
O software 
de planejamento 
feito por quem 
entende de varejo

The planning software 
developed by professionals 
who truly know retail



Unous Mindset é um software de 
planejamento e gestão de mercadorias 
100% web. Permite planejar vendas, 
margens e estoques, criar cenários, 
controlar verbas de compras, clusterizar 
lojas e alocar pedidos de maneira 
simples e e�caz.

Unous Mindset is a merchandise management 
and planning software, 100% web. It allows 
you to plan sales, margins and inventories, 
create scenarios, manage the Open To Buy, 
cluster stores and allocate orders in a simple 
and e�ective way.

FOCO NO VAREJO
 FOCUS ON RETAIL

O software foi criado com base na 
grande experiência em varejo dos 
pro�ssionais da Unous. 
The software was created based on the 
extensive retail experience  of Unous experts.

MÓDULOS INTEGRADOS
INTEGRATED MODULES

Possui módulos independentes e 
interligados: Plano de Mercadorias, 
Plano de Lojas, Cluster e Alocação
It has independent and integrated modules: 
Merchandise Planning, Store Planning, Cluster 
and Allocation

FLEXIBILIDADE
FLEXIBILITY

Pode ser instalado na nuvem, ou em 
servidor local, integrado a qualquer ERP.

Cloud-based or on-premise deployment, 
integrated to any ERP.

CADA EMPRESA É ÚNICA
EACH COMPANY IS UNIQUE

Alto nível de personalização e aderência 
à cultura de cada empresa

Highly customizable and adherent to each 
company’s culture.

INTUITIVO E FÁCIL DE USAR
INTUITIVE AND EASY TO USE

Interface atrativa e amigável, 
desenvolvida com foco no usuário.

Elegant and user-friendly interface.

AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÃO
 AGILE DECISION-MAKING

Fácil visualização das informações em 
Relatórios e Dashboards.

Ready data visualization with great reports 
and dashboards.
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Rápida implantação, rápidos resultados
Rapid deployment, fast results

é o tempo médio de implantação para que sua 
equipe saia das planilhas e comece a usar o Mindset.
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is the average deployment time for your team to leave the 
spreadsheets and start using Unous Mindset

Giro e Margem
Stock turn and Margin

Capacitação
Training

até
up to 32%

de melhora na relação 
estoque-venda : menos recursos 
imobilizados em estoques

improvement in inventory-sales ratio: less immobilized 
resources in inventories

Gestão e�ciente da rentabilidade 
das categorias e lojas, reduzindo 
rupturas e remarcações de preço

E�cient categories and stores 
pro�tability management, reducing 
ruptures and markdowns.

%

100%

100% of your team trained in fundamental concepts of 
merchandise planning and management to get the most 
from Unous Mindset.

da equipe 
do projeto 
capacitada

nos conceitos fundamentais  
de planejamento e gestão 
de mercadorias, para obter 
o máximo do Unous Mindset
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PLANO DE MERCADORIAS  MERCHANDISE PLANNING

Realiza o planejamento Top-down e Bottom-up por 
categoria, do nível consolidado ao mais detalhado, 
otimizando o desempenho �nanceiro baseado numa 
visão precisa e consolidada de Vendas, Margem, 
Estoque, Recebimentos e Saldo (Open To Buy).

Top-down and bottom-up planning by category, 
from the consolidated level to the most detailed, 
optimizing �nancial performance based on an 
accurate and consolidated view of Sales, Margin, 
Inventory, Receipts and Open to Buy.

PLANO DE LOJAS STORE PLANNING

Gestão detalhada das metas de vendas por loja, com 
visões especí�cas para os gerentes, regionais, áreas de 
planejamento e  operações.  Permite conciliar com o 
plano de mercadorias, garantindo que a organização 
tenha uma meta única.

Detailed sales target management by store, 
o�ering speci�c views for store managers, 
regional managers, Planning and Operations 
area. Enables data conciliation with merchandise 
planning, assuring a consistent target for the 
company.

A questão crucial em gestão de 
mercadorias: Quanto ainda precisa 
ser comprado por categoria?

The main question in merchandise 
management: How much still needs 
to be purchased by category?

Compara os dados realizados com 
plano, budget e anos anteriores, e 
simula diferentes cenários.

3 visões diferentes para planejar:
• Todos os KPIs na mesma tela
• Todos os produtos na mesma tela
• Todos os canais na mesma tela 

Compare real data to plan, budget and 
previous years, and simulate di�erent 
scenarios.

3 di�erent views to plan:
• All KPIs on the same screen
• All products in the same screen
• All channels on the same screen

Detalha as metas mensais de cada loja 
por dia, conforme curva histórica ou 
curva de�nida pelo usuário.

Daily breakdown of monthly plan, 
generating daily targets for stores, 
according to historical curve, or user 
de�ned curve.

Possibilita que a própria loja altere a 
as metas diárias calculadas, fazendo 
remanejamentos entre os dias do 
mês, sem alterar a meta mensal .

Allows the store itself to change the daily 
target, reallocating the target within the 
month, and maintaining the monthly target.



CLUSTER CLUSTERING

Agrupa lojas por semelhança, utilizando diferentes 
critérios para cada categoria de produtos. As métricas 
podem ser quantitativas ou qualitativas, por exemplo, 
faturamento, preço médio, venda por m², clima, tipo de 
loja, etc.

Group similar stores using di�erent criteria for 
each product category. Metrics can be quantita-
tive or qualitative, for example, sales, average 
sales price, sales per square foot, climate, store 
type, etc.

ALOCAÇÃO ALLOCATION

Com poderosos algoritmos, possibilita aprimorar e 
automatizar o modelo de distribuição de pedidos, 
garantindo o melhor sortimento de produtos em 
cada loja. O cálculo das necessidades considera o 
estoque atual, estoque target e cobertura.

With powerful algorithms, enables companies to 
improve and automate the  purchase orders 
distribution model, ensuring the best assortment 
in each store. he necessity calculation considers 
the current stock, stock target and stock cover.

A questão crucial em clusterização: 
Qual o mix de  produtos adequado 
para cada cluster?

The main question in store clustering: 
What’s the appropriate mix of products 
for each cluster?

Utiliza uma ou duas dimensões de 
acordo com as características de cada 
categoria. Permite ajustes de forma 
simples e intuitiva

Uses one or two dimensions according to the 
features of each category. Allows adjust-
ments in simple and intuitive way

O processo automático é diário, e 
aloca  5.000 pedidos em 2 minutos. 
Permite ajustes manuais e tratamento 
de exceções.

The automatic  daily process allocates 5.000 
orders in 2 minutes. Allows manual 
adjustments and exception handling.
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SOBRE A UNOUS ABOUT UNOUS

A Unous é uma empresa brasileira especializada em 
planejamento e gestão de mercadorias, cuja atuação 
une consultoria altamente quali�cada e software 
desenvolvido por quem entende de varejo. 

Desde 2012 a Unous contribui com grandes varejistas, 
atuando de forma conjunta  para o aprimoramento 
dos processos de planejamento, resultando em 
ganhos signi�cativos em vendas, margens e estoques.

Unous is a Brazilian company specialized in merchandise 
planning and management, whose work combines highly 
quali�ed consulting and software developed by professionals 
who truly know retail.

Since 2012, Unous contributes to major retailers, joining e�orts 
to improve their planning processes, resulting in signi�cant 
gains in sales, margins and inventory.

www.

.com.br

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1132 – Sala 408B 
Vila Leopoldina  - São Paulo – SP - Brasil
+55 11 2386.2156    +55 11 2369.7916
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