
A Alliance Boots gera  
economia imediata de estoque  
e melhoria nos níveis de serviço  
com soluções da Manhattan
A reformulação da logística na Europa requer um novo sistema de reabastecimento 

 Alliance Boots foi estabelecida em julho de 2006 com a fusão entre a 
Alliance UniChem PLC e Boots Group PLC. A Alliance Boots oferece uma 

variedade de produtos e serviços a clientes de 20 países por meio de operações 
de empresas do grupo, joint ventures e associados. O grupo tem duas divisões 
principais — atacado e varejo no setor farmacêutico. A Alliance Boots é líder no 
mercado farmacêutico varejista na Europa, com aproximadamente 3.200 pontos de 
venda em nove países. A rede de atacado e distribuição atende 135.000 farmácias, 
hospitais e centros de saúde por meio de 370 depósitos.

Após a fusão, a Alliance Boots decidiu refazer o projeto da sua função de logística 
na Europa e substituir os vários sistemas de reabastecimento do grupo. A solução 
seria implementada na maioria dos países europeus englobados pela Alliance 
Boots e integrada rapidamente a todos os fornecedores da empresa. A solução 
teria que oferecer um sistema de previsão e reabastecimento comprovado, 
confiável e de fácil atualização que permitisse ao grupo:

• Identificar e explorar melhor as oportunidades de compra

• Reduzir os níveis de estoque

• Melhorar os níveis de serviço

• Melhorar os processos de reabastecimento

• Entender de forma muito mais clara o valor do estoque

A Alliance Boots Escolhe as Soluções de Reabastecimento e Previsão de 
Demanda da Manhattan

A maior parte das mercadorias distribuídas pela Alliance Boots é fornecida por 
empresas farmacêuticas e fabricantes que atuam na Europa. A Alliance Boots 
estoca a linha completa de produtos médicos. No Reino Unido, isso representa 
mais de 30.000 linhas de produtos. Consequentemente, a Alliance Boots precisava 
de uma solução de previsão e reabastecimento altamente confiável que ajudasse 
seus planejadores em toda a Europa a tomar decisões de compra mais bem 
informadas e melhorar o serviço prestado às farmácias e aos hospitais.
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“ As soluções Demand Forecasting e Replenishment da 
Manhattan Associates possibilitaram a redução do 
estoque e, além disso, estão nos proporcionando uma 
compreensão melhor do valor da nossa posição de 
manutenção do estoque em a todo e qualquer momento. 
Além disso, as melhorias no processo possibilitaram um 
aumento significativo da produtividade.

Derek Terrell, gerente de projetos de atacado,  
Alliance Boots
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Desafio:
A Alliance Boots precisava substituir 
seus sistemas exclusivos de 
reabastecimento para trabalhar com 
uma logística aprimorada.

Solução:
As soluções da Manhattan suprem as 
necessidades da Alliance Boots em toda 
a Europa.

Resultado:
A Alliance Boots reduz o estoque e 
as faltas de mercadoria, ao mesmo 
tempo que melhora a produtividade e o 
atendimento ao cliente.

Sede: Londres, Inglaterra 

Plataforma: IBM

Soluções da Manhattan:  
Demand Forecasting, Replenishment



Após uma pesquisa minuciosa sobre as soluções disponíveis 
no mercado, a Alliance Boots escolheu as soluções Demand 
Forecasting e Replenishment da Manhattan Associates. 

A compreensão total dos requisitos e o planejamento 
meticuloso levaram a uma implementação sem problemas

Em conjunto, as empresas montaram um grupo dedicado de 
15 pessoas — que incluiu funcionários da Alliance Boots do 
Reino Unido, Holanda, França e Itália, além de três consultores 
da Manhattan — para realizar um estudo completo das 
necessidades da Alliance Boots. O grupo detalhou os requisitos 
de negócios específicos das operações da Alliance Boots na 
Europa, a configuração ideal dos sistemas para preencher esses 
requisitos e todos os benefícios esperados advindos do uso das 
soluções da Manhattan.

A implementação das soluções da Manhattan para a Alliance 
Boots na Europa foi planejada meticulosamente por uma equipe 
central de gerentes de projeto em vários locais da Europa, 
trabalhando sob a liderança de Derek Terrell, gerente de projetos 
de atacado da Alliance Boots.

A implementação no Reino Unido — a primeira fase do projeto 
de atacado na Europa — começou dois meses após a escolha da 
Manhattan. A solução entrou em operação em seis meses em um 
grupo inicial de 20 fornecedores. A integração total da base de 
fornecedores da Alliance Boots — cerca de 1.000 — levou mais 
três meses. Todos os requisitos de previsão e abastecimento 
da Alliance Boots no Reino Unido estavam prontos para 
serem atendidos pelas soluções da Manhattan no período 
movimentado de natal. 

Após a conclusão bem-sucedida da implementação no Reino 
Unido, a Alliance Boots e a Manhattan Associates mudaram 
o foco do projeto para o restante da Europa. Seguiram-se as 
implementações na Espanha, Turquia e França, juntamente com 
projetos na Itália, nos Países Baixos e na Noruega.

Alliance Boots Faz Previsões Extremamente Precisas; Reduz 
o Estoque e a Falta de Mercadorias

As soluções Demand Forecasting e Replenishment da Manhattan 
possibilitaram que a equipe de 15 pessoas da Alliance Boots 
responsável pelo planejamento no Reino Unido fizesse previsões 
altamente precisas para todos os 384.000 SKUs da empresa e as 
suas 30.000 linhas de produtos.

As decisões sobre o reabastecimento de estoques são tomadas 
com base em previsões feitas a partir do histórico de vendas, 
estimativas de demanda e no possível efeito das promoções. O 
componente Demand Forecasting faz os cálculos de previsão 
e sugere automaticamente a maior parte das quantidades de 
pedidos, enquanto o recurso Advanced Exception Management 
permite que os usuários se concentrem no percentual menor, 
mas altamente significativo, de pedidos esperados em razão 
de promoções na loja ou de eventos que podem desencadear 
variações súbitas na demanda. Essa redução na necessidade de 
interação com o usuário proporcionou à Alliance Boots melhorias 
significativas na produtividade.

A solução Replenishment fornece aos planejadores uma 
funcionalidade avançada de geração de relatórios que permite 
filtrar grandes quantidades de dados e gerar relatórios em 
planilhas, relativos à precisão da previsão, falta de estoque, 
excesso de estoque, níveis de serviço ou desempenho de 
fornecedores.

No período posterior à aplicação do novo processo, a Alliance 
Boots registrou uma redução na quantidade do estoque mantido 
no Reino Unido, eqnuanto mantinha o atendimento aos clientes 
em um nível consistentemente alto. As previsões mais rápidas 
e precisas tiveram um impacto muito positivo no processo de 
reabastecimento, reduzindo bastante a falta de mercadoria.

“Os nossos impressionantes que vimos no Reino Unido nos 
deixaram extremamente confiantes em relação à fase atual e às 
fases seguintes da implementação da solução de Replenishment 
da Manhattan na Europa”, explicou Derek Terrell, gerente de 
projetos de atacado na Alliance Boots. “As soluções Demand 
Forecasting e Replenishment da Manhattan Associates 
possibilitaram não apenas a redução do estoque no nosso 
supply chain, mas também uma compreensão bem melhor do 
valor da nossa posição de estoque a todo e qualquer momento. 
Além disso, as melhorias no processo de reabastecimento vêm 
possibilitando um aumento significativo da produtividade. 
Não temos dúvida nenhuma que a Manhattan vai ajudar a 
Alliance Boots a melhorar significativamente os processos de 
reabastecimento e as posições de estoque em toda a nossa 
operação atacadista na Europa.”

Não temos dúvida que a Manhattan Associates 
vai ajudar a Alliance Boots a melhorar 
significativamente os processos de reabastecimento 
e as posições de estoque em toda a nossa operação 
atacadista na Europa. 

Derek Terrell, gerente de projetos de atacado, Alliance Boots
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