
ESTUDO DE CASO DO CLIENTE

“�Fizemos�reuniões�com�vários�líderes�importantes�do�setor,�e�ficou�claro�que�a�
Manhattan tinha a oferta de produtos mais madura, não apenas no nicho de 
gestão de armazém, mas também no nosso mercado vertical. Eles entendem 
exatamente�o�que�é�necessário�para�impulsionar�a�lucratividade�e�a�satisfação�do�
cliente no setor de vestuário.”
ERIC OLSSON, DIRETOR DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA, UNDER ARMOUR INC.

DESAFIO
O sistema de gestão de armazém
não conseguiu acompanhar o rápido
crescimento da empresa; foram
necessárias soluções adicionais para
gerenciar as expectativas.

SOLUÇÃO
Para atingir a meta de levar o seu 
negócio a uma posição multibilionária no 
mercado internacional, a Under Armour 
implantou o WarehouseManagement 
para IBM i, o Enterprise Management e o 
SlottingOptimization.

RESULTADOS
Os processos manuais foram substituídos 
por processos automatizados; a coleta,
a embalagem e o envio são mais
aprimorados; as despesas com horas 
extras foram eliminadas e a empresa está 
preparada para o crescimento.

OPERAÇÕES
Sede: Baltimore, MD
Unidades: Mais de 40 lojas de fábrica e
de varejo nos EUA, e centros de distribuição
em Baltimore, Long Beach e Tilburg, nos 
PaísesBaixos

SOLUÇÕES DA MANHATTAN
Warehouse Management,
Extended Enterprise Management 
e Slotting Optimization

UNDER ARMOUR 
SE PREPARA PARA 
EXPLOSIVOS
CRESCIMENTO
com as Soluções Para Supply Chain
da Manhattan Associates 



POSICIONADO PARA O CRESCIMENTO
em Under Armour

automatizados mais avançados, e gerenciar seu crescimento. E as 
mudanças precisavam ser imperceptíveis para os clientes.

O primeiro item da pauta era substituir um sistema ultrapassado 
de gestão de armazém. “Nosso sistema de WM atendia muito 
bem às nossas necessidades quando a empresa era menor, mas 
não estava conseguindo acompanhar a demanda,” diz Olsson. 
“Nossas unidades de distribuição necessitavam de uma solução 
que ajudasse a movimentar os produtos de maneira mais rápida 
e acurada para acompanhar a expansão da demanda dos 
negócios.”

A SOLUÇÃO DE WAREHOUSE 
MANAGEMENT DA MANHATTAN SERVE 
PERFEITAMENTE NA UNDER ARMOUR
Quando a Under Armour resolveu substituir seu sistema de
warehousemanagement, a empresa analisou vários fornecedores. 
Por fim, a Manhattan Associates foi selecionada. “Fizemos 
reuniões com vários líderes importantes do setor, e ficou claro que 
a Manhattan tinha a oferta de produtos mais madura, não apenas 
no nicho de gestão de armazém, mas também no nosso mercado 
vertical,” explicou Olsson. “Eles entendem exatamente o que 
é necessário para impulsionar a lucratividade e a satisfação do 
cliente no setor de vestuário.”

A Manhattan trabalhou lado a lado com a equipe da Under 
Armour durante as duas fases do processo de implementação, 
começando pelo menor centro de distribuição, o de calçados. 
Com a vantagem de um ambiente de treinamento em tempo 
real, os funcionários, que anteriormente se baseavam em 
conhecimentos e processos manuais rudimentares, montaram 
com facilidade o centro de distribuição maior e mais complexo, 
o de vestuário. Em linhas gerais, o lançamento do Warehouse 
Management atendeu a todas as necessidades da Under
Armour, incluindo o seu cronograma e orçamento.

“ Nos últimos dez anos, os clientes 
têm exigido mais serviços de valor 
agregado de seus varejistas premium. 
Nossa solução anterior não conseguia 
lidar com alguns procedimentos, como 
processos de suspensão, etiquetagem e 
embalagem no chão de fábrica. Tínhamos 
que fazer tudo manualmente. A Gestão 
de Armazém da Manhattan consegue 
atender a essas exigências facilmente.” 

A UNDER ARMOUR AUMENTA SUA 
CAPACIDADE PARA UM CRESCIMENTO
EXPONENCIAL E CONQUISTA O
APRIMORAMENTO DO ESTOQUE
A ideia inicial era simples, mas inteligente: criar uma camiseta 
esportiva que pudesse oferecer compressão e adaptação 
ao corpo do atleta para regular a temperatura e melhorar o 
desempenho. Kevin Plank, ex-jogador de futebol americano da 
Universidade de Maryland, apostou nesse conceito para criar a 
Under Armour, uma marca atlética de alta qualidade que se tornou 
um ícone de vestuário, calçados e acessórios esportivos de alta 
performance no mundo inteiro.

Atletas profissionais que competem em grandes estádios, crianças 
que jogam em times esportivos ou nos corredores das escolas e 
adeptos de corridas leves em parques, todos confiam nos produtos 
da Under Armour para manter o corpo seco a uma temperatura 
ideal. Enquanto a empresa continua desenvolvendo e aprimorando 
a linha de produtos para atletas, a missão da Under Armour se 
mantém constante: melhorar o desempenho de todos os atletas 
por meio da paixão, ciência e a busca incessante pela inovação.

Para cumprir essa promessa, a Under Armour opera sob a 
premissa de que deve prover produtos de alta qualidade e um 
ótimo e atendimento ao cliente, trabalhando com uma equipe 
excelente e escrevendo uma bela estória. O índice de crescimento 
da empresa vem sendo fenomenal desde a sua fundação, em 
1996. Ela cresceu tanto, aliás, que precisou expandir seu sistema 
de gestão de armazém (WM) e os processos manuais que há 
dez anos gerenciavam os centros de distribuição de calçados e 
vestuário para atletas.

“Nós estávamos sobrecarregados e precisávamos atualizar os 
sistemas de informação,” diz Eric Olsson, diretor de sistemas de 
distribuição da Under Armour Inc. “O desafio não era apenas 
atender aos atuais níveis de distribuição, mas também expandir os 

negócios de acordo com a expectativa 
de crescimento futuro”. A empresa 

está a caminho de se tornar uma 
organização multibilionária.

Mas, com uma mão de obra 
limitada a processos manuais 

durante três turnos, cinco dias 
por semana, e com o aumento da 

pressão para prestar serviços de 
valor agregado aos fornecedores, 

uma mudança era iminente. A Under 
Armour tinha que substituir seu sistema 

de WM, fornecer à mão de obra recursos 
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VENCENDO OS DESAFIOS COM V
ELOCIDADE E DESTREZA
Sob a perspectiva de corte de custos, a Under Armour reduziu 
a necessidade de horas extras e melhorou a precisão geral dos 
serviços de armazém. Os funcionários dos armazéns agora utilizam 
procedimentos mais rápidos e confiáveis, que propiciam um 
fluxo de trabalho mais eficiente. “No sistema antigo, algumas 
transações eram muito lentas. Separação em onda, fechamento 
de manifestos e de carga de reboque LTL às vezes levavam 
40 minutos para serem finalizados, antes da transição para o 
Warehouse Management da Manhattan,” disse Olsson. Agora, 
essas atividades são praticamente instantâneas”.

Em geral o mês de setembro é o mais movimentado para a 
Under Armour porque os consumidores começam a se preparar 
para o frio, indo às compras para a temporada de volta às aulas 
e se preparando para as festas de final de ano. Atingimos níveis 
recordes de expedição de produtos dos armazéns no mês 
setembro logo após a implementação e trabalhamos a todo 
vapor,” disse Olsson. “Pela primeira vez, não precisamos usar 
horas extras. Nós atribuímos esse aumento da eficiência ao 
Warehouse Management da Manhattan.”

Os centros de distribuição da Under Armour estão funcionando de
modo eficiente desde a implantação do Warehouse Management. 
Para obter ainda maior visibilidade do estoque e melhorar a 
comunicação com os fornecedores, a empresa alavancou o 
Extended Enterprise Management da Manhattan Associates.

“O Extended Enterprise Management permitiu que a empresa
se comprometesse com os clientes e cumprisse tais promessas,”
disse Olsson. “Essa é diferença que um comprometimento preciso
oferece. Com atualizações automáticas, podemos saber 
exatamente a disponibilidade e a data de expedição do produto. 
Nossos clientes confiam nisso”. A empresa já usou o Extended 
Enterprise Management para envio direto de mais de 15 milhões 
de unidades até agora, e estima que essa cifra cresça outros 
milhões até o fim do ano.

Para melhorar ainda mais a precisão e a funcionalidade do 
estoque, a Under Armour usa a solução de Slotting Optimization 
da Manhattan. Ela ajuda a empresa a tomar decisões inteligentes 
sobre qual produto alocar e onde aloca-lo com base na demanda.

“Nós alocamos ‘zonas de ouro’ no armazém, onde itens de alta
demanda são armazenados com base na sazonalidade”, explicou
Olsson. “O Slotting Optimization funciona em conjunto com o
Warehouse Management para determinar cientificamente o que é
necessário em cada zona e intuitivamente entender que as zonas
mudam. Atualizações automatizadas são enviadas diretamente 
para os leitores RF, reduzindo o erro humano, mesmo quando os 
recursos estão concentrados em outro lugar.
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