
A SUPPLY CHAIN  
QUE APRENDE



Como espécie, nós humanos temos uma série de 
limitações. Com poucos pelos no corpo, lentos, pouco 
ágeis e força relativa pequena, somos bastante indefesos 
contra os elementos da natureza. Mas, nós mais do que 
compensamos tudo isso com um talento incrível para 
criatividade e engenhosidade – pensando fora da caixa 
e inventando ferramentas e tecnologia para minimizar 
nossas limitações. E o cérebro humano é especialmente 
bom no processamento paralelo massivo (fazer MUITAS 
coisas ao mesmo tempo), e como as heurísticas (atalhos de 
processamento que facilitam a carga cognitiva de tomar 
uma decisão) são muito boas, nem sequer exigem muito 
poder de processamento para fazê-lo.1

Embora nosso cérebro seja altamente expansivo e tenha 
uma capacidade de memória impressionante (estimada 
em cerca de 10 terabytes), mostramos pouca eficiência 
ao processar muitas informações em torno de uma série 
específica de pontos de dados.2 Nossa capacidade, 
como seres humanos, de puro poder de processamento 
é impressionante, mas pouco focada. No geral, estima-
se que o poder de processamento do cérebro humano 
seja de cerca de 2,2 bilhões de megaflops (milhões 
de operações por segundo), mas, como observamos 
anteriormente, muito disso é gasto fazendo outras coisas, 
como para nos mantermos vivos e estressados sobre 
quem será expulso do Master Chef. Os computadores têm 
uma vantagem significativa na velocidade e no foco de 
processamento, colocando até 30 bilhões de megaflops de 
energia para trabalharem com uma finalidade específica.3

À medida que o mundo diminui e as supply chains aceleram, 
temos que conseguir gerenciar, planejar e entregar mais – 
mais volume e mais experiências excepcionais do que 
nunca. Responder às demandas crescentes exige mais 
do que os humanos são capazes, especialmente com as 
soluções de computação tradicionais.

O uso da inteligência artificial aplicada, no entanto, nos 
leva a um novo nível de possibilidades. Métodos de 
inteligência artificial, como o aprendizado de máquina, 
oferecem a oportunidade de expandir as limitações e as 
fronteiras tradicionais na execução da supply chain.

Na verdade, tudo isso já começou.

Recentemente, Mike Sparks, diretor de sistemas de 
supply chain da Urban Outfitters, varejista global de 
roupas, procurou uma maneira de aproveitar melhor seus 
centros de distribuição (DCs). As crescentes demandas 
do comércio virtual e as remessas diretas ao consumidor 
geraram um aumento significativo na complexidade e 
no volume das operações de distribuição e envio, que 
apenas alguns anos atrás, focavam predominantemente no 
atacado e no reabastecimento das lojas. Como resultado, 
um dos principais centros de distribuição da Urban 
Outfitters havia sido projetado para atingir capacidade em 
um futuro próximo, e tinham a expectativa de precisar de 
outra instalação em breve.

Na tentativa de mudar essa trajetória, Sparks e sua 
equipe procuraram a Manhattan Associates® para ver se 
o aprendizado de máquina poderia ajudá-los a atender 
melhor a demanda por estoques, recursos e automação, 
a fim de gerenciar mais tarefas e estender o uso do centro 
de distribuição. Em apenas alguns meses, ficou claro que 
o potencial de uma tecnologia de otimização inteligente 
chamada “Order Streaming” ou “Streaming de Pedidos” 
era significativo – já gerava grandes reduções nos tempos 
de envio e aumentos notáveis na produtividade da coleta. 
No começo de 2019, a Urban Outfitters já estimava que 
poderia estender o uso de seu centro de distribuição por 
anos. Mas como o Streaming de Pedidos estava gerando 
esses resultados e por que era tão mais eficaz do que 
as abordagens tradicionais adotadas pela maioria dos 
sistemas de gestão de armazém?
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EXPANDINDO  
NOSSOS LIMITES

“ Mesmo com um milhão de processadores, somente podemos 
abordar 1 por cento da capacidade do cérebro humano, e, 
ainda assim, simplificando muitas suposições.”  
– Steve Furber, Professor de Engenharia da Computação, Universidade de Manchester
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Para entender por que tecnologias como o aprendizado 
de máquina oferecem tanto potencial na previsão, 
planejamento e otimização de redes de suprimento e 
demanda, precisamos dedicar um pouco de tempo para 
entender o que é a inteligência artificial – e o que ela não é.

Embora a ideia de criar máquinas que pudessem 
“pensar” já tivesse sido postulada por pioneiros como 
Alan Turing (que derrotou uma máquina de criptografia 
nazista chamada “Enigma” durante a Segunda Guerra 
Mundial), o termo “inteligência artificial” só foi usado 
em 1956.4 Naquele ano, o professor John McCarthy, 
cientista da computação, reuniu pesquisadores em 
simulação de linguagem, redes de neurônios, teoria 
da complexidade e muito mais para um workshop de 
verão em Dartmouth para desenvolver conceitos sobre 
“máquinas inteligentes”.5

Atualmente, o campo da inteligência artificial (IA) é 
composto por várias disciplinas, incluindo processamento 
da linguagem natural, da fala, da visão, sistemas 

especialistas, robótica e aprendizado de máquina. 
Embora a robótica esteja se tornando cada vez mais útil 
na execução da supply chain, é o aprendizado de máquina 
que tem o maior potencial de transformá-lo.

O aprendizado de máquina (ML- Machine Learning) é 
definido como “uma aplicação de inteligência artificial, 
que fornece aos sistemas a capacidade de aprender e 
melhorar automaticamente com a experiência, sem serem 
explicitamente programados”. E, como a IA, o ML também 
abrange várias disciplinas e métodos, incluindo redes 
neurais e aprendizagem profunda.

A tecnologia criou uma máquina que pode aprender 
e se adaptar por conta própria, mas dentro dos limites 
que lhe foram concedidos. O aprendizado de máquina é 
essencialmente uma combinação de três disciplinas científicas: 
ciência de dados, ciência da computação e matemática. 
Juntas, elas promovem nossa capacidade de criar máquinas 
que podem aprender, se adaptar e se desenvolver.

A ASCENSÃO DAS MÁQUINAS
“O estudo deve prosseguir com base na premissa de que todos os 
aspectos da aprendizagem, ou qualquer outro recurso da inteligência, 
podem, em princípio, ser descritos com tanta precisão que é possível 
criar uma máquina para simulá-los.” 

 – John McCarthy, na proposta do “Projeto de pesquisa de verão de Dartmouth sobre inteligência artificial” 
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Quando a tecnologia de ML é boa em uma tarefa, ou 
conjunto específico de tarefas, a chamamos de “IA 
estreita”.6 Esse tipo de IA “aplicada” é muito boa em 
prever, memorizar, reproduzir, extrapolar e escolher a 
melhor opção disponível, mesmo com um grande número 
de restrições. O que as máquinas não podem fazer é 
se tornarem autoconscientes, ficarem superinteligentes 
rapidamente, fazerem mais do que lhes é pedido ou 
determinarem que os humanos são inúteis e destruírem 
todos nós. As máquinas que construímos hoje não são 
conscientes, mas já são muito melhores do que nós para 
processar grandes quantidades de dados e tomar uma 
decisão ideal, quase instantaneamente.

Então, como as máquinas realmente aprendem? Existem 
três estratégias ou métodos principais de ML: aprendizado 
supervisionado, não supervisionado e por reforço.

Nós usamos aprendizado supervisionado para fazer 
previsões quando os dados e recursos estão evidentes. 
A “supervisão” vem do conhecimento dos dados que 
vamos usar e do resultado que desejamos. Por exemplo, 
podemos usar esse método para prever o preço de uma 

casa, pois sabemos coisas como metros quadrados, 
número de quartos, banheiros etc. E, como sabemos os 
detalhes de outras casas próximas e o preço de venda 
delas, podemos usar esses dados, como nosso conjunto 
de “treinamento” para o aprendizado supervisionado e 
fazer novas previsões sobre os preços dos imóveis e as 
mudanças do mercado. Da mesma forma, as máquinas 
podem ser programadas para realizar tarefas por meio de 
estratégias do aprendizado supervisionado.

O aprendizado não supervisionado é usado para procurar 
agrupamentos, padrões ou relacionamentos nos dados, 
especialmente quando temos pouca ou nenhuma ideia 
real do que efetivamente estamos procurando. Suponha 
que precisamos entender como agrupar lojas ou itens 
semelhantes para ajudar a desenvolver um programa de 
marketing usando itens, lojas, comportamento histórico da 
demanda e dados demográficos. Como não sabemos qual 
é o agrupamento, chamamos de “não supervisionado”. 
Mas, pelo menos podemos medi-lo para começar a 
aprender qual é o agrupamento ideal. Essa estratégia 
também pode ser aplicada aos recursos de ML.

O aprendizado por reforço é usado quando temos 
os dados são poucos ou inexistentes, mas temos um 
ambiente com o qual vamos interagir. Pense em algum 
tipo de agente navegando e interagindo com um 
ambiente para tentar alcançar um objetivo específico. 
O ambiente fornece uma recompensa (por exemplo, por 
chegar mais perto do objetivo) ou uma penalidade (por 
exemplo, por se afastar do objetivo) para cada decisão 
do agente. Ao usar essa abordagem, a máquina registra 
e “aprende” com seus sucessos e falhas. Você já viu um 
bebê tentando pegar um brinquedo que ele quer, mas que 
está do outro lado da sala? Ele vai tentar diversas técnicas 
para alcançar o objetivo até conseguir. Se na primeira vez 
ele não consegue… ele tenta, tenta de novo. Obviamente, 
um bebê é uma “máquina” bastante sofisticada mas, um 
braço de robô que pega e guarda itens em um armazém 
está fazendo a mesma coisa: aprendendo sobre o alcance 
e a velocidade da movimentação e sobre o peso de itens 
diferentes, para se tornar mais rápido e mais eficiente.

COMO AS MÁQUINAS APRENDEM
“Prever o futuro não é magia, é inteligência artificial.” – Dave Waters
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Então, como vamos construir uma dessas máquinas para 
resolver um problema da supply chain? Basicamente, 
existem cinco etapas para que uma máquina que aprende 
seja desenvolvida.

Na primeira, devemos entender o problema da maneira 
mais completa possível. Estamos tentando prever ou 
estimar alguma coisa? Ou, talvez estejamos tentando coletar 
insights e entender uma grande quantidade de dados?

Na próxima etapa, precisamos coletar dados. Precisamos 
coletar muitas (muitas mesmo) observações sobre o 
problema, tantas quanto pudermos e com a melhor 
qualidade possível. Também é importante garantir que  
os dados sejam válidos.

Uma vez obtidos os dados, devemos usá-los para 
entender o passado, usando matemática e algoritmos 
avançados, com o intuito de aprender com as 
observações históricas do problema. Depois de 

entendermos o que aconteceu, os sistemas podem 
começar a simular milhões de cenários de “tentativa e 
erro”, em um esforço para identificar um modelo ideal 
para superar o problema no futuro.

Em seguida, o modelo de ML é preparado e treinado 
usando as lições aprendidas ao tentar resolver o 
problema. Você pode pensar em um modelo de ML 
como um programa de software, mas, em vez de ser 
programado por humanos, a máquina agora pode 
programar a si mesma, usando algoritmos para aprender 
por conta própria e determinar a melhor forma de 
resolver o problema.

Por fim, novos dados sobre um problema semelhante são 
introduzidos e a máquina que está aprendendo começa a 
funcionar, fornecendo previsões sobre algo que pedimos, 
ou a fazer descobertas e nos dizendo algo que estamos 
interessados em saber.

CONSTRUINDO O  
APRENDIZADO DE MÁQUINA
“Já sabemos que, embora o aprendizado de máquina tenha um enorme 
potencial, conjuntos de dados enviesados produzirão resultados enviesados – 
entra lixo, sai lixo.”  
– Sarah Jeong, jornalista e autora de “A Internet do Lixo”
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Por que essas máquinas que aprendem são uma oportunidade tão grande para a supply chain? Bem, vamos dar uma 
olhada no que está complicando a vida dos expedidores atualmente. Primeiro, nossas expectativas por experiências 
excepcionais e gratificação instantânea só aumentam, não é mesmo? Em uma década, passamos de uma remessa 
paga e com três a cinco dias de entrega, para uma remessa gratuita e com dois dias de entrega, depois para uma 
remessa gratuita com entrega no dia seguinte e, agora, uma demanda para entrega no mesmo dia e para clicar e retirar. 
Na verdade, 26% dos consumidores agora dizem que abandonam o carrinho se não conseguem o item na velocidade 
que desejam. Essas exigências pressionam tremendamente as operações e sistemas de armazém legados.

A mudança para uma entrega mais rápida e mais barata significa entregar mais encomendas do que nunca. Você sabia 
que são despachados mais de 2.000 pacotes a cada segundo? De fato, o envio global deve ultrapassar 100 bilhões de 
pacotes por ano até 2020. Devido a todo esse crescimento, os limites da capacidade das transportadoras tradicionais 
estão gerando uma explosão de parceiros logísticos alternativos, incluindo serviços de frete sob demanda dentro da 
economia gig, o que adiciona uma complexidade ainda maior ao supply chain, num momento em que é mais importante 
do que nunca cumprir a promessa feita ao cliente.

Com tantas mudanças rápidas na velocidade e complexidade da distribuição e do transporte, juntamente com outras forças 
de mercado, como a explosão no volume do comércio eletrônico, as expectativas crescentes dos clientes e a quebra de 
paradigmas da concorrência no mercado omnichannel, as supply chains estão sentindo mais pressão que nunca.

É demais para gerenciar. Já não somos mais rápidos ou inteligentes o suficiente para acompanhar, mesmo com softwares 
tradicionais de planejamento e execução de logística. Mas, como vimos no exemplo anterior, é exatamente nesses tipos 
de problemas que os sistemas autônomos de aprendizado prosperam: otimizam problemas orientados a tarefas, fazem 
previsões e descobrem insights e oportunidades invisíveis, usando quantidades imensas de dados com as quais a análise 
tradicional é simplesmente impossível de ser feita na velocidade necessária.

UMA COMBINAÇÃO PERFEITA
“Tudo isso é sobre atender às demandas dos clientes, prolongar a vida 
útil de um grande investimento de capital e nos posicionar para fazer uma 
transição suave para a próxima fase da realização digital.”  
– Mike Sparks, Diretor de sistemas de Supply Chain da Urban Outfitters
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Por mais extraordinárias que essas máquinas sejam, é quando elas são combinadas com a criatividade 
e engenhosidade humanas que vemos a verdadeira oportunidade a longo prazo. É na inteligência 
aumentada (augmented intelligence) que os humanos compartilham com as máquinas que se obtém 
o maior potencial. Na verdade, a Harvard Business Review descobriu que as empresas obtêm as 
melhorias de desempenho mais significativas quando humanos e máquinas trabalham juntos.7

Combinar os recursos humanos, como nuances de engajamento e pensamento “fora da caixa”, com 
a força bruta, os recursos naturais de computação e de repetição sem erros das máquinas é melhor 
do que deixá-los trabalhando separadamente. Essa dupla cria um cenário em que a tecnologia de IA 
impulsiona os processos repetitivos de nível inferior associados à realização de uma tarefa, enquanto 
a supervisão humana garante a conclusão rápida e precisa dela.

MELHOR JUNTOS



Na Manhattan Associates, estamos comprometidos com a ciência de dados desde o início e 
inovamos por anos para criar soluções inteligentes que aumentam a velocidade e a eficiência 
da distribuição e do transporte, com redução de custos. Utilizamos uma abordagem “aplicada” 
à IA e ao ML para resolver desafios específicos, em vez de desenvolver uma função geral de 
inteligência para resolver todas as situações. Acreditamos que o momento nunca foi tão bom 
para que todas as empresas, grandes e pequenas, possam alavancar o ML para modernizar, 
fortalecer e otimizar as operações e processos do supply chain, a fim de competir, transformar  
e se diferenciar ainda mais.

Isso não é ficção científica; está acontecendo agora. E a Manhattan Associates está na vanguarda 
do fornecimento de soluções com inteligência aplicada que já estão remodelando a maneira como 
o supply chain aprende, se adapta e se desenvolve. Os núcleos de inovação como o Manhattan 
Active® Warehouse Management usam ML avançado para orquestrar de maneira unificada a 
automação do centro de distribuição, a contratação dos funcionários, a mão de obra, os estoques 
e os pedidos. Numa única solução, todos os aspectos do gerenciamento de armazém são 
supervisionados por meio de visibilidade contínua em toda a empresa, com insights úteis.

A inteligência aplicada faz nossos sistemas, pessoas e empresas melhor – mais rápidos, mais 
inteligentes e mais fortes.

Saiba mais em manh.com/pt-br/produtos/warehouse-management

Entre em contato com a Manhattan Associates ainda hoje em latam@manh.com ou  
0800 591-4021 e juntos, podemos Push Possible®.
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