exceções e soluções alternativas. O status quo não é mais bom o suficiente. 
Então, fizemos algo melhor. O Manhattan Active Transportation Management 
(TM) é a próxima geração de TMS. É nativo da nuvem, construído inteiramente 
a partir de microsserviços e nunca precisa de atualização. Novos recursos e 
atualizações chegam a cada 90 dias para todos os usuários. Ele foi projetado 
para ser estendido, para que você possa adicionar sua inovação à nossa, 
sem nunca afetar as atualizações futuras. Mais importante ainda, é parte do 
Manhattan Active Supply Chain, uma solução única para comando e controle 
completo de toda a distribuição, mão de obra, automação e agora transporte.

Recursos + Funções:
– Tudo em microsserviços, 

arquitetura SaaS nativa da nuvem
– Extensibilidade projetada para 

adicionar uma lógica única 
– Planejamento e otimização 

multimodais contínuos
– Maior velocidade de otimização de 

resolução da indústria
– Mecanismo de otimização 

autoconfigurável e autotuning
– Experiência do usuário unificada e 

responsiva em toda a rede
– Visibilidade, capacidade e parceiros 

de operadora pré-conectados



Benefícios:
– Solução totalmente desenvolvida 

em microsserviços, nativa de 
nuvem, SaaS que nunca precisa de 
atualização

– Escalonamento automático de 
desempenho em tempo real para 
corresponder às flutuações de 
volume

– Acesso contínuo à inovação em 
lançamentos trimestrais

– Parte de uma solução única, com 
recursos de distribuição, mão de 
obra e automação
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Agilidade e performance 
nativa da nuvem
Na última década, a maioria das soluções TMS foi convertida para a nuvem. 
Mas entender as diferenças entre as ofertas de nuvem pode ser confuso, 
pois os termos “nuvem” e “computação em nuvem” se generalizaram para 
cobrir qualquer solução mantida fora das quatro paredes de uma empresa. 
Normalmente, termos como “executado na nuvem” ou “hospedado na 
nuvem” representam a arquitetura de solução legada e os conceitos de design 
que foram modificados - ou “lavados” - para serem executados em um data 
center remoto. As soluções lavadas para a nuvem não tiram vantagem total 
(frequentemente) dos principais elementos da arquitetura da nuvem que tanto 
prometem para as empresas. Em vez disso, elas simplesmente transferem 
as limitações das soluções legadas para servidores diferentes em um prédio 
diferente. Isso significa que elas ainda possuem problemas como extensões, 
implementações, atualizações, escalabilidade, custos de licenciamento e tempo 
de colocação no mercado. Para todos os efeitos, são as mesmas soluções 
desatualizadas, monolíticas e locais.

O Manhattan Active TM foi projetado nativamente para a nuvem, o que significa 
que ele foi desenvolvido com flexibilidade e elasticidade para estar pronto para 
o que vier a seguir. O termo “nativo da nuvem” refere-se a aplicativos que tiram 
total proveito da virtualização e da conteinerização, usam APIs extensivamente 
e aproveitam a escalabilidade da Internet para aproveitar de forma autônoma 
uma grande quantidade de poder de computação. Essas diferenças tornam 
o Manhattan TM significativamente mais escalável, confiável, extensível e 
acessível. Os usuários obtêm uma experiência única e unificada em todas as 
funções e locais com velocidade, consistência e precisão máximas.

Na Manhattan Associates, adotamos uma abordagem nativa da nuvem em 
nossas soluções de cadeia de suprimentos porque temos o compromisso de 
garantir que você possa cumprir promessas e criar experiências incríveis tanto 
para suas equipes quanto para seus clientes. 
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CONTROLE    
UNIFICADO
Para serem mais eficazes, os líderes de transporte precisam 
de um espaço de trabalho único e abrangente no escritório 
ou na estrada. O Controle de Logística Unificado oferece 
uma experiência de planejamento totalmente redesenhada, 
mais intuitiva e configurável. Ele foi projetado para garantir 
uma visualização mais rápida e fácil da rede de transporte 
para ajudar os planejadores a trabalhar de forma mais 
inteligente.

A experiência do usuário incrivelmente rica é visual por 
natureza e configurável por design. Grandes mapas 
interativos fornecem uma tela rica para explorar detalhes 
de pedidos e envios, com atualizações em tempo real 
disponíveis com um clique ou um toque.

 

COMPONENTES   
DA SOLUÇÃO
Uma solução de logística nativa da nuvem unificada, 
projetada para se adaptar e crescer com as necessidades 
de envios de uma organização - independentemente do 
volume, complexidade ou geografia. 

GESTÃO DE   
TRANSPORTE
O Manhattan Active Transportation Management é o TMS 
mais rápido, inteligente e fácil já criado. Ele foi projetado 
por equipes dedicadas de ciência de dados e engenharia 
da Manhattan, com mais de três décadas de aprendizado 
e experiência de trabalho com algumas das cadeias de 
suprimentos mais complexas do mundo. Pegamos todo 
esse conhecimento e combinamos com a tecnologia mais 
inovadora do segmento para criar algo verdadeiramente 
único em planejamento e execução de transporte.

Desde sua extraordinária arquitetura nativa da nuvem e 
seu motor de otimização totalmente novo, extremamente 
rápido, multimodal, com autoconfiguração e autotuning 
inteligente considerando todas as tarifas e capacidades, 
o Manhattan Active TM melhora a visibilidade, acelera o 
planejamento e reduz o custo total de transporte.
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A interface de usuário intuitiva oferece uma experiência 
de planejamento personalizada, reorganizando visuais e 
dados para atender às necessidades individuais do usuário. 
A criação e a gestão de todas as tarefas de planejamento 
e execução podem ser realizadas no Controle Unificado de 
Logística, em qualquer nível de detalhamento. A visibilidade 
dos envios é frontal e central, tornando mais simples do que 
nunca a execução de alterações.

As pesquisas são rápidas e convenientes, com resultados 
facilmente filtrados para todos os principais indicadores 
de desempenho. Os usuários agora podem reconhecer 
tendências mais rapidamente e reagir imediatamente. 
Agora, não há separação entre compreensão e ação, 
porque, ao contrário das tradicionais “torres de controle”, o 
insight e a execução estão no mesmo aplicativo.

Notificações em tempo real também estão incluídas, por 
meio de alertas e mensagens. O alerta é configurável e 
acionado durante mudanças ou exceções, garantindo que 
os usuários sejam notificados em tempo real, em qualquer 
lugar dentro da solução. A comunicação digital proativa 

TM Carrier
O Manhattan TM Carrier oferece novos recursos de controle unificado, 
com uma experiência única e harmonizada entre a rede da transportadora 
e o aplicativo móvel. Portanto, não importa onde estejam, os usuários 
trabalham em uma única interface para atividades como licitação e aceite, 
agendamento de compromissos, visibilidade de envios, rastreamento de 
eventos e muito mais.

Com o Manhattan TM Carrier, as empresas podem trabalhar de forma 
direta e mais eficaz com os provedores de serviços para melhorar a 
execução. Os despachantes também podem utilizá-lo para atribuição de 
tarefas e monitoramento de motoristas. Para operadoras de pequeno 
e médio porte, o Manhattan TM Carrier utiliza a onipresença dos 
smartphones e da tecnologia de geofencing para oferecer visibilidade e 
comunicação avançadas. Ele nivela as transportadoras, permitindo que 
elas atendam aos requisitos de conformidade sem nenhum custo adicional. 
E fornece aos motoristas a capacidade de se comunicarem diretamente 
com o Manhattan Active TM - não importa onde eles estejam na estrada.

Os resultados? Melhores serviços, maior conformidade e melhores 
relatórios.

entre pares também está incluída, para que os 
usuários possam colaborar e interagir uns com os 
outros, não importa onde estejam na rede.

Recursos + Funções:
– Visibilidade, insights e execução unificados em um 

único workspace
– Experiência do usuário intuitiva e responsiva para 

cada função na rede
– Mensagens no aplicativo para comunicação rápida e 

fácil entre pares
– Painéis de interface configuráveis para personalizar a 

experiência de planejamento
– Pesquisa e filtro simples e rápidos para todos os 

objetos críticos do negócio
– Alerta proativo baseado em assinaturas para 

gerenciamento personalizado de exceções
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OTIMIZAÇÃO    
UNIFICADA
O planejamento de emvops ficou muito mais difícil nas 
últimas duas décadas, com aumentos significativos de 
volume, janelas de entrega menores e capacidade flutuante. 
Essas mudanças aumentaram exponencialmente a 
complexidade das avaliações de viabilidade e roteamento, 
tanto de uma perspectiva de custo quanto de serviço. 
As soluções tradicionais de TMS não conseguem mais 
acompanhar os volumes em expansão de variações 
complicadas de envios necessárias para atender às 
demandas da cadeia de suprimentos atual.

Manhattan Active TM utiliza um núcleo de otimização 
multimodal totalmente novo que é o mais rápido do setor. 
Ele aproveita a tecnologia de computação in-memory 
que mantém os dados em cache em vez de recriar 
uma estrutura hierárquica de dados sempre que novos 
parâmetros precisam ser planejados. Ao realizar uma análise 
probabilística da rede de transporte, a tecnologia determina 
automaticamente os algoritmos ideais necessários, 
dependendo do problema a ser resolvido. O sistema 
também escolhe de forma inteligente - em tempo real - 
entre várias técnicas de geração de rotas, sem qualquer 
supervisão exigida pelo planejador de transporte.

Um ingrediente chave para qualquer tipo de otimização 
é o acesso rápido a dados precisos. Quanto mais dados 
de alta qualidade puderem ser considerados, melhor será 
o resultado. E quanto mais rápido os dados possam ser 
interpretados e planejados, mais tempo as organizações 
têm para tomar as melhores decisões. É por isso que o 
Manhattan Active TM também considera os dados externos 
durante o planejamento, com mais conexões na nuvem 
do que nunca para informações como visibilidade, clima e 
detalhes de tráfego. E como a seleção da transportadora 
também é otimizada ao mesmo tempo, é mais fácil avaliar 
as opções de transportadoras versus frota privada, quando 
aplicável.

O Manhattan Active TM também é incomparavelmente 
inteligente. Tradicionalmente, os planejadores de transporte 
tiveram que lidar com um número significativo de parâmetros 
detalhados, todos os quais devem ser ajustados para aperfeiçoar 
um planejamento em um TMS legado. O Manhattan Active 
TM agora configura e ajusta esses fatores automaticamente 
para gerar os resultados ideais. Em soluções TMS legadas, 
configurações manuais como distância máxima entre as 
paradas - que um planejador pode definir nominalmente para 
100 quilômetros, por exemplo - perderiam oportunidades de 
incluir uma parada que está a 100,5 quilômetros de distância. 
O Manhattan Active TM agora considera todos os fatores 
em tempo real e ajusta os parâmetros do planejamento, para 
que nunca se perca uma oportunidade de eficiência. Ao 
todo, centenas de parâmetros de configuração manual foram 
eliminados.

O Manhattan Active TM é a solução de otimização de envio 
mais avançada tecnologicamente já criada. Ele agiliza, acelera 
e otimiza todos os planejamentos de transporte, protegendo 
seus resultados financeiros e aumentando os níveis de serviço ao 
cliente.

Recursos + Funções:
– Suporte modal completo para frota privada e transportadora 

comum, em todas as pistas e ativos
– Consideração de última hora para envios existentes quando 

novos pedidos estiverem disponíveis
– Suporta totalmente a classificação flexível para todos os modos
– Considerações de tráfego histórico e atual
– Núcleo de otimização autotuning e autoconfigurável
– A computação in-memory e o cache geram o solucionador de 

rede mais rápido da indústria
– Otimização de carga e consolidação / conversão de modo (ou 

seja, LTL para TL multiponto)
– Otimização multi-leg, incluindo o uso de crossdocks
– Redução de rotas, quilômetros e custos de combustível
– Consolidação de pedidos para construir envios eficientes
– Suporte a conformidade e diretrizes da transportadora e do 

fornecedor
– Melhor colaboração e comunicação entre parceiros comerciais

Extensibilidade projetada
O Manhattan Active TM foi projetado do zero para ser estendido, para combinar rápida e facilmente o poder de sua inovação 
com a nossa. Entendemos que seu negócio é único e você deve ser capaz de personalizar o modelo de dados, acessar APIs 
e pontos de saída e configurar a interface como achar adequado. Utilizamos um novo tipo de arquitetura SaaS TMS para 
garantir que as organizações possam estender o Manhattan Active TM, sem nunca impactar as futuras atualizações de 
lançamento. Se você precisa configurar uma nova experiência dentro da interface do usuário, adicionar novos atributos para 
rastrear ou integrar sua lógica externa própria, você pode fazer isso com este notável TMS.

Benefícios:
– Extensível em dados, IU e nível de serviço sem afetar as atualizações
– Milhares de APIs REST para conectar novos parceiros de rede de forma rápida e fácil
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EXECUÇÃO    
UNIFICADA
Quando chega a hora de executar planos de transporte 
doméstico ou internacional, o Manhattan Active TM 
eleva o padrão para lidar com algumas das cadeias de 
suprimentos mais complexas do mundo com todos os 
benefícios de uma arquitetura de ponta, ciência de dados 
e experiências de usuário modernas. O Manhattan Active 
TM foi projetado para tornar mais fácil do que nunca a 
integração de empresas em sua rede. Com conexões 
com o maior número de parceiros de todos os tempos e a 
capacidade de adicionar ainda mais de forma rápida e fácil, 
a tecnologia libera mais visibilidade, mais capacidade e mais 
engajamento com um toque. E com o rápido processo de 
integração da Manhattan, você pode trazer novos recursos e 
conexões online em apenas uma semana, do início ao fim.

Melhor ainda, já fizemos muitas dessas conexões para 
você. O Manhattan Carrier Network oferece acesso pré-
conectado a mais operadoras, parceiros de capacidade 
e visibilidade do que nunca. O mesmo acontece com a 
rede do fornecedor, com configuração e integração rápida 
e única, além da capacidade de gerenciar solicitações e 
comunicar respostas de roteamento. Muitos dos parceiros 
que oferecem benefícios como classificação e capacidade 
de spot, visibilidade em tempo real, tráfego e muito mais, 
são pré-integrados. O Manhattan Active TM ainda possui 
recursos integrados para transmitir necessidades pontuais e 
interagir com marketplaces de frete diretamente no TMS.

Nossa capacidade rápida de pesquisa fornece uma consulta 
dinâmica sobre a viabilidade de tarifas e rotas para tarifas 
contratadas, entregando muito mais do que uma simples 
verificação de valores. A viabilidade é baseada em uma 
variedade de fatores, incluindo restrições de peso e 
volume, disponibilidade de capacidade e até tempos em 
trânsito. O Manhattan TM agiliza processos antiquados 
de liquidação de frete, gerenciando faturas por exceção e 
reduzindo encargos excessivos e incorretos de forma rápida 

e eficiente. A automação das comunicações e dos processos 
reduz a sobrecarga e os erros dispendiosos e melhora a 
conformidade do contrato da transportadora pré / pós-
auditoria, auditoria de frete e capacidade de pagamento.

Além dos insights em tempo real fornecidos na experiência 
do usuário do Manhattan Active TM, relatórios avançados 
e inteligência de negócios também estão disponíveis, 
fornecendo controle sem precedentes e insights acionáveis 
para garantir que as métricas operacionais sejam o mais 
fáceis de monitorar possível.

Recursos + Funções:
– Visibilidade, transportadoras e parceiros de mercado pré-

conectados
– Gestão das necessidades de visibilidade, alerta e 

gerenciamento de exceções
– Integração digital de corretagem de frete com tarifas e 

capacidades de transmissão
– Gestão de agendamentos com visibilidade de envio em 

tempo real
– Visibilidade detalhada e eficiência com check-in e check-out 

de pátio móvel
– Rede de fornecedores com fácil configuração e 

gerenciamento
– Aquisição de tarifas de vários provedores de serviços ou 

corretores
– Painéis e relatórios de inteligência de negócios integrados
– Gestão de faturamento e reconciliação
– Instituição de processos de correspondência ou pagamento 

automático com as transportadoras
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