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RESUMO 

A dissertação a seguir submete à apreciação uma sugestão inovadora de um 

modelo de plataforma para a automação dos processos, trocas de informações e documentos 

eletrônicos utilizando o EDI – Electronic Data Interchange, entre empresas envolvidas no 

processo do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM - Supply Chain Management), 

visando a redução de custos e eliminação das etapas operacionais; ações que se tornam 

fundamentais para a sobrevivência e crescimento em um mundo globalizado e competitivo. 

Na parte inicial, apresenta-se a atual situação do Comércio Exterior Brasileiro; seu 

crescimento ao longo dos anos, sua relevância frente aos mercados internacionais e a 

participação das empresas brasileiras nesse cenário. Na seqüência, são apresentados os 

conceitos do SCM  e a evolução da logística, inserindo os detalhes do EDI,  sua utilização 

para a automação dos processos mercantil e logístico. Como exemplo, foram incluídos 

comentários sobre as iniciativas do Governo Brasileiro na utilização da Nota Fiscal Eletrônica 

(NF-e), cuja finalidade foi automatizar o processo mercantil das empresas e diminuir a 

sonegação fiscal. A seguir, há a apresentação da pesquisa, realizada com 38 (trinta e oito) – 

entre as 500 (quinhentas) empresas de maior faturamento do Brasil - com a finalidade de 

demonstrar os benefícios, a satisfação e o nível de automação após a utilização do EDI dentro 

das áreas mercantil, logística e financeira dessas empresas. Algumas informações como, por 

exemplo, o aumento das vendas e a diminuição da falta de produtos nas prateleiras (ruptura de 

gôndola), entre outros resultados, também mereceram destaque, uma vez que, segundo a 

pesquisa, esses indicadores foram melhorados através da utilização do EDI. Finalmente, para 

concluir, é sugerido um modelo de plataforma utilizando o EDI e a TI – Tecnologia da 

Informação, com a finalidade de automatizar ainda mais os processos existentes nas empresas, 

aumentando a eficiência nos processos de negócio no âmbito nacional e internacional, nos 

diferentes níveis de relacionamento, seja com clientes, fornecedores, governo e outras 

empresas. O modelo de plataforma sugerido contempla a utilização de várias tecnologias 

distintas, tornando-as disponíveis a diferentes empresas independente do porte. 

 
Palavras Chaves: EDI, SCM, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, 

Estratégia, TI, Tecnologia da Informação, NF-e, Nota Fiscal Eletrônica. 
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ABSTRACT 

The present work suggests an innovative idea about a new model of a platform 

proceedings automation, sharing electronic information and documents making use of the 

EDI – Electronic Data Interchange, between companies on SCM - Supply Chain 

Management, focusing costs reducing and eliminating operational processes steps, crucial to 

survival and growth in a globalized and competitiveness world. At beginning, it makes an 

analysis about Brazilian’s Foreign Commerce scenario, its growth in a period of two years, 

its relevance facing international market and Brazilians company’s market share on the 

scenario. In the sequence, it brings some concepts about SCM and logistics’ evolution, 

including details of EDI, its automation use to mercantile and logistics processes. Moreover, 

as an example, it brings comments about initiatives of Brazilian’s Government about the use 

of electronic invoice (NF-e) that is used to automatize mercantile processes for companies 

reducing misappropriation. Following, it shows a market resource carried out with 38 (thirty 

eight) of 500 biggest Brazilian companies concerning benefits, satisfaction and automation 

levels using the EDI in the following areas: mercantile, logistics and financial areas of those 

companies. Some information like sales growth and reduction of products’ needs on the 

shelves among results deserved attention, because according to the resource all of those 

indicators were improved through the use of EDI. Finally, the present work suggests a model 

of using EDI and IT (Information Technology), to the effect of automatizing all the processes 

in the companies, increasing efficiency in the business process, with clients, suppliers, 

government and other companies, domestic and international market. The use of many 

different technologies are regarded on the platform’s model, this make it available for 

companies with different sizes. 

 

 

 

 

Key words: EDI, Electronic Data Interchange, SCM, Supply Chain Management, 
Strategy, IT, Information Technology, NF-e, Electronic Invoice. 
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1 POLÍTICA DE APOIO AS EXPORTAÇÕES NO BRASIL ENTRE 1964 E 2007 

1.1 POLÍTICA ATÉ 1990: SUBSÍDIOS E MINIDESVALORIZAÇÕES CAMBIAIS. 

O objetivo principal da política de apoio às exportações, montada a partir de 

meados dos anos 60, foi o de aumentar e diversificar as exportações, sem, todavia, alterar a 

estrutura de barreiras às importações que constituíam um elemento central na estratégia de 

desenvolvimento industrial por substituição de importações. A política de incentivos às 

exportações até 1990 concentrou recursos nos produtos manufaturados, sem ter, no entanto, 

um viés setorial explícito (CASTELAR PINHEIRO et al., 1993). 

Até 1990 a política se baseou na estabilidade de um modelo institucional 

fortemente centralizado em torno de uma agência federal a CACEX - Carteira de Comércio 

Exterior do Banco do Brasil. Esta acumulava funções de promoção, financiamento, concessão 

de incentivos, entre outras – e se valeu de diversos instrumentos fiscais e creditícios, 

sobretudo nos anos 70 e início dos 80, e de uma política cambial favorável às vendas externas, 

a partir de 1968. A intensidade do uso dos diferentes instrumentos variou no tempo, mas os 

incentivos cambiais, creditícios e fiscais estiveram sempre presentes, até que as pressões de 

parceiros comerciais levassem o “modelo CACEX” ao seu esgotamento, no final dos anos 80. 

O período 1964/74 foi um marco na história da atividade exportadora no Brasil 

(BRAGA e TYLER, 1989) devido às mudanças introduzidas pela política de incentivos às 

exportações de manufaturados. As medidas implementadas a partir de 1964 consistiram na 

redução da carga tributária indireta nas exportações e na implementação de subsídios fiscais e 

creditícios. Os incentivos mais importantes foram as isenções do IPI e do ICM, os créditos-

prêmio de IPI e do ICM, o drawback (consiste na suspensão ou eliminação de tributos 

incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado). Cabe destacar 

também a BEFIEX (sistema especial de benefícios deferido pela Comissão para Concessão de 

Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação), a redução de imposto de renda e os 

incentivos financeiros pré e pós-embarque. A partir de 1968, como parte do sistema de 
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promoção de exportações, a política cambial procurou evitar a volatilidade e a apreciação da 

taxa de câmbio real (VEIGA e IGLESIA, 2003). 

A partir de 1980, a BEFIEX ganha participação e passou a ter um peso semelhante 

ao da isenção do IPI. Como resultado é interessante observar a aceleração dos incentivos e 

subsídios entre 1976 e 1979. Em dezembro de 1979, o governo desvalorizou a moeda e, 

simultaneamente, suspendeu, sob pressões do GATT - General Agreement on Tariffs and 

Trade ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, a concessão do crédito-prêmio de IPI e 

reduziu significativamente os incentivos financeiros. Mas em 1981, o crédito-prêmio do IPI 

foi restabelecido com uma alíquota menor, enquanto cresciam em importância os incentivos 

financeiros. Após a crise da dívida externa e da maxidesvalorização de 1983, a magnitude dos 

subsídios declinou com a gradual extinção do crédito-prêmio do IPI/ICM e houve a 

diminuição dos incentivos financeiros (VEIGA e IGLESIA, 2003). 

1.2 A POLÍTICA PÓS ANOS 90: O SISTEMA DE APOIO ÀS EXPORTAÇÕES 

A década de 90 começou, no Brasil, com a adoção de uma série de medidas que 

sinalizaram uma significativa inflexão nos rumos da política de comércio exterior até então 

vigente. Essas medidas estiveram focadas na política de importação, mas não pouparam 

instrumentos de apoio às exportações que já vinham sendo desativados nos anos anteriores. 

Do lado das importações, anunciou-se, em junho de 1990, um cronograma 

tarifário destinado a implementar uma nova estrutura de tarifas de importações a ser 

gradualmente implantada ao longo dos cinco anos seguintes. Além disso, também em 1990, 

foram eliminadas diversas barreiras não tarifárias administradas tradicionalmente pela 

CACEX - Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil. Do lado das exportações, ainda 

em 1990, a CACEX deixou de existir – e com ela o modelo institucional que sustentou a 

política nos vinte e cinco anos anteriores a 1990 – foram eliminados os subsídios fiscais, o 

BEFIEX foi desativado (mantendo-se, porém, a validade dos contratos em vigor). Porém, o 

tratamento favorável, em termos de Imposto de Renda, ao lucro gerado pelas operações de 
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exportação, a isenção federal ao IPI e ICMS para as exportações de manufaturados e o regime 

de drawback foram mantidos (VEIGA e IGLESIA, 2003). 

Em 1995, criou-se a Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República, 

como instância interministerial voltada para coordenar as ações do Governo principalmente na 

área de exportações, em um esforço para superar a fragmentação institucional, que sucedeu ao 

desmonte do modelo CACEX de gestão da política de comércio exterior. Os esforços para 

remontar uma política de exportação, no Brasil, incipientes até 1996, começaram a se 

intensificar a partir desse ano, em função da deterioração das expectativas em relação à 

balança comercial, em um contexto de retração da oferta de financiamentos externos (VEIGA 

e IGLESIA, 2003). 

A partir de 2000, tendeu a consolidar-se um sistema público de crédito às 

exportações baseado em um tripé: os créditos do BNDES-exim (Banco Nacional do 

Desenvolvimento, EXIM: programa de apoio às exportações brasileiras), o seguro de crédito à 

exportação e o mecanismo de equalização do PROEX (Programa de Financiamento às 

Exportações do governo). A linha de financiamento do PROEX – menos relevante no 

conjunto do sistema público de crédito às exportações - buscava atender prioritariamente a 

empresas de menor porte. Além de ter um papel relevante no apoio preferencial às 

exportações de serviços de engenharia (principalmente para países da América Latina), ainda 

objeto de restrições no âmbito do BNDES-exim. No final de 2002, a CAMEX - Câmara de 

Comércio Exterior, promoveu reformulação na linha de crédito PROEX - financiamento. 

Dentro do novo desenho, a linha de financiamento direto do PROEX passou a ter destinação 

exclusiva às micros, pequenas e médias empresas, ou seja, empresas com faturamento anual 

de até R$ 60 milhões, sendo a procura por financiamento das empresas de grande porte – 

produtoras de bens como de serviços – integralmente direcionada para o BNDES-exim. 

Também no final de 2002, implementou-se, no âmbito do BNDES, o Programa de 

Apoio a Investimentos de Empresas Brasileiras de Capital Nacional no Exterior, com o 

objetivo de apoiar a internacionalização de empresas brasileiras. Para viabilizar a instauração 

dessa medida, foi modificado, em outubro de 2002, o estatuto do BNDES. A linha financiava 

investimentos em comercialização, logística, infra-estrutura de serviços de apoio a 

exportações, instalação de unidades produtivas no exterior e até formação de joint ventures 

(Empreendimento com fins lucrativos de que participam duas ou mais pessoas. Difere de 
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sociedade comercial porque se relaciona a um único projeto, após cujo término dissolve-se 

automaticamente a associação). 

1.3 O CUSTO BRASIL 

Além das medidas de desoneração tributária das exportações, de melhoria das 

condições de financiamento às vendas externas e de reorganização do sistema público de 

promoção comercial, uma série de outros mecanismos e políticas foram acionados, na década 

de 90. Essas ações objetivaram direta ou indiretamente o aumento da competitividade, da 

produção doméstica e, por esta via, a criação de condições para a expansão das exportações. 

Neste item, cabe dar ênfase no tema da infra-estrutura, dados os avanços já 

obtidos na eliminação dos monopólios estatais nas áreas de petróleo, telecomunicações e 

distribuição de gás encanado, bem como facilitar as regras de acesso ao mercado de produção 

e distribuição de energia elétrica e na privatização, via concessões, de rodovias, ferrovias e de 

portos.  

À exceção do caso dos portos e dos serviços de transportes, não seria obvio que as 

mudanças regulatórias determinassem redução dos custos de produção e exportação, ou 

mesmo expansão e/ou melhoria das condições de infra-estrutura, no curto prazo. De maneira 

geral, impactos positivos sobre as exportações dependiam não somente do regime regulatório 

aplicável aos serviços privatizados – e, em especial, à garantia de algum nível de concorrência 

entre os prestadores de serviços - mas também da efetivação de novos investimentos pelos 

concessionários ou proprietários privados (VEIGA e IGLESIA, 2003). 
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2 O BRASIL INSERIDO NO COMÉRCIO EXTERIOR MUNDIAL 

O Comércio Exterior teve origem, desenvolvimento e posterior consolidação no 

ambiente das grandes empresas que, conseqüentemente, negociavam produtos em grandes 

quantidades, e possuíam departamentos especializados nessas atividades (VEIGA e IGLESIA, 

2003). Tais operações envolviam altos montantes financeiros e complexas operações 

logísticas e de transportes, imersas num cenário de riscos operacionais de toda ordem. 

Alguns fatos levaram a uma situação completamente nova e diferente, para os dias 

atuais: 

• Crescimento das disputas entre as grandes organizações, tanto no cenário 

econômico global - visando conquistar novos mercados - como também 

consolidar os já conquistados; 

• As antigas alianças entre exportadores e importadores/distribuidores de grande 

porte passam a inviabilizar novas possibilidades de expansão nestas sub-

regiões internacionais de mercados. A solução começa a se consolidar quando 

a empresa vendedora de grande porte, com o objetivo de obter menor custo de 

intermediação, maior capilaridade final e cobertura geográfica mais densa, 

resolve envolver neste processo empresas de menor porte, competentes no 

mercado interno, “ensinando-as” a atuarem como importadoras; 

• Por um processo de evolução natural, tais empresas começam a figurar 

também como exportadoras. E o processo se repete: elas procurarão empresas 

ainda menores, especialmente nos mercados vizinhos, almejados para atuação, 

como novas compradoras (importadoras). 

Esta evolução se faz cada vez mais viável pelo avanço da tecnologia da 

informação que acelera a comunicação entre as empresas e permite o controle seguro de lotes 

de produtos, em quantidades muito reduzidas.  Outro fator que altera o panorama anterior é a 

formação e consolidação dos blocos econômicos (CASTELAR, 2002).  As operações intra-

blocos se assemelham muito às operações regionais domésticas de comércio, porém entre 

regiões distantes. 
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Podemos afirmar que estas zonas de fomentação de negócios formam o palco 

ideal para iniciantes em comércio exterior. E, supostamente, em um futuro próximo, não 

haverá diferenças significativas entre uma operação de exportação/importação e uma 

operação de compra/venda no mercado interno, tanto no que se refere à burocracia 

documental quanto ao porte das empresas envolvidas. Faz-se necessário uma revisão em 

alguns tópicos relevantes de nossa recente evolução política e econômica. 

Desde a segunda guerra mundial, o mundo começou sua reconstrução cujos 

efeitos são sentidos de forma consistente até hoje. No Brasil, como é sabido historicamente, 

ocorreu a passagem do modelo econômico agrícola ou primário-exportador para um modelo 

industrial com a utilização dos incentivos, ou seja, investimentos estrangeiros no setor 

industrial (décadas de 50 e 60).  

Após o período do milagre econômico (1968 – 1973), choques externos 

desencadearam uma crise econômica no país. As pressões inflacionárias, já existentes, foram 

ampliadas com o primeiro choque do petróleo, em setembro de 1973, que desembocou em um 

desequilíbrio auto-sustentado na economia brasileira, devido à forte dependência do Brasil 

das importações de petróleo. Nessa época o governo norte-americano decretou o fim do 

compromisso com a manutenção da base monetária (o dólar) vinculado a um lastro em ouro. 

Ou seja, o valor de uma cédula monetária, a partir daquele momento, não estava mais 

vinculado a uma porção física proporcional em ouro, mas sim, a outros valores e indicadores 

econômicos de fundo técnicos, bem menos transparentes e objetivos. Este foi mais um dos 

atos que propiciaram ao governo dos Estados Unidos criar condições ideais para a gestão de 

sua nova política monetária, possibilitando sua consolidação como uma das maiores potências 

econômicas mundiais. 

Na década de 80, o Brasil buscava alternativas para devolver a sociedade 

brasileira e a estabilidade econômica e monetária perdida na década de 70 após o período do 

milagre. Passa a aplicar, a partir de 1986, sucessivos choques econômicos dirigidos a 

interromper o processo inflacionário. Estes choques produziram efeitos desastrosos em todo o 

sistema produtivo do país. A partir da década de 90, movidos pelo espírito da abertura 

política, consolidação democrática, abertura econômica e integração regional, instaurou-se 

como missão imediata o desenvolvimento e consolidação do MERCOSUL. 

A consolidação das economias regionais em blocos supranacionais tornou-se uma 

forte tendência, depois de quebrado o sistema bipolar do poder mundial: de um lado a União 
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Soviética, sob o regime comunista, onde o Estado era o poder unânime e único interventor na 

economia, e, do outro lado, os Estados Unidos, sob o regime capitalista, estimulando a 

iniciativa particular, o individualismo, a livre concorrência e abertura dos mercados. Por este 

ponto de vista, é possível entender porque a Europa gastou praticamente quarenta anos para 

começar a consolidar-se, efetivamente, como bloco econômico, enquanto o MERCOSUL 

continua buscando resultados significativos, bem como uma unidade, desde sua criação, e 

obtém alguns resultados mesmo que modestos. Contudo, considerando um cenário mais 

recente da economia, o Brasil, por exemplo, alavancou suas exportações aproveitando do 

cenário econômico internacional, da forte demanda por commodities – mercadoria ou bem 

consumível - e da grande quantidade de oferta desses bens. Ou seja, o país tem baixíssimo 

grau de dependência de um bloco comercial para ampliar e melhorar seu mercado externo.    

Visto o aspecto político da criação dos blocos, resta-nos analisar os aspectos 

econômicos. O objetivo principal é a criação de regiões de estabilidade, abertas para o mundo, 

onde cada país signatário se compromete a adotar uma política internacional conjunta e 

superior às suas próprias decisões isoladas. Este cenário, por um lado, favorece as empresas 

com experiência, tradição e conhecimento técnico em comércio exterior a expandirem 

rapidamente suas operações, e por outro lado, expõe, repentinamente, o empresário doméstico 

intra-regional a uma concorrência internacional direta jamais vista. 

É neste contexto que se deve posicionar o empresário doméstico, aquele que tem, 

como principal atividade, operações de compra e venda no mercado interno. A exposição 

deste empresário à concorrência internacional, no caso brasileiro, segue desenvolvendo-se de 

forma intensa e irreversível, sem que tenha tempo para preparar-se. Tal exposição pode 

ocasionar danos irreparáveis, se mantivermos o modelo de concentração das exportações e 

importações em um pequeno número de empresas predominantemente de grande porte. Em 

1998, 248 grandes empresas representavam cerca de 75% (setenta e cinco por cento) das 

exportações de todo o país. Em 2003, 4.208 grandes empresas representavam cerca de 90% 

(noventa por cento) de todas as exportações brasileiras o que equivale a 21% (vinte e um por 

cento) do total das empresas que exportaram nesse mesmo ano (MDIC/SECEX, 2008) e da 

mesma forma ocorreu no ano de 2004. Ao fazer uma análise mais profunda nos dados já 

citados, é possível constatar que desde 1960 até 2004, a participação brasileira nas 

exportações, tomando como base o cenário internacional, não apresentou nenhuma grande 

variação. Manteve-se com uma média de 1% (um por cento) e um desvio padrão de ± 0,14% 
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de participação no cenário mundial das exportações (vide Tabela 1), ou seja, no decorrer 

desses 44 (quarenta e quatro) anos o cenário brasileiro das exportações apresenta uma 

participação constante da ordem de 1% (um) em relação às exportações mundiais. Por mais 

animador que possam parecer os números absolutos apresentados em relação às exportações 

brasileiras - ainda infelizmente - continuam sendo exatamente os mesmos dos últimos 44 anos 

(MDIC/SECEX, 2008). A consolidação dos Blocos Econômicos Regionais se completará 

quando as empresas de pequeno e médio porte se integrarem ao comércio internacional e 

passarem a atuar em seus mercados domésticos com tecnologia, padrão de preços e qualidade 

de produtos compatíveis com a nova amplitude desse mercado global. Há oportunidades a 

serem conquistadas pelos empresários brasileiros de médio e pequeno porte no Comércio 

Exterior e o Brasil é candidato natural a servir de elo entre os Países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento, especialmente entre as nações da África, Europa e América Latina. 

É necessário enfatizar que o governo tem a missão de estimular cada vez mais o 

fortalecimento e crescimento econômico do país. O Comércio Exterior é um setor prioritário, 

especialmente no que se refere à pequena e média empresa. Dois terços dos empregos do país 

são suportados por empresas de pequeno e médio porte. Uma empresa de grande porte quando 

obtém um incremento de vendas na ordem de 20 a 30%, não necessariamente aumenta seu 

número de funcionários, pois, via de regra, suas operações estão baseadas em soluções 

tecnológicas que não encontram no homem seu principal fator de suporte e incremento da 

produção. De modo contrário, as empresas de pequeno e médio porte quando aumentam suas 

vendas têm que, necessariamente, aumentar seu quadro de funcionários (SEBRAE, 2007). 
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Tabela 1: Evolução do Comércio Exterior Brasileiro – 1960 a 2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MDIC/SECES,2008) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio. 
 

Período US$ bi Tx. real US$ bi Var. US$ bi Var.
(A) % (B) % B/C (C) %

1960 17,1 9,6 1,3 -1,0 1,11 114,5 11,8

1961 17,2 8,7 1,4 10,6 1,17 119,7 4,5

1962 20,0 6,5 1,2 -13,5 0,97 125,1 4,5

1963 24,0 0,4 1,4 15,8 1,02 137,3 9,8

1964 21,7 3,6 1,4 1,7 0,93 153,9 12,1

1965 22,8 2,4 1,6 11,5 0,96 167,0 8,5

1966 28,5 6,8 1,7 9,2 0,95 183,5 9,9

1967 31,3 4,4 1,7 -5,0 0,86 192,6 5,0

1968 34,1 9,7 1,9 13,7 0,83 225,8 17,2

1969 37,4 9,4 2,3 22,9 0,89 258,4 14,4

1970 42,6 10,4 2,7 18,5 0,91 299,7 16,0
1971 49,2 11,4 2,9 6,0 0,86 335,9 12,1

1972 58,8 11,9 4,0 37,4 1,00 399,9 19,1

1973 84,1 13,9 6,2 55,3 1,11 556,1 39,1

1974 110,4 8,1 8,0 28,3 0,96 829,1 49,1

1975 129,9 5,2 8,7 9,0 1,02 850,7 2,6

1976 154,0 10,3 10,1 16,8 1,06 958,7 12,7

1977 177,2 4,9 12,1 19,7 1,12 1.086,3 13,3

1978 201,2 5,0 12,7 4,4 1,01 1.257,6 15,8

1979 223,5 6,8 15,2 20,4 0,94 1.625,0 29,2

1980 237,8 9,2 20,1 32,1 1,04 1.940,8 19,4

1981 258,6 -4,3 23,3 15,7 1,21 1.924,2 -0,9

1982 271,3 0,8 20,2 -13,4 1,14 1.765,5 -8,2

1983 189,5 -2,9 21,9 8,5 1,26 1.734,5 -1,8

1984 189,7 5,4 27,0 23,3 1,47 1.840,6 6,1

1985 211,1 7,9 25,6 -5,1 1,37 1.872,0 1,7

1986 257,8 7,5 22,3 -12,8 1,09 2.046,4 9,3

1987 282,4 3,6 26,2 17,3 1,09 2.401,1 17,3

1988 305,7 -0,1 33,8 28,8 1,23 2.742,0 14,2

1989 415,9 3,2 34,4 1,8 1,15 2.981,5 8,7

1990 469,3 -4,4 31,4 -8,6 0,93 3.395,3 13,9

1991 405,7 1,0 31,6 0,7 0,90 3.498,5 3,0

1992 387,3 -0,5 35,8 13,2 0,97 3.708,0 6,0

1993 429,7 4,9 38,6 7,7 1,04 3.725,1 0,5

1994 543,1 5,9 43,5 12,9 1,04 4.204,0 12,9

1995 705,4 4,2 46,5 6,8 0,92 5.042,0 19,9
1996 840,3 2,2 47,7 2,7 0,90 5.308,0 5,3

1997 871,3 3,4 53,0 11,0 0,96 5.518,0 4,0

1998 844,0 0,0 51,1 -3,5 0,95 5.386,0 -2,4

1999 586,8 0,3 48,0 -6,1 0,86 5.583,0 3,7

2000 645,0 4,3 55,1 14,7 0,88 6.295,0 12,8

2001 553,8 1,3 58,2 5,7 0,97 6.031,0 -4,2

2002 504,4 2,7 60,4 3,7 0,96 6.306,0 4,6

2003 553,6 1,1 73,1 21,1 0,99 7.365,0 16,8

2004 663,8 5,7 96,5 32,0 1,08 8.945,0 21,5

2005 882,7 2,9 118,3 22,6 1,16 10.186,0 13,9

2006 1.067,3 3,7 137,5 16,2 1,15 11.920,0 17,0

2007 * 116,6 0,89 13.052,0 9,5

1,03 0,14

MUNDIAL (FOB)EXP BRASIL (FOB)

Média +/- desvio padrão

P I B  BRASIL
EXPORTAÇÃO
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A partir da Tabela 2 o autor elabora as Tabelas 3 e 4, que resumem de forma 

sucinta a atual situação do porte das empresas no Brasil, inseridas dentro do cenário de 

exportações brasileiro e mundial: 

 
Tabela 2: Exportação Brasileira – Distribuição por porte de Empresa. 

Fonte: (MDIC/SECES,2008) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio. 
 

Tabela 3: Exportação Brasileira  2006– Distribuição por porte de Empresa e Participação. 

Fonte:(MDIC/SECEX, 2008) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio 
 

Tabela 4: Exportação Brasileira 2005 – Distribuição por porte de Empresa e Participação. 

Fonte:(MDIC/SECEX, 2008) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio. 

                                    
                                                                    
                                                                 
                                            

               

Porte da Empresa
Micro e Pequena Empresa 11792 51,0% 2.387.404.609            1,7%
Média Empresa 5908 25,6% 9.254.430.749            6,7%
Grande Empresa 4780 20,7% 125.963.069.289        91,4%
Pessoa Física 633 2,7% 202.564.884               0,1%
Totais 23113 100,0% 137.807.469.531        100,0%

Total Empresas Valores US$

EXPORTAÇÃO - 2006

Porte da Empresa
Micro e Pequena Empresa 12218 51,5% 2.321.328.680            2,0%
Média Empresa 5986 25,2% 8.125.476.539            6,9%
Grande Empresa 4758 20,1% 107.864.517.315        91,0%
Pessoa Física 764 3,2% 217.862.365               0,2%
Totais 23726 100,0% 118.529.184.899        100,0%

Total Empresas Valores US$

EXPORTAÇÃO - 2005

Nº Operadores Valor US$ FOB Nº Operadores Valor US$ FOB Nº Operadores Valor US$ FOB Nº Operadores Valor US$ FOB

Total Geral 23.113              137.807.469.531  17.112              116.410.618.643  5.368                21.194.286.004 633                   202.564.884     

Micro Empresa 5.769                272.306.144         3.852                185.537.029         1.917                86.769.115        -                    -                   
Pequena Empresa 6.023                2.115.098.465      4.281                1.536.593.040      1.742                578.505.425      -                    -                   
Média Empresa 5.908                9.254.430.749      5.178                8.087.374.481      730                   1.167.056.268   -                    -                   
Grande Empresa 4.780                125.963.069.289  3.801                106.601.114.093  979                   19.361.955.196 -                    -                   
Pessoa Física 633                   202.564.884         -                    -                       -                    -                     633                   202.564.884     

Nº Operadores Valor US$ FOB Nº Operadores Valor US$ FOB Nº Operadores Valor US$ FOB Nº Operadores Valor US$ FOB

Total Geral 23.726              118.529.184.899  17.642              99.138.188.784    5.320                19.173.133.750 764                   217.862.365     

Micro Empresa 5.906                283.675.810         4.035                194.868.223         1.871                88.807.587        -                    -                   
Pequena Empresa 6.312                2.037.652.870      4.522                1.438.766.608      1.790                598.886.262      -                    -                   
Média Empresa 5.986                8.125.476.539      5.287                7.157.494.059      699                   967.982.480      -                    -                   
Grande Empresa 4.758                107.864.517.315  3.798                90.347.059.894    960                   17.517.457.421 -                    -                   
Pessoa Física 764                   217.862.365         -                    -                       -                    -                     764                   217.862.365     

Nº Operadores Valor US$ FOB Nº Operadores Valor US$ FOB Nº Operadores Valor US$ FOB Nº Operadores Valor US$ FOB

Total Geral (613)                  19.278.284.632    (530)                  17.272.429.859    48                     2.021.152.254   (131)                  (15.297.481)     

Micro Empresa (137)                  (11.369.666)          (183)                  (9.331.194)           46                     (2.038.472)         -                    -                   
Pequena Empresa (289)                  77.445.595           (241)                  97.826.432           (48)                    (20.380.837)       -                    -                   
Média Empresa (78)                    1.128.954.210      (109)                  929.880.422         31                     199.073.788      -                    -                   
Grande Empresa 22                     18.098.551.974    3                       16.254.054.199    19                     1.844.497.775   -                    -                   
Pessoa Física (131)                  (15.297.481)          -                    -                       -                    -                     (131)                  (15.297.481)     

VARIAÇÃO ABSOLUTA 2006/2005
TOTAL ANUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO/SERVIÇOS OUTROS

OUTROS

2005 (Jan-Dez)
TOTAL ANUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO/SERVIÇOS OUTROS

2006 (Jan-Dez)
TOTAL ANUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO/SERVIÇOS
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Nas tabelas 3 e 4, observamos claramente que a participação da micro e pequena 

empresa no cenário das exportações brasileiras é muito pequena, quase pífia, apesar do 

crescimento registrado de 2,4% para 2,6% respectivamente nos anos de 2003 e 2004. Vemos 

claramente nessas tabelas, que 89% de todas as exportações brasileiras se concentram nos 

domínios das grandes empresas.  

Uma dos pretextos para a baixa taxa de exportação das micros e pequenas 

empresas, disponível pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

seria a burocracia e a dificuldade nos processos para exportar produtos. Essa dificuldade, 

segundo as micro e pequenas empresas, se deve ao fato da falta de informação e complicação 

nos processos, custos dos despachantes aduaneiros, e, conseqüentemente, falta de 

familiaridade nesses processos que requerem conhecimentos específicos (SEBRAE, 2007). 

Dessa forma, para aumentar a presença das micros e pequenas empresas no 

cenário das exportações brasileiras necessitaremos eliminar etapas e re-posicionar o foco de 

ação do empresário doméstico para o novo cenário e oferecer-lhe ferramentas de ensino e 

integração que possibilitem, num espaço curto de tempo, posicionarem-se estrategicamente 

em relação ao mercado internacional, identificando oportunidades de crescimento com clareza 

nas informações operacionais; visando uma execução com sucesso de suas operações 

internacionais, e sobre tudo, ampliando a base de sustentação e expansão econômica, 

exatamente dentro do que o pequeno e médio empreendedor mais conhece: o seu próprio 

negócio. 

A utilização de processos, metodologias e conseqüentemente da automação são 

necessários, porém é fundamental que o uso de mecanismos para avaliar as ações e operações 

entre fornecedores, compradores e os controladores do processo burocrático tenham condição 

de análise da situação atual e futura da empresa. Dentro deste enfoque, a automação associada 

à tecnologia da informação, desempenha um papel fundamental para colaborar e propiciar um 

conjunto de ferramentas adequado na integração e colaboração propiciando visibilidade das 

informações em toda cadeia de abastecimento, apoiando no processo decisório e interferindo 

na estratégia da empresa; assim as micros e pequenas empresas podem ser beneficiadas, uma 

vez que terão acesso às informações, processos e etapas que hoje estão disponíveis de forma 

desagregada e dispersa, o que as tornam incompreensíveis ao micro e pequeno empresário que 



12 

 

ainda não tem familiaridade com essas informações, mesmo diante dessas novas situações a 

que estão submetidas o comércio exterior. 
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3 A RELEVÂNCIA DO PROCESSO DE EXPORTAÇÃO BRASILEIRO  

Para avaliar o atual cenário das exportações brasileiras, tomamos como base a 

indústria, utilizando o modelo das 5 (cinco) Forças de Porter (PORTER,1985). Baseado na 

análise de influência dos: 

1. Clientes 

2. Fornecedores 

3. Substitutos ao produto ou serviço oferecido pela empresa 

4. Novos entrantes 

5. Competidores 

 

Figura 1: Modelo das 5 Forças de Porter 

Fonte: PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva, Rio de Janeiro: Editora Campus, 1985. 
 

O poder dos Clientes e a intensidade da rivalidade entre os concorrentes têm 

causado uma queda significativa nos preços dos produtos; outro fator é a estagnação da 

indústria brasileira que afeta principalmente as empresas com altos custos indiretos. Uma 

possível solução para o exposto acima seria, portanto, reduzir drasticamente os custos dos 
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produtos (estratégia do preço) ou procurar novos mercados (estratégia do diferencial). Assim 

sendo, as indústrias brasileiras defrontam-se com duas alternativas: 

 

• De alguma forma reduzir seus custos a fim de se tornar competitivas frente a 

um mercado globalizado, isso se faz cada vez mais necessário frente aos 

Clientes que enxergam os produtos somente pelo preço; 

• Buscar outros mercados; de tal forma que esses novos Clientes ainda 

considerem diferenciais nos produtos ofertados ou quando a concorrência 

ainda não esteja tão acirrada. 

 

Dentro desses cenários vemos claramente que o ambiente internacional facilita o 

processo de exportação dos produtos brasileiros. Ao analisarmos o maior Porto da América 

Latina, o Porto de Santos, constatamos que o volume de cargas dobrou nos últimos 10 anos. 

Dessa forma reforça-se a idéia da necessidade de mecanismos que tragam melhores condições 

de análise dessas operações que envolvem: fornecedores, compradores, despachantes, órgãos 

públicos, dentre outros agentes. Possibilitando assim aos controladores do processo 

burocrático, melhores condições de análise da situação atual e futura da empresa. Dentro deste 

enfoque, a automação associada à tecnologia da informação desempenha um papel 

fundamental para colaborar e propiciar um conjunto de ferramentas adequadas à integração e 

colaboração entre todos os atores envolvidos, propiciando visibilidade das informações em 

toda cadeia de abastecimento, apoiando no processo decisório e interferindo na estratégia da 

empresa. 
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4 O GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E A LOGÍ STICA 

A origem da palavra “Logística” remete essencialmente às operações militares. A 

movimentação das tropas, seguindo uma determinada estratégia militar, que providenciasse a 

movimentação no tempo programado, a munição, os equipamentos, os armamentos, os 

víveres, os socorros médicos; o correio para o campo de batalha levava o nome de “Ciência 

Logística” (NOVAES, 2001). Utilizaremos nesse trabalho a definição do CLM – Council of 

Logistics Management que utiliza a seguinte definição para o termo Logística: “Logística é o 

processo de planejar, implementar, operacionalizar e controlar de maneira eficiente o fluxo e 

armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o 

ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do 

consumidor.”. Outro termo utilizado nesse trabalho que se faz necessário defini-lo melhor é o 

SCM - Supply Chain Management, que utilizando a definição do SCC – Supply Chain 

Council  “...inclui o gerenciamento de oferta e demanda, fornecimento de matéria-prima e 

componentes, manufatura e montagem, armazenamento e gerenciamento de estoque, 

recebimento e gerenciamento de pedidos, distribuição através de todos os canais e entrega ao 

consumidor”.  As definições de Scott & Westbrook (1991) ou de New & Payne (1995) que 

estendem o SCM além das fronteiras das organizações e tratam os atores (fornecedores, 

compradores, prestadores de serviços, transportadoras, etc.) participantes da cadeia de valor 

como unidade de negócio virtual unificada, são bem adequadas a esse trabalho, uma vez que 

também assim o fazemos. 

No passado quando a concorrência entre as empresas era menor – devido também 

a menor comunicação entre as regiões e os países, os ciclos dos produtos eram mais longos e 

a incerteza mais controlada. Dentro desse cenário, fazia sentido perseguir a excelência nos 

negócios através da gestão eficiente e isolada de cada área da empresa como fabricação, 

compras, manuseio de materiais, armazenagem, vendas, transportes e distribuição. Estas 

funções eram, geralmente, desempenhadas por especialistas, cujo desempenho era medido por 

indicadores específicos, como por exemplo: custos de transportes mais baixos, menores 

estoques e compras ao menor preço. Atualmente, os mercados estão cada vez mais 

globalizados e dinâmicos – devido também ao aumento significativo da comunicação e ao 
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acesso mais fácil entre os países, e clientes cada vez mais exigentes. Para satisfazê-los, 

proliferam com rapidez e em maior quantidade as linhas e modelos de produtos, com ciclos de 

vida cada vez menores. A partir de uma melhor gestão de materiais, do controle da produção e 

da distribuição, passou-se a obter respostas mais eficazes aos objetivos de excelência que os 

negócios exigiam. Surgiu, então, o conceito de Logística Integrada, que basicamente significa 

considerar como elementos ou componentes de um sistema todas as atividades de 

movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos, desde o ponto de aquisição 

dos materiais até o ponto de consumo final, assim como os fluxos de informação que 

administram os produtos em movimento (ANDERSON, 1990). 

A esta rede de empresas interdependentes que fazem a conexão entre o 

consumidor e os atores (fornecedores, compradores, distribuidores, transportadoras, etc.),  

denomina-se de maneira geral, Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) e seu gerenciamento 

denomina-se Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos ou SCM - Supply Chain Management. 

4.1 A ERA LOGÍSTICA 

O conceito do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos ou SCM - Supply Chain 

Management, surgiu como uma evolução natural do conceito de logística automatizada e 

integrada. Enquanto a logística integrada representa uma automação e integração interna de 

atividades, o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM) representa sua automação e 

integração externa, pois estende a coordenação dos fluxos de materiais e de informações aos 

fornecedores e ao cliente final. A gestão da cadeia como um todo pode proporcionar, e tem 

propiciado, reduções significativas e ganhos enormes (SHAPIRO, 2001). Uma nova estratégia 

de negócio, uma vez que proporciona uma série de maneiras pelas quais é possível aumentar a 

produtividade e, em conseqüência, contribuir significativamente para a redução de custos e 

identificar formas de agregar valor aos produtos, pode trazer vantagem competitiva para a 

empresa ou setor. Tomando ainda os ganhos obtidos  Shapiro  (2001) cita que no primeiro 

plano estariam à redução de estoques, compras melhor negociadas, a racionalização de 

transportes, a eliminação de desperdícios, redução do custo burocrático, etc. Devido à 
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dificuldade em mensurar esses ganhos, o valor seria criado mediante prazos confiáveis, 

atendimento no caso de emergências, facilidade de colocação de pedidos, serviço pós-venda, 

aumento do nível de serviço, dentre outros benefícios (BALLOU, 2001). 

Os profs. John L. Kent Jr. e Daniel J.Flint (1997) em recente pesquisa realizada 

junto às maiores autoridades em Logística nas universidades americanas estudaram a 

evolução do pensamento na área e apontaram cinco eras ou etapas principais: 

A PRIMEIRA ERA , denominada "do campo ao mercado" – devido 

principalmente à Revolução Industrial -, teve seu início situado na virada para o Século XX, 

sendo a economia agrária sua principal influência teórica. A principal preocupação, no caso, 

era com questões de transporte para escoamento da produção agrícola, Kent & Flint (1997) 

denominam de "funções segmentadas". 

A SEGUNDA ERA, estendendo-se de 1940 ao início da década de 60 – período 

pós-guerra -, sofre grande influência militar. O termo “logística” tem originalmente por berço 

as ciências militares, que tinha como objetivo principal a garantia do abastecimento e 

movimentação de tudo que se fizesse necessário, para suprir as necessidades das tropas nas 

guerras. A logística estava voltada para a identificação dos principais aspectos da eficiência 

no fluxo de materiais, em especial as questões de armazenamento e transporte, que nessa era 

eram tratadas separadamente no contexto da distribuição de bens. 

A TERCEIRA ERA , denominada de "funções integradas" – período inicial da 

utilização da Tecnologia da Informação -, vai do início da década de 60 até os primeiros anos 

da década de 70. Trata-se do começo de uma visão integrada nas questões logísticas, 

explorando-se aspectos como custo total e abordagem de sistemas. O foco deixa de recair na 

distribuição física para englobar um espectro mais amplo de funções, sob a influência da 

economia industrial. Neste período surge, tanto no ensino quanto na prática da logística, um 

tipo de gerenciamento consolidado das atividades de transporte de suprimentos e distribuição, 

armazenagem, controle de estoques e manuseio de materiais (KENT & FLINT, 1997). 

A QUARTA ERA , estendendo-se do início dos anos 70 até meados dos anos 80 – 

período da inovação japonesa (Toyota) -, corresponde ao "foco no cliente", com ênfase na 

aplicação de métodos quantitativos às questões logísticas. Seus principais focos são as 

questões de produtividade e custos de estoques. É exatamente neste período que é possível 

identificar uma intensificação do interesse pelo ensino e pesquisa da Logística nas escolas, 
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incentivado principalmente pelas inovações japonesas realizadas pela empresa automobilística 

japonesa Toyota. 

A QUINTA ERA , que vai de meados da década de 80 até o presente, tem ênfase 

estratégica: "a logística como elemento diferenciador". O Prof. Shapiro (SHAPIRO, 2001) 

identifica como a última fronteira empresarial em que se pode explorar novas vantagens 

competitivas, é aí que surge o conceito do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos ou SCM 

-Supply Chain Management, cujo pano de fundo são a globalização e o avanço na Automação 

propiciado pela Tecnologia da Informação. Como já demonstrado por Lee & Padmanabhan & 

Whang (1997), o Efeito Chicote (também conhecido como The Forester Effect ou The 

Bullwhip Effect) produz prejuízos enormes a toda cadeia de abastecimento. Imagine uma 

cadeia de suprimentos formada por: Varejo, Atacado, Distribuidor e Indústria. O Varejo, 

baseado na demanda dos consumidores finais e em suas expectativas (momento do ano, 

tempo, moda e outros fatores), informa essa demanda ao Atacado, de forma análoga isso se 

repete até chegar à Indústria. O problema reside no fato de que há um atraso entre as ordens 

de compras e as entregas realizadas (lead-time). Essa demora existe em todos os elos da 

cadeia, à medida que uma pequena variação na demanda ocorre, há uma amplificação cadeia 

acima, de tal forma a causar prejuízos enormes a todos, principalmente à indústria que recebe 

as distorções amplificadas por cada elo. A utilização da automação associada aos melhores 

processos e métodos logísticos propicia resultados positivos a todos participantes 

(fornecedores, compradores, transportadoras, consumidor final, etc) e deve fazer parte da 

estratégia de toda área da TI - Tecnologia da Informação e de todos os participantes da cadeia 

logística. 

 O período no qual nos encontramos implica em uma maior preocupação com a 

utilização da adequada automação, que propicie uma fronteira comum dentro das empresas, 

entre as diferentes áreas e funções, além de maior destaque das considerações logísticas no 

mais alto nível de planejamento estratégico das corporações. Outra questão que ganha 

relevância nos dias atuais é a inclusão da responsabilidade social no projeto de novos sistemas 

logísticos, como por exemplo, as questões ecológicas. O processo de automação associado à 

tecnologia da informação ganha força uma vez que reduz drasticamente a utilização do papel 

(LAMBERT, 1996). 
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5 O PRECURSOR DO COMÉRCIO ELETRÔNICO:  EDI  

O EDI – Eletronic Data Interchange ou Intercâmbio Eletrônico de Dados é um 

recurso inovador da Tecnologia da Informação que tem sido utilizado e explorado pelas 

empresas de diversos segmentos e setores com o objetivo principal de automação, e obtenção 

de melhorias e aumento da eficiência em seus processos.  

Faz se um levantamento de informações sobre os conceitos básicos do EDI, que 

foram baseados em bibliografias existentes, e em uma pesquisa de campo feita junto a 38 

(trinta e oito) empresas dentre as 500 (quinhentas) empresas de maior faturamento do Brasil 

por faturamento declarado; além disso, confrontaremos os resultados pesquisados e os obtidos 

a partir da bibliografia.  Será apresentada uma visão geral do uso do EDI, concentrando 

nossos estudos nos processos mercantil e logístico, com algumas considerações quanto ao uso 

desse recurso em setores ligados ao Comércio Exterior, sobretudo na logística industrial, 

estudando suas potencialidades de exploração e benefícios que as empresas estariam obtendo 

com a utilização do EDI, além das dificuldades enfrentadas para sua utilização. Pizysieznig 

(1996) coloca a rede, a parceria e a ausência de papel como conceitos fundamentais para 

instituir um processo de EDI, o que implica em uma mudança conceitual em muitos processos 

dentro das empresas.  

5.1 AS ORIGENS DO EDI 

As origens exatas do EDI – Eletronic Data Interchange ou Intercâmbio Eletrônico 

de Dados não são precisas, apresentamos uma breve introdução a respeito desse processo que 

tem sido utilizado e explorado pelas empresas dos mais diversos segmentos com o objetivo de 

obter meios mais eficazes em seus processos gerenciais. Faremos um breve levantamento de 

informações e conceitos básicos para uma melhor explanação e compreensão sobre o EDI, 

baseado em dados e informações da literatura técnica e bibliografias existentes. 



20 

 

Encontram-se registros do começo da década de 60; quando necessidades 

específicas deram origem a um teste iniciado no segmento de aviação, nessa mesma época a 

GM – General Motors solicitou ajuda à IBM – Internacional Business Machine  – para 

automatizar o envio de pedidos de compra (Orders) a um de seus maiores fornecedores, com 

o objetivo principal de reduzir os erros de interpretação desses pedidos de compras e o tempo 

de envio. Para esse problema a IBM na época sugeriu o seguinte modelo: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Modelo IBM para automatizar o envio de pe didos da GM 

 
Onde: 

(1) : a GM gerava um arquivo eletrônico contendo todas as informações do 

Pedido de Compra (Orders) em um formato específico EBCDIC - Extended 

Binary Coded Decimal Interchange Code; 

(2) : um software desenvolvido pela IBM enviava esse arquivo para a sede da 

IBM uma vez por dia; a comunicação era feita através de uma linha dedicada 

entre a GM e a IBM; 

(3) : na sede da IBM esse arquivo ficava armazenado e disponível por cerca de 1 

mês para o respectivo Fornecedor da GM. Com isso, nasceu o conceito da 

VAN – Vallue Added Network ou Rede de Valor Agregado. Dessa forma a 

IBM tornou-se uma prestadora de serviços nessa área até o ano de 2004 

quando vendeu sua operação de EDI no mundo para a Franscisco Partner´s. 

As VANs – Vallue Added Network ou Rede de Valor Agregado são 

provedores de serviços que acrescentam novos recursos aos mecanismos de 

comunicação entre os parceiros comerciais envolvidos (KEEN, 1995). Mcgee 

e Prusak (1995) estabelecem a criação de conexões eletrônicas como um pré-
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requisito para se estabelecer o comércio eletrônico. Os avanços tecnológicos 

continuam a aperfeiçoar a capacidade e o desempenho dos serviços das VANs, 

que ajudam justamente a simplificar as dificuldades administrativas de 

instalação e manutenção das conexões em rede entre as várias empresas 

envolvidas. 

(4) : o mesmo software utilizado pela GM, instalado no ambiente do Fornecedor, 

buscava os arquivos de ordens de compras; a comunicação era feita através de 

uma linha dedicada entre a GM e o fornecedor; 

(5) : as informações contidas dentro do arquivo eletrônico eram inseridas nos 

sistemas que controlavam o planejamento e a produção do respectivo 

fornecedor da GM. 

 

Com o passar do tempo esse processo foi aprimorado e o mesmo software que 

enviava as informações (2) passou também a recebê-las, criando assim um conceito muito 

difundido, o EDI, como é conhecido hoje. Esse processo pode parecer simples nos dias de 

hoje, similar ao nosso atual correio eletrônico (e-mail), no entanto para a época era 

extremamente avançado, a ponto da ONU – Organização das Nações Unidas interferir nesse 

processo impedindo que a IBM patenteasse esse processo. Assim a ONU permitiu que esse 

processo se tornasse de domínio público e outras empresas surgissem, oferecendo o mesmo 

tipo de serviço e solução para essa problemática. 

Surgiu à necessidade de adotar padrões para uniformizar a troca de informações 

através desse novo processo e as diferentes empresas que o utilizavam, os padrões segundo 

Mcgee e Prusak (1995), surgiram da necessidade das organizações em operar em mais de um 

segmento de mercado. Esse tipo de abordagem: segmento por segmento, e concorrente por 

concorrente, criou verdadeiros padrões conflitantes, onde cada empresa líder do segmento 

adotava um padrão que lhe convinha. Assim sendo, outra pré-condição para o comércio 

eletrônico é encontrar ou criar, através de um acordo, uma forma de identificar os produtos 

que os compradores estão interessados em comercializar. O fluxo de informações entre as 

organizações deve se tornar compreensível, e para isso, se faz necessária a existência de 

regras claras, sem ambigüidades, para interpretação e manuseio de todos os dados e 

informações do intercâmbio.  
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“Padrões são acordos sobre formatos, procedimentos, interfaces e protocolos que 

permitem aos projetistas de hardware, software, bancos de dados e equipamentos de 

telecomunicações desenvolverem produtos e sistemas independentes entre si, com a certeza 

de que serão compatíveis com qualquer outro produto ou sistema que obedeça aos mesmos 

padrões. Eles são os elementos fundamentais para que se consiga a integração das 

informações e recursos de telecomunicações corporativos” (KEEN, 1995). 

5.2 PRINCIPAIS PADRÕES DE EDI: 

Em meados de 1985 surgiram alguns padrões que tiveram larga aceitação: 

EDIFACT - EDI for Administration, Commerce and Transportation ou EDI para 

Administração, Comércio e Transportes – é o principal padrão internacional de EDI 

patrocinado pela ONU – Organização das Nações Unidas. Inclui procedimentos para 

definição de padrões de EDI específicos para determinados segmentos de mercado e 

atividades (Administração, Comércio e Transportes). Até recentemente, o EDIFACT gerou 

mais de 50 conjuntos de mensagens que cobriram os tipos mais importantes e usuais de 

transações internacionais de comércio, transportes, bancos, seguros, alfândega, construção e 

turismo. 

X12 – é o principal padrão do ANSI - American National Standards Institute, 

muito semelhante ao EDIFACT . O X12 é um padrão técnico que serve de base para diversos 

padrões de mercado, sendo que sua adoção não torna necessários os mesmos padrões de 

arquivos ou formulários. 

X400 - é um importante padrão emergente incluindo todas as formas de 

mensagens eletrônicas, incluindo correio eletrônico, telex e fax. 

X25 - é o mais adotado em redes de longa distância. Atualmente é o principal 

padrão para redes de dados públicos e comunicações internacionais. 

Segundo Keen (1995), a base técnica do EDI é relativamente simples. O EDI 

explora padrões que permitem a tradução local das mensagens recebidas e enviadas 

convertendo-as para os formatos necessários (isso pode ser feito localmente ou através de uma 



23 

 

VAN), não sendo, portanto, necessário que as empresas utilizem o EDIFACT (que é uma 

versão internacional do X12) e o X400, que é um padrão mais genérico e menos abrangente 

para mensagens eletrônicas simples. 

Os parceiros do EDI têm que chegar a acordos quanto à terminologia, para que os 

padrões sejam utilizados eficazmente. Por exemplo, "peso" significará sempre "peso bruto", e 

não "peso líquido". Um dos motivos que levam muitas empresas a adotar o EDIFACT é o fato 

de que esse padrão fornece dicionários com temas padronizados para vários aspectos do 

comércio internacional. Diversos segmentos de mercado, grupos e associações vêm 

colaborando no sentido de desenvolver padrões de EDI. O processo de estabelecimento de 

padrões tem avançado mais depressa no EDI que em outras áreas da tecnologia da 

informação. 

Contudo, Mcgee e Prusak (1995), afirmam que estender o raciocínio cooperativo 

além dos limites de uma organização não é simples quanto menos fácil. Existe, em muitos 

casos, proibição expressa em relação às atividades cooperativas. Um primeiro passo, então, 

seria reconhecer que o comportamento cooperativo entre as organizações é uma questão a ser 

analisada, e uma questão que exige atenção, principalmente nos altos níveis executivos e 

gerenciais. 

Nos Estados Unidos surge o padrão ANSI ASC X12 (“American National 

Standards Institute Accredited Standards Committee” - Instituto Nacional Americano de 

Padrões –  Comitê Credenciado de Padrões) e na Europa surge o GTDI (“Guidelines for 

Trade Data Interchange” - Orientações para Intercâmbio de Dados Comerciais).  

Nos anos 80, a GM do Brasil junto com a Embratel – Empresa Brasileira de 

Telecomunicações, a IBM e a EDS (empresa de tecnologia da GM na época) criaram o 

protocolo X-25 para troca de pacotes para implementar o EDI no Brasil. 

Em 1986 o grupo de trabalho da ONU aprovou o acrônimo “UN/EDIFACT – EDI 

for Administration Commerce and Transportation; em 1987 a ISO - International 

Organization for Standardization ou Organização Mundial para Padronização adotou os 

padrões UN/EDIFACT; em  1992 a ANSI American National Standards Institute ("Instituto 

Nacional Americano de Padronização") que utilizava até então o padrão ASC X.12 decidiu 

orientar e mudar seu padrão para o UN/EDIFACT. Então, em 1996 foi criado o CEFACT - 

Centro das Nações Unidas para Facilitação de Procedimentos e Práticas para Administração, 

Comércio e Transporte; o principal objetivo dessas organizações é atender as solicitações de 
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desenvolvimento de novas tecnologias através de especialistas na área do EDI e comércio 

internacional. 

Lembrando que o processo definido por essas organizações consistia (consiste até 

hoje em alguns casos) no envio de um documento eletrônico para uma VAN – a qual tem a 

função inicial de armazenar esse documento eletrônico – até que o destinatário resgate esse 

documento, os padrões criados no passado tinham por objetivo principal, facilitar esse 

intercâmbio de documentos entre as diferentes empresas e conseqüentemente seus diferentes 

sistemas tecnológicos; com o advento da Internet e a diminuição do custo de propriedade dos 

computadores e toda tecnologia envolvida, fez com que o EDI ganhasse maior flexibilidade 

em relação às definições originais da sua criação. 

Hoje as VAN, além do armazenamento dos documentos eletrônicos, realizam uma 

série de validações e transformações nesses documentos eletrônicos, que no passado não eram 

possíveis devido aos altos custos de processamento e tecnologias envolvidas para a 

comunicação entre as empresas. Com a Internet, através dos ambientes Web, o EDI ganhou 

mais força, o que possibilitou a disseminação desse processo para a utilização pelas pequenas 

e médias empresas (as quais no passado não tinham acesso a essa tecnologia). O Web EDI, 

através de formulários Web permite que as PMEs - Pequenas e Médias Empresas, digitem as 

informações de um determinado documento, o qual será processado por uma VAN, gerando 

um documento eletrônico para a empresa destino; caso a empresa destino não possua 

tecnologia para receber esse arquivo em um determinado formato, poder-se-á também 

visualizá-lo e manuseá-lo em um ambiente Web EDI de fácil utilização. Isso viabilizou a 

utilização dessa poderosa ferramenta e abriu caminho para a realização e ampliação do 

Comércio Eletrônico no Mundo e conseqüentemente no Brasil. 

O EDI tem sido utilizado como uma ferramenta estratégica pelas empresas, 

principalmente na relação comprador x fornecedor, sendo definido como a troca eletrônica de 

informações entre o comprador e o fornecedor, com o propósito de facilitar uma transação de 

negócios (HANSEN e HILL, 1989).  

Pizysieznig Filho (1997, p.55) define o EDI da seguinte forma: “O EDI é uma 

rede de acesso direto aos clientes do provedor, permitindo a conexão entre os sistemas 

eletrônicos de informação entre empresas, independentemente dos sistemas e procedimentos 

utilizados no interior de cada uma dessas empresas”. 
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O EDI, segundo Mooney e Pittman (1996), ajuda a conduzir os negócios de 

ordenação, armazenamento, além de outras funções que eliminam custos e papéis de trabalho. 

Com relação aos aspectos técnicos, diversos estudos têm analisado o EDI, o que não é o 

propósito deste trabalho. Quanto ao papel e função principal das VAN, Pizysieznig Filho 

(1997, p.52) afirma que: 

 

“A função principal de um provedor de EDI é, no momento da adesão de um cliente 
à rede, instalar o hardware e o software para a tradução das informações da empresa 
em padrões já disseminados internacionalmente. Na operação do sistema, o provedor 
deve garantir tanto o registro da transação, isto é, a comunicação entre os dois 
parceiros da rede, quanto o sigilo em relação ao acesso de terceiros a estas 
informações”. 

 

O EDI tem permitido a automação de inúmeros processos produtivos nas 

empresas, obtendo melhorias na produtividade e na eficiência dos agentes empresariais, 

podendo também diminuir os custos de produção de uma simples operação, por coordenar 

atividades de produção entre empresas distintas, como por exemplo, Comprador x Fornecedor 

em uma linha de produção. 

Assim, essa tecnologia surge como um diferencial nesses tempos de mudanças, 

em que a globalização sugere a realização de negócios no mundo inteiro de uma nova 

maneira, de modo a provocar um equilíbrio positivo entre a qualidade de seus 

produtos/serviços e as necessidades específicas dos diversos clientes (DANIELS e DANIELS, 

1996). 

5.2.1 A linguagem XML 

O XML - Extensible Markup Language é linguagem de marcação de dados que 

provê um formato para descrever dados estruturados. Isso facilita declarações mais precisas 

do conteúdo e resultados mais significativos de busca através de múltiplas plataformas. O 

XML também permitiu o surgimento de uma nova geração de aplicações de manipulação e 

visualização de dados via internet. O XML foi estimulado pela insatisfação com os formatos 

existentes (padronizados ou não), o W3C - World Wide Web Consortium iniciou estudos, em 
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meados da década de 1990, em uma linguagem de marcação que combinasse a flexibilidade 

da SGML - Standard Generalized Markup Language com a simplicidade da HTML. O XML 

permite a definição de um número infinito de marcadores (tags). Enquanto no HTML, se as 

tags podem ser usadas para definir a formatação de caracteres e parágrafos, o XML provê um 

sistema para criar tags para dados estruturados. Um elemento XML pode ter dados declarados 

como sendo preços de venda, taxas de preço, um título de livro, a quantidade de chuva, ou 

qualquer outro tipo de elemento de dado. Como as tags XML são adotadas por organizações, 

muitas vezes através da Internet, haverá uma correspondente habilidade em manipular e 

procurar por dados independentemente das aplicações onde os quais são encontrados. Uma 

vez que o dado foi encontrado, ele pode ser distribuído pela rede e apresentado em um 

Browser de várias formas possíveis, ou então esse dado pode ser transferido para outras 

aplicações para processamento futuro e visualização. O princípio do XML era criar uma 

linguagem que pudesse ser lida por software, e integrar-se com as demais linguagens. Sua 

filosofia seria incorporada por vários princípios importantes: 

• Separação do conteúdo da formatação; 

• Simplicidade e Legibilidade, tanto para humanos quanto para 

computadores; 

• Possibilidade de criação de marcadores (tags) sem limitação  

• Criação de arquivos para validação de estrutura (DTD - Document Type 

Declaration); 

• Interligação de bancos de dados distintos; 

• Concentração na estrutura da informação, e não na sua aparência. 

O XML é considerado um bom formato para a criação de documentos com dados 

organizados de forma hierárquica, como documentos de texto formatados, imagens vetoriais 

ou banco de dados. Pela sua portabilidade, um banco de dados pode através de uma aplicação 

escrever em um arquivo XML, e outro banco distinto pode ler então estes mesmos dados.  

Desvantagens do XML: o padrão XML tem sido utilizado largamente pelos 

desenvolvedores em muitas situações que poderiam ser substituídos por formatos mais 

simples como, por exemplo, o EDIFACT ou ainda o formato nativo TXT. Entre outros 

problemas, em um arquivo XML encontra-se grande quantidade de informação repetida, 

prejudicando a velocidade de transferência real das informações (quando esta é transportada 
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na forma de XML). Um arquivo XML é bem pouco intuitivo. Por isto tudo usar XML sempre 

que surge uma oportunidade não é a melhor opção, o correto é analisar cada caso. Quando não 

há necessidade de conversões ou alterações de formato o XML não é adequado na utilização 

pelo EDI. 

Vantagens do XML: em algumas situações é necessário utilizar um padrão onde 

se consiga navegar com facilidade pelo conteúdo ou para integrar aplicações bem isoladas ou 

converter arquivos de um formato para outro. Em situações assim o XML é geralmente a 

opção correta, esse é o caso quando há mudanças de um formato para outro, conversões de 

unidades, ou alteração dos documentos eletrônicos do EDI. 

5.3 BENEFÍCIOS E RESULTADOS OBTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DO EDI 

O atual cenário econômico é marcado por intensa competitividade, pela 

necessidade de rápida adequação e pela exigência de maior integração entre as empresas. 

Nesse contexto, o EDI surge como um tipo de tecnologia de informação capaz de estreitar o 

relacionamento entre empresas, principalmente a relação Comprador x Fornecedor, podendo 

ser definido como um fluxo eletrônico e padronizado de dados entre empresas, o que permite 

melhorar os resultados, tanto nos processos operacionais quanto nos processos estratégicos do 

negócio. 

O EDI melhora a eficiência operacional da organização, em razão de possibilitar 

uma rápida transferência de dados e ou informações entre empresas e provocar a diminuição 

dos custos relacionados com papéis, custos operacionais diretos e mão-de-obra em tarefas 

estritamente operacionais. Além disso, confere vantagem estratégica em virtude de enriquecer 

a tomada de decisão, por meio de um aumento da qualidade das informações processadas de 

forma mais organizada e consolidada e com uma menor margem de erros. 

No Brasil uma das organizações responsáveis pelos padrões e por divulgar o EDI 

é a GS1 (antiga EAN Brasil), com base em alguns trabalhos da GS1 de Pizysieznig Filho 

(1997),  Lummus (1997), Martinez e Poloredondo (1997), Tapscott (1995), Porto (1997) e 

Agra (1996), podemos citar os principais benefícios que o EDI proporciona às empresas: 
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• A automação comercial oferece a racionalização dos processos; 

• Eliminação de tarefas repetitivas; 

• Minimiza erros em controles manuais; 

• Melhora o atendimento ao cliente interno e externo devido à alta qualidade e 

rapidez nas operações; 

• Permite o aproveitamento das informações em tempo adequado para a tomada 

de decisão. 

5.3.1 Conformidades Legais 

• Apuração correta de impostos; 

• Representação segura das operações perante o fisco; 

• Redução dos custos de apuração e controle de tributos; 

• Maior eficiência no planejamento tributário; 

• Troca de informações ágil e segura com fornecedores; 

• Facilidade para a apuração de margens, giro de estoque, descontos, etc., do 

mais baixo nível de detalhe possível (por item) até os mais diversos resumos 

agregados, como por departamentos, grupos ou categorias de produtos, de 

compradores, grupo de compradores, etc. 

• Segurança e rapidez no inventário de mercadorias e no controle físico e 

financeiro dos estoques; 

• Redução dos custos, aumento da segurança e agilidade da contabilização; 

• Maior eficiência na administração do fluxo de caixa; 

• Agilidade na avaliação de risco de crédito, inadimplência, etc. 

• Redução dos custos de atendimento, logística e compras; 

• Redução no tempo de atendimento ao cliente; 
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• Melhor comunicação com a clientela, através da emissão de cupons fiscais 

discriminando os produtos comprados, exibição clara e correta de preços e 

condições, etc. 

• Segurança e rapidez na liberação de cheques e cartões de crédito, na concessão 

de crédito e na negociação de preço ou prazo com o consumidor; 

• Segurança e agilidade na devolução e troca de produtos; 

• Redução de erros por conta da captação automática de dados e eliminação de 

transcrições, do uso de fontes cadastrais únicas, da monitoração do trabalho 

humano, etc. 

• Eficiência em serviços, tais como entrega domiciliar e venda por encomenda 

• Redução da quantidade de formulários a serem preenchidos e, 

conseqüentemente erros de digitação. 

5.3.2 Adição de valor ao negócio 

• Viabiliza o acesso às novas regiões e aos mercados ainda não explorados; 

• Possibilita uma negociação mais eficiente, por meio do desenvolvimento de 

parcerias estratégicas envolvendo clientes e fornecedores; 

• Aumenta a produtividade; 

• Aumenta as vendas; 

• Facilita a implementação de melhorias nos processos, tais como o JIT - Just in 

Time (é um sistema de Administração da produção que determina que nada 

deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. Pode ser 

aplicado em qualquer organização, para reduzir estoques e os custos 

decorrentes), o QR - Quick Response (preocupação com o nível de serviço e o 

tempo de resposta no aceite ou recusa de um item, pedido, etc) e o TQM – 

Total Quality Management ou Gerenciamento da Qualidade Total; 
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• Possibilita o uso dos recursos humanos de forma mais eficiente, pela 

automação de algumas tarefas manuais; 

• Aumenta a satisfação dos funcionários, em virtude da valorização de suas 

tarefas não rotineiras; 

• Cria uma vantagem estratégica sobre seus concorrentes; 

• Permite contribuições na área de marketing, ao melhorar o giro dos estoques 

dos varejistas, acelerando o lançamento de novos produtos e também 

proporcionando um melhor relacionamento com clientes; 

• Promove ganhos na área de pesquisa & desenvolvimento, pela redução de 

tempo  de projeto de produtos. 

5.3.3 Intensificação da vantagem de tempo 

• Reduz o tempo de processamento e de correção dos erros das transações, 

conferindo maior qualidade às informações trocadas, uma vez que as ordens de 

compras e requisições de informações passam a ser recebidas no mesmo dia, o 

que permite tornar os processos empresariais mais eficientes; 

• Traz melhorias na área de operações e logística, possibilitadas pela melhor 

sincronia dos processos entre clientes e fornecedores, garantindo, para o 

cliente, o recebimento de produtos no tempo requerido e, para o fornecedor, a 

possibilidade de integração com sistemas de controle de produção, tais como o 

MRP – Material Requirements Planning ou Planejamento das Necessidades de 

Materiais, obtendo, assim, a diminuição da falta de estoque.  

• O uso do EDI aumenta o nível de serviços ao consumidor, pois caso haja 

aumento da freqüência de pedidos, essa tecnologia confere grande flexibilidade 

à cadeia de suprimentos, permitindo, dessa forma, atender a um número maior 

de clientes. 
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5.3.4 Vantagem financeira 

• Reduz os custos financeiros e de inventário em razão de o faturamento ser mais 

freqüente e o pagamento mais rápido; 

• Permite um maior volume de negócios às PMEs (pequenas e médias empresas) 

que o adotarem, além do corte dos gastos de postagem, papel e administração; 

• Reduz o custo das vendas e possibilita a redução de estoques, em virtude da 

economia nos custos de impressão, postagem, seleção de pedidos, mão-de-obra 

para armazenagem e funcionários administrativos; 

5.3.5 Melhoria nos controles 

• Permite um monitoramento fino das vendas, por meio da mensuração da sua 

velocidade em diferentes locais, além do acompanhamento mais efetivo dos 

efeitos das mudanças nos preços e na disponibilidade dos produtos; 

• Melhora a precisão em ordenar, enviar e receber informações, permitindo o 

desencadeamento de ações promocionais localizadas e imediatas, como 

também o refinamento do controle das informações, a diminuição do tempo de 

resposta e uma maior confiabilidade no processamento das informações e 

otimização dos fluxos; 

• Elimina a troca de documentos comerciais em papel, fornecendo informações 

em tempo real, com melhor qualidade, maior precisão e foco, contribuindo, 

assim, para uma melhor administração e planejamento estratégico; 

• Facilita a reavaliação e a reorganização do fluxo de trabalho; 

• Proporciona benefícios na área de administração geral, possibilitando ganhos 

de eficiência, pela modificação dos processos de trabalho e do fluxo de 

informações. 
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5.4 PROBLEMAS E DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO EDI 

Mcgee e Prusak (1995) enquadram as decisões executivas em 3 (três) categorias: 

• Caracterização do processo de negócio conjunto; 

• Seleção dos parceiros comerciais; 

• Alocação de custos e benefícios entre os parceiros comerciais envolvidos. 

 

Para que o EDI tenha sucesso é preciso avaliar alguns aspectos fundamentais que 

segundo Galvani e Lima (1998) seriam os seguintes: 

• Custos de telecomunicações e infra-estrutura; 

• Dificuldades na padronização de documentos; 

• Compatibilidade entre as diferentes VANs dos parceiros comerciais 

envolvidos; 

• Integração com os demais sistemas internos da empresa; 

• Características dos equipamentos, softwares e hardwares envolvidos; 

• Determinação do nível de serviço da operação EDI. 

 

Apesar do EDI já existir há mais de 4 (quatro) décadas é a contribuição adicional 

da Internet, e do ambiente Web ter facilitado em muito sua utilização, a utilização do EDI não 

acontece de forma contínua. Devido, muitas vezes, a uma quebra de paradigmas e seu próprio 

caráter inovador, alguns obstáculos foram apontados nos estudos de Lummus (1997), Lim e 

Jamieson (1995) e Silva (1997), dentre os quais se destacam: 

 

• Incompreensão ou apreensão dos funcionários com o novo processo, 

principalmente devido à falta de conhecimentos, informações e treinamento 

sobre seu uso; 

• Barreiras culturais; 

• Problemas de conscientização da alta administração sobre o uso do EDI; 

• Falta de “força econômica na cadeia” para estabelecer o EDI junto aos clientes 

da cadeia de abastecimento; as exigências, por vezes inflexíveis, do parceiro 
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comercial inicial e a falta de outros parceiros dispostos a usar o EDI. Isso 

ocorre com maior freqüência com as PMEs – Pequenas e Médias Empresas, 

quando a iniciativa de adoção dessa tecnologia parte dessas empresas e seus 

parceiros comerciais são empresas maiores; 

• Dificuldades de desenvolvimento da estrutura adequada para o EDI, tendo em 

vista que a sua instalação requer um completo redesenho da estrutura, dos 

processos e dos procedimentos organizacionais; 

• Erros por parte dos parceiros, causando o chamado “efeito dominó”, ou falhas 

de segurança do sistema, comprometendo a integridade dos sistemas de outros 

parceiros; 

• Riscos de interconexão nas redes de trabalho, riscos de registros inadequados 

e riscos de alterações introduzidas nas mensagens; 

• Restrições por parte da legislação governamental; 

• Dificuldade de acesso aos fornecedores internacionais. 

Observamos que para o êxito na utilização do EDI, é fundamental que os 

processos tecnológicos estejam aderentes aos processos do negócio, além disso, é 

fundamental que os usuários estejam comprometidos com esses processos e 

conseqüentemente com seus resultados. Faz-se também necessário que os parceiros 

comerciais relacionados ao EDI estejam dispostos a utilizar esses processos, bem como trocar 

conhecimento e informações sobre a utilização desses processos e do EDI. 

Keen (1995), afirma ser extremamente importante a adoção do EDI, por empresas 

de todo porte, uma vez que as empresas líderes detentoras de fatias significativas de um 

determinado mercado vêm exigindo, cada vez mais, que seus fornecedores se liguem a seus 

sistemas de EDI por imposição; chegando até recusar-se a negociar com as que não aceitam, 

ou não podem aderir ao seu EDI. 
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5.5 A INTERNET E O EDI 

No processo do EDI tradicional – conforme sua origem – os documentos são 

enviados, entre as empresas participantes desse processo, de tal forma que um padrão seja 

estabelecido e definido em comum acordo entre as partes envolvidas, como por exemplo, o 

EDIFACT, X12, etc. Além disso, os mecanismos de comunicação entre as empresas 

participantes e as VANs podem ser os mais diversos, dentre eles: linha discada, padrões X25, 

entre outros. A Internet oferece um conjunto amplo de possibilidades de comunicação entre as 

empresas participantes e as VANs, vide figura 3 (MAK; JOHNSTON, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Processo padrão (convencional) do EDI 

Onde: 

(1) : Na Empresa A, a Aplicação 1 e Aplicação 2 geram documentos em um 

determinado formato – geralmente no formato texto (TXT) – ao tradutor EDI 

que os converte para um padrão, exemplo EDIFACT, X12, etc;  

(2) : O software Tradutor EDI estabelece uma comunicação - através de linha 

discada, linha dedicada, linha privada, frame relay, etc – com a VAN 1 e 

envia os documentos em um formato padrão; 

(3) : A VAN 1 recebe esses arquivos, armazenam-nos e os deixa disponíveis às 

empresas parceiras da Empresa A; 

VAN

VAN 1

(1)

(2)

(3)

Aplicação 1

Aplicação 2

T
ra
d
u
to
r 
E
D
I

Docs. EDI

Docs.

Docs.

EMPRESA A

(4)
Aplicação 3

Aplicação 4

T
ra
d
u
to
r 
E
D
I

Docs.

Docs.

EMPRESA B

(2)

Docs. EDI

VAN
VAN 2

EMPRESA C
Docs. EDI

(5)

VAN

VAN 1

(1)

(2)

(3)

Aplicação 1

Aplicação 2

T
ra
d
u
to
r 
E
D
I

Docs. EDI

Docs.

Docs.

EMPRESA A

(4)
Aplicação 3

Aplicação 4

T
ra
d
u
to
r 
E
D
I

Docs.

Docs.

EMPRESA B

(2)

Docs. EDI

VANVAN
VAN 2

EMPRESA CEMPRESA C
Docs. EDI

(5)



35 

 

(4) : A Empresa B (parceira comercial da Empresa A) repete o processo do item 

(1) e recebe os documentos em padrões e a partir do software Tradutor EDI os 

converte para o formato que a Aplicação 3 e 4 possam processá-los; 

(5) : Nesse processo a VAN 1 envia para a VAN 2 através de um meio de 

comunicação (geralmente uma rede privada, linha dedicada ou outro meio de 

comunicação seguro) os documentos nos padrões estabelecidos, os quais serão 

enviados para a Empresa C. 

 

A partir do modelo tradicional apresentado na figura 3, e utilizando a Internet que 

apresenta grande potencial para realizações de negócios, somados aos consagrados processos 

de EDI, é possível estender a confiabilidade, o registro das informações (tracking), os 

procedimentos e o sigilo oferecidos pelas VANs provedoras de EDI. 

Os trabalhos sobre o impacto da Automação através da Tecnologia da Informação 

nas organizações defendem que seu uso simplifica o processo de decisão. Além disso, uma 

melhor integração entre as áreas funcionais pode ser realizada. Por exemplo, a Tecnologia da 

Informação tem permitido que operações sejam integradas através de sistemas específicos, 

utilizando a Internet e o EDI (LUNARDI, 2001; MAÇADA, 2001). As investigações que 

abordam a utilização da Internet e os processos de EDI na cadeia de suprimentos revelam que 

sua utilização pelas empresas proporciona um intercâmbio maior de informações, além de 

possibilitar a realização de atividades integradas de planejamento (Forecast) e controle da 

produção (PATTERSON et al., 2003; FERREIRA e RIBEIRO, 2003). 

A Internet e o EDI vêm sendo utilizados de forma eficiente nas organizações com 

esse propósito. Nesse sentido, com o desenvolvimento tecnológico acentuado que vivemos e a 

tão propalada junção da tecnologia da informação com a tecnologia de comunicação, torna-se 

possível uma capacidade maior de obter e tratar informações, e, o que é melhor, uma maior 

conectividade entre funcionários ou empresas - intra ou inter organizações. 

A Internet pode alterar a forma como as empresas operam e a própria natureza do 

comércio, ao passo que possibilitam níveis de qualidade e prestação de serviços superiores em 

decorrência do livre fluxo de informações. Além disso, essa tecnologia permite o 

compartilhamento de hardware, softwares, bancos de dados e permite aos grupos de trabalho 

geograficamente distantes compartilhar trabalhos, projetos, idéias, opiniões. 
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A Internet cria uma infra-estrutura potencial para o intercâmbio de informações e 

conhecimentos, abrindo oportunidades para aplicações da gestão do conhecimento. Não é a 

capacidade tecnológica em si, mas a utilização da tecnologia pelas pessoas, que confere às 

redes o reconhecimento. A Internet pode ser empregada tanto internamente, para armazenar o 

conhecimento interno e disponibilizá-lo para toda a organização, como também externamente, 

funcionando como porta de entrada para o conhecimento não só do cliente, mas de 

fornecedores, varejistas e parceiros em geral. Vale, assim, compreender cada vez mais a 

importância das conexões, dos relacionamentos e da tecnologia como forma de obter 

conhecimento externo e interno, e, sobretudo, de difundi-lo, pois de nada valerá ter o recurso 

se este não for amplamente utilizado pelos membros da organização. O EDI é um grande 

facilitador desse processo, que juntamente com a Internet acrescenta valor aumentando as 

possibilidades de negócio, automatizando-as e conseqüentemente reduzindo custos 

operacionais desnecessários. Na figura 4 ilustra-se a utilização do EDI por várias empresas 

através da Internet, empresas com grande volume de informações geralmente utilizam-se de 

softwares EAI – Enterprise Application Integration ou Integração de Aplicações Corporativas 

que visa à troca de informações entre diferentes softwares. 
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Figura 4: Processo EDI utilizando a INTERNET 

 

Onde: 

(1), (2), (3), (4) e (5) são idênticos aos da figura 3; 

(6) : Na Empresa D através dos recursos de transferências de arquivos disponíveis 

na Internet como enviar (upload) ou receber (download), utilizando 

protocolos de transferência de arquivos FTP – file transfer protocol, 
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comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível fazer 

novas aplicações interagir com aquelas que já existem e que sistemas 

desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis) ou outros 

protocolos, é possível enviar e receber documentos para quaisquer outras 

empresas; 

(7) : A Empresa E, utilizando um ambiente Web pode enviar informações através 

de formulários Web da VAN 1; as aplicações Web da VAN 1 transformam 

essa informações em documentos que podem ser enviados a quaisquer outras 

empresas do modelo; além disso, quaisquer outras empresas podem enviar 

documentos que serão transformados em informações disponíveis nos 

formulários Web para a Empresa E; 

(8) : através das tecnologias disponíveis como EDIIntAs2 (descreve como 

transferir informação estruturada em tempo real aplicando normas Internet 

atuais HTTP e MIME, com garantias de segurança baseadas em assinatura 

digital e criptografia de conteúdos e sessões), WebServices SOA – Service-

Oriented Architecture ou Arquitetura Orientada a Serviços (é um estilo de 

arquitetura de software cujo princípio fundamental preconiza que as 

funcionalidades implementadas pelas aplicações devem ser disponibilizadas 

na forma de serviços disponíveis a outros sistemas), pode-se conectar 

enviando e recebendo os arquivos e informações de outras VANs e ou 

empresas; 

(9) : essas informações visualizar, digitar, imprimir, editar, etc, estão disponíveis 

a qualquer documento, bem como enviá-los através dos sistemas Web da 

VAN 1; esses documentos são armazenados em bancos de dados ou no 

formato de documentos, possibilitando assim receber e enviar qualquer 

informação para ou de quaisquer outras empresas. A Aplicação 1 e Aplicação 

2 geram documentos em um determinado formato – geralmente no formato 

texto (TXT) – ao tradutor EDI que os converte para um padrão, exemplo 

EDIFACT, X12, etc; 

(10) : O software Tradutor EDI estabelece uma comunicação - através de linha 

discada, linha dedicada, linha privada, frame relay (é uma eficiente tecnologia 

de comunicação de dados usada para transmitir de maneira rápida a 
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informação digital através de uma rede de dados, dividindo essas informações 

em frames (quadros) a um ou muitos destinos de um ou muitos destinos), etc 

– com a VAN 1 e envia os documentos em um formato padrão; 

(11) : A VAN 1 recebe esses arquivos, armazena-os e os deixa disponíveis às 

empresas parceiras da Empresa A; 

(12) : A Empresa B (parceira comercial da Empresa A) repete o processo do item 

(1) e recebe os documentos em padrões e a partir do software Tradutor EDI os 

converte para o formato que a Aplicação 3 e 4 possam processá-los; 

(13) : Nesse processo a VAN 1 envia para a VAN 2 através de um meio de 

comunicação (geralmente uma rede privada, linha dedicada ou outro meio de 

comunicação seguro) os documentos nos padrões estabelecidos, os quais serão 

enviados para a Empresa C. 

A participação do homem é fundamental na criação do conhecimento; no entanto, 

a tecnologia surge como facilitadora no armazenamento e captação desse conhecimento da 

organização, podendo disseminar entre muitos o que até então era privilégio de poucos. 

5.6 A UTILIZAÇÃO DE WEB SERVICES E O PROTOCOLO EDIINT 

Nos últimos anos novas tecnologias de desenvolvimento estão surgindo, 

permitindo uma maior integração entre os diversos aplicativos e serviços disponíveis na 

internet. Este novo modelo em crescimento deve tratar tarefas complexas, como o 

gerenciamento de transações, através de serviços distribuídos que utilizam acessos simples e 

bem definidos. Esses serviços ou aplicativos distribuídos são conhecidos como Web Services. 

Para ilustrar a utilização de Web Services em uma situação real, imaginemos uma 

página de vendas (site) pela Internet, que necessita validar o cartão de crédito do comprador 

antes de proceder com a venda. O sistema acessa um serviço (Web Service) que cuida de 

todos os passos necessários à verificação de crédito: verifica o histórico das compras 

efetuadas pelo consumidor na empresa, verifica a situação de crédito do consumidor no 

sistema público, etc. O Web Service obtém estes dados e retorna a situação de crédito deste 
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consumidor para o respectivo site. Este é apenas um exemplo, entre tantos, de utilização de 

Web Services.  A Internet propiciou a criação de outros protocolos e mecanismos de 

comunicação que surgiram com o objetivo de aperfeiçoar o EDI, desta forma surgiu o 

EDIinT, que significa EDI over Internet; que é mantido pela IETF – Internet Engineering 

Task Force o qual o regulamenta (EDIINT, 2008). Esse novo padrão para o EDI na Internet, 

essencialmente, cria um envoltório em torno de um documento eletrônico EDI comum, de 

modo que ele possa ser enviado pela internet, a qualquer destinatário, podendo ou não passar 

por uma VAN. As VANs, muitas vezes tornam os sistemas de EDI dispendiosos fora do 

alcance de algumas empresas - principalmente as pequenas -, exceto para as de maior porte; 

porque elas pagam os custos por transação; esse é o modelo comercial mais comum onde uma 

das partes (comprador ou fornecedor) pagam pelo envio ou recepção dos documentos 

eletrônicos.  

O EDIinT é um protocolo MIME – Multipurpose Internet Mail Extension baseado 

no intercâmbio de dados, o qual possui três formas para estabelecer uma comunicação entre 

remetente e destinatário, são elas :  

• AS1 – Applicability Statement 1 baseado no SMTP – Simple Mail Transport 

Protocol (correio eletrônico); 

• AS2 - Applicability Statement 2 baseado no HTTP – HyperText Transport 

Protocol (ambiente Web). 

• AS3 - Applicability Statement 3 baseado no FTP – File Transfer Protocol,  

descreve como transferir informação estruturada através de FTP, com 

garantias de segurança baseadas em assinatura digital e cifra de conteúdos e 

sessões (está ainda em definição e aprimoramentos; assim sendo não será aqui 

apresentado, serão detalhados apenas aspectos dos protocolos AS1 e AS2). 

 

O protocolo EDIinT é especialmente projetado para permitir a comunicação e 

troca de informações sobre a Internet, assumindo especialmente o formato dos documentos 

eletrônicos EDI; por essa razão, o EDIinT converge para o formato do protocolo MIME, com 

segurança (através de assinaturas digitais e criptografia), com intercâmbio das especificações 

dos processos de negócios e os requerimentos de entrega (protocolos de entrega bem sucedida 

ou não, concordância ou repudio do destinatário). Em geral, as especificações para a adoção 

do EDIinT estabelecem o formato dos documentos (layout) a serem enviados e recebidos, 
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evitando, assim, erros e repúdios por parte do destinatário e remetente. Notificações de 

entrega, níveis de segurança,  criptografia e autenticidade podem ser facilmente definidos 

previamente e fazem parte desse protocolo. Na tabela 5, apresentamos uma comparação entre 

as principais funcionalidades e diferenças entre os protocolos AS1 versus AS2. 

 

Tabela 5: Comparações entre as funcionalidades dos protocolos EDIInt AS1 e AS2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O principal propósito do protocolo EDIinT AS2 é permitir a segurança na troca de 

informações através da Internet, utilizando o protocolo de transporte HTTP. O AS2 foi 

projetado para permitir a transmissão segura de qualquer tipo de documento eletrônico (em 

especial os documentos EDI). A nomenclatura MDN – Message Disposition Notification ou 

Mensagem de ordem de notificação é um documento assinado digitalmente pelo receptor do 

reconhecimento ou não do documento enviado pelo emissor. Na figura 5 ilustramos como é 

implementado em detalhes o protocolo AS2. A figura 5 ilustra melhor a funcionalidade desse 

protocolo.  

 
 
 
 
 

Privacidade X X

Autenticação X X

Integridade X X

Não Repúdio do Destinatario X X

Formato dos documentos EDI X X

Formato dos documentos XML X X

Permite a transmissão de grandes arquivos
sem fragmentação (alguns servidores SMTP fragmentam de 
forma automática grandes arquivos em outros menores)

X

Permite a transmissão sincrona (sem servidores
intermediários potencial menor de atrasos)

X

Não necessita regras especiais no firewall X

Permite uma conexão Internet de linha discada X

EDIinT AS1
[ SMTP ]

EDIinT AS2
[ HTTP(S) ]

Suporte as funcionalidades
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Figura 5: Implementação do Protocolo EDIinT AS2 
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pelos baixos custos dessas operações, no entanto uma das principais preocupações e a 

segurança disponível para que os negócios possam ser feitos com segurança e privacidade. 

Essa dissertação não tem como objetivo apresentar todas os mecanismos de segurança 

existentes vamos apresentar um dos mais utilizados para realizar transações seguras na 

internet: SSL - Secure Sockets Layer que se caracteriza por ser um mecanismo de segurança 

dominante para a Web através de certificados. 

5.7.1 O SSL – Secure Sockets Layer 

O SSL - Secure Socket Layer, atualmente na versão 3, é um protocolo de 

comunicação que implementa um canal seguro para comunicação de aplicações na Internet, 

de forma transparente e independente da plataforma ou sistema operacional utilizado. Foi 

desenvolvido pela Netscape Communications em sua versão inicial em julho de 1994. Em 

abril de 1995 foi lançada a referência para implementação da versão 2 (sendo distribuído 

junto com os Browsers Netscape do fabricante Netscape e Internet Explorer do fabricante 

Microsoft e os computadores servidores Web mais comuns - Apache, NCSA httpd - National 

Center for Supercomputing Applications, IIS – Internet Information Services, Netscape 

Server, etc), apoiados pelas empresas Verisign e Sun, transformando-se brevemente em um 

padrão e referência dos B2B, tendo a sua especificação submetida ao grupo de trabalho W3C 

– World Wide Web Consortium (especificação disponível em um rascunho do IETF – Internet 

Engineering Task Force com o nome de TLS - Transaction Layer Security sob o registro da 

RFC2246 (IETF2, 2007). 

Em novembro de 1995 foi lançada a versão 3 do SSL, tendo como melhorias a 

diminuição no número de rodadas de negociação, a escolha das cifras e compressão por parte 

do computador servidor, um suporte mais completo para a troca de chaves de algoritmos de 

cifra, a possibilidade de renegociação das cifras em uso e a separação das chaves de 

autenticação e encriptação. Embora as diferenças entre o TLS versão 1 e o SSL versão 3 não 

sejam grandes, são suficientes para que eles não possam operar diretamente um com o outro. 

Caso seja necessário, o TLS versão 1 pode emular o SSL versão 3. 
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5.7.2 A Arquitetura do SSL 

Sua proposta é permitir a autenticação de computadores servidores, encriptação de 

dados, integridade de mensagens e, como opção, a autenticação do computador cliente, 

operando nas comunicações entre aplicativos. Visa garantir os seguintes objetivos: segurança 

criptográfica para o estabelecimento de uma ligação segura entre dois computadores 

/aplicativos, assegurando a privacidade na conexão, com a utilização de algoritmos simétricos 

(como o DES - Data Encryption Standard ou RC4 – algoritmo de criptografia) que negociam 

uma chave secreta na primeira fase do estabelecimento dos protocolos de segurança 

(handshaking) usando chaves públicas – assimétricas; autenticação do computador servidor e, 

opcionalmente do computador cliente por meio de algoritmos assimétricos como o RSA 

(algoritmo de encriptação) ou o DSS - padrão de assinatura digital; confiabilidade na conexão, 

conseguida com o uso de MAC - Message Authentication Code ou Códigos de Autenticação 

de Mensagens. O SSL foi desenhado e projetado para utlizar o protocolo TCP – Transfer 

Control Protocol com o objetivo de prover um serviço de segurança ponto a ponto. O SSL 

não se caracteriza como um protocolo único, mas sim como um protocolo de duas camadas. O 

Protocolo SSL Record, basicamente disponibiliza os serviços básicos de segurança para 

vários protocolos de alto nível. Em particular, HTTP, que é o protocolo para serviços de 

transferência de informações e interações entre um computador cliente e computador servidor, 

que opera no topo do SSL.  

Três protocolos de alto nível são definidos no SSL.: o Handshake Protocol, o 

Change CipherSpec Protocol, e o Alert Protocol. Estes protocolos específicos do SLL são 

utilizados para gerenciar todo ciclo de vida de uma sessão SSL. O SSL atua entre as camadas 

transporte (TCP) e aplicação, sendo independente do protocolo de alto nível podendo rodar 

sob HTTP, Telnet, FTP, SMTP e outras, de forma transparente sobre HTTP sobre TLS (IETF, 

2007).  
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5.7.3 Características, Vantagens e Desvantagens do SSL 

A implementação é relativamente simples, colocando-se o SSL no topo da pilha 

TCP/Ip e substituindo as chamadas TCP pelas chamadas SSL: 

• Trabalha independente das aplicações utilizadas e, após o handshake 

inicial, comporta-se como um canal seguro que permite que se executem 

todas as funções que normalmente estão disponíveis no TCP/IP. 

• Existem várias implementações gratuitas e comerciais, disponíveis para 

sistemas operacionais como: UNIX, Linux, Win 95/98/NT/2000 e outros; 

• A maioria dos servidores e clientes (browsers) WEB já tem suporte nativo 

para ele, fazendo do SSL um padrão de fato; 

• O IETF - Internet Engineering Task Force está trabalhando na sua 

padronização formal, denominada TLS; 

• Disponibiliza todas as primitivas necessárias para conexões seguras, a 

saber: Autenticação, troca de chaves de sessão com o uso de criptografia 

assimétrica prévia, encriptação com métodos simétricos, MAC e 

certificação. 

Vantagens do uso do SSL:  Um dos protocolos mais convenientes e utilizados 

para implementação de transações seguras. 

Desvantagens do uso do SSL: Por ser implementado no topo do TCP/IP, o 

programador deve conhecer bem as características do sistema operacional e as especificações 

do TCP para manipular as chamadas do sistema. 

5.7.4 Análise de Segurança do SSL 

Dependendo dos protocolos de segurança e algoritmos escolhidos durante o 

handshake, o SSL pode ser alvo de tentativas de: “Quebradores” (cracking) de cifras, ataque 
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de texto vazio, tentativa de Replay e Espelhamento (terminologias para denominar os 

profissionais e mecanismos utilizados que têm por objetivo quebrar ou romper a segurança na 

Internet). Estes ataques são descritos em muitos livros (TSL, 2006), bem como o SSL pode 

resistir a eles ou torná-los ineficazes. Como o TLS versão 1 (ou SSL versão 3) possuem várias 

melhorias em relação ao SSL versão 2, os “Quebradores” podem também tentar forçar uma 

conexão para “baixar” para o SSL versão 2. Este ataque acontece se, e somente se, ambos os 

lados estejam aptos a fazer o handshake na versão 2. O TLS aceita conexões em três modos: 

Servidor e Cliente autenticados; só o Servidor autenticado e nenhum dos dois autenticados. 

Quando apenas o Servidor é autenticado, o ataque por espelhamento é evitado, embora o 

computador cliente completamente anônimos possam ser potencialmente perigosos. Quanto 

ao uso de funções de Hash, é recomendável o uso conjunto do MD5 e do SHA (hash de 

criptografia), para evitar que falhas em um dos dois algoritmos venha a comprometer todo o 

protocolo. Uma descrição mais detalhada das questões sobre a implementação e segurança do 

TLS versão 1 pode ser obtida em (IETF3, 2006) e o SSL versão 3 está em (NETSCAPE, 

2005).  

5.7.5 Solução de Aceleração Web e SSL 

A solução de aceleração Web traz muitas vantagens aos sites HTTP ou HTTPS 

tanto para o lado dos computadores usuários (clientes) como para o lado dos computadores 

servidores. Uma vez que os computadores servidores são baseados em sistemas operacionais 

genéricos, ou seja, não são dedicados somente a servir HTTP, e sim a prestar uma quantidade 

de serviços diferentes, não é possível processar uma grande quantidade de conexões 

simultâneas. Com a utilização dos aceleradores é possível diminuir o tempo de entrega de 

páginas, aliviar a carga dos servidores e aperfeiçoar o consumo de banda. No caso específico 

de aceleração SSL, os aceleradores realizam funções computacionais intensivas específicas de 

processamento criptográfico, sem adicionar latência (processamento SSL, incluindo SSL 

handshakes, troca de chaves e encriptação e decodificação), permitindo um aumento 
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significativo do desempenho dos computadores servidores deixando as transações mais 

rápidas e melhorando o desempenho das páginas seguras (HTTPS). 

5.7.6 Conclusões sobre a utilização do SSL sobre a Internet 

O protocolo SSL atualmente e vital para a segurança na Web. Com ele se pode 

prover um forte senso de segurança, confidencialidade, integridade da mensagem e 

autenticação dos usuários. Os negócios envolvendo B2B, ou o comércio eletrônico são 

ligados diretamente a aceitação dos usuários, em função da segurança das transações SSL 

através da Web e por sua vez da Internet.  Os computadores são, a cada dia mais, capazes de 

executar quantidades maiores de transações em menor tempo e o tamanho das chaves de 

criptografia, bem como as cifras utilizadas, continuam a evoluir para que a garantia da 

segurança nas transações continuem a evoluir.  Somente desta forma o B2B e o comércio 

eletrônico irão continuar a crescer, garantindo aos usuários segurança nas transações através 

da Web. 

5.8 POR QUE DA EXISTÊNCIA DA VAN – VALLUE ADDED NETWORK 

As VAN – Vallue Added Network ou Rede de Valor Agregado são empresas 

prestadoras de serviços que agem como intermediárias na troca de informações entre uma 

empresa e outra. As VANs facilitam a troca de informações; devido à vasta diversidade de 

tecnologias, sistemas internos e externos existentes nas diversas empresas envolvidas nos 

processos mercantis, logísticos, financeiros, etc, e a falta de utilização de um único padrão. 

Além disso, as VANs agem como tradutoras na conversão de padrões, formatos 

dos documentos eletrônicos, disponibilizando serviços complementares como Web EDI, Web 
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Services, entre outros, com o objetivo principal de facilitar a automação e a troca de 

informações entre as diversas empresas envolvidas. 

A desvantagem se dá, muitas vezes, nos valores cobrados para realizar essas 

conversões, traduções e adaptações - principalmente para as pequenas empresas- geralmente 

as empresas menores possuem baixo tráfego de documentos eletrônicos o que as onera 

financeiramente mais em relação proporcional ao tráfego das grandes empresas; outro fator 

desfavorável é que grandes empresas, principalmente do segmento Varejo, adotaram uma 

política comercial onde seus fornecedores pagam por todo e qualquer documento eletrônico 

trafegado (exemplo: Carrefour, Wal-Mart, Pão de Açúcar, etc). Assim toda troca de 

documentos eletrônicos junto a essas empresas é paga somente pelo fornecedor; no entanto, 

os fornecedores alegam que mesmo pagando pelos documentos eletrônicos os benefícios 

assim são muito maiores do que não receber esses documentos (vide pesquisa, capítulo 8 

desse trabalho). 
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6 A AUTOMAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DO EDI NOS PROCESSOS 

A automação dos processos externos, conforme aqui apresentado anteriormente, 

agrega valor às operações e reduz custos operacionais (WITTE et al., 2003). O estudo em 

questão trata de uma pesquisa feita em campo junto a 38 (trinta e oito) dentre as 500 

(quinhentas) empresas de maior faturamento do Brasil segundo a Revista Exame; a escolha 

dessas empresas abrangeu os segmentos: varejo, eletro-eletrônicos, bens de consumo, 

alimentos e outros. Foi realizado um estudo sobre como o EDI é tratado e aplicado nessas 

organizações. Para tanto, recorreu-se a fontes primárias e secundárias de dados com o 

propósito de avaliar a dimensão do uso do EDI, procurando de alguma forma estudar a 

possibilidade de adequá-lo à realidade de outras empresas que desejam utilizar-se dos 

benefícios do EDI. Antes de apresentar a pesquisa se faz necessário explanar os processos 

utilizados dentro dessas empresas.  
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6.1 O PROCESSO MERCANTIL DE COMPRAS E VENDAS NAS EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Processo Mercantil de Compras e Vendas 

 
Na figura 6, é apresentado o processo mercantil de compras, onde temos: 
 

(1) : Os sistemas internos de gestão da empresa verificam os estoques e alertam os 

vendedores sobre a necessidade de compra dos itens com baixo estoque ou em 

falta; 

(2) : O vendedor tira do sistema os pedidos, baseado no fluxo financeiro, na urgência 

dos produtos em falta ou com pequeno estoque, no giro de venda e na 

rentabilidade desses produtos; 

(3) : O vendedor emite o pedido em papel ou meio eletrônico e o envia através dos 

seguintes meios: 

(4) : Envio do pedido em papel através do fac-símile; 
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(5) : O vendedor leva o pedido impresso; 

(6) : O comprador passa o pedido através do telefone para o vendedor; 

(7) : O comprador envia o pedido através do e-mail para o vendedor; 

(8) : O vendedor recebe o pedido; 

(9) : O vendedor digita o pedido no sistema de gestão; 

(10) : As mercadorias são separadas para envio à empresa compradora; 

(11) : Emite-se a Nota Fiscal com o caminhão já carregado para envio; 

(12) : Emite-se o Documento de Cobrança bancário (boleto) no sistema de gestão do 

fornecedor; 

(13) : Imprime-se o Documento de Cobrança bancário (boleto); 

(14) : A mercadoria é transportada por alguma transportadora; 

(15) : No recebimento, o pedido do comprador é confrontado com a Nota Fiscal do 

fornecedor; 

(16) : Processo que envolve outros profissionais (compradores, gerentes, vendedores, 

negociações comerciais, etc) para a tomada de decisões sobre as divergências 

apresentadas; 

(17) : Recebe as mercadorias; 

(18) : Confere as mercadorias abrindo as caixas e confrontando as quantidades 

apresentadas pela Nota Fiscal com as recebidas; 

(19) : Digita os dados da Nota Fiscal do fornecedor no sistema de gestão (ERP); 

(20) : Se faz necessário confrontar os valores apresentados na Nota Fiscal com o 

Documento de Cobrança bancário (boleto); 

(21) : Registra-se no sistema de gestão o pagamento para a data pré-estabelecida; 

(22) : O banco pagador (do comprador) recebe a autorização para pagamento na data 

pré-estabelecida; 

(23) : Na data pré-estabelecida realiza-se a liquidação do título; 

(24) : O banco do fornecedor recebe o montante financeiro e liquida o título que 

estava aberto; 

(25) : O departamento de contas a receber do fornecedor, através do seu banco é 

avisado sobre a liquidação do título que estava em aberto para pagamento. 
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Utilizando os princípios básicos do EDI e alguns de seus documentos eletrônicos 

padronizados -  Orders ou Pedido Eletrônico, Invoice ou Espelho da Nota Fiscal, etc -, e com 

a automação de alguns processos, serão eliminadas etapas desnecessárias que, além de atrasar 

o processo, introduzem erros e tempos adicionais desnecessários ao negócio; a seguir 

detalhamos melhor os principais documentos e sua utilização. 

6.2 O PEDIDO ELETRÔNICO (ORDER) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Processo Mercantil de Compras e Vendas – Pedido Eletrônico 

 

Introduzindo o Pedido Eletrônico observa-se a eliminação das etapas: (2), (4), (5), 

(6), (7) e (9); de todas essas etapas uma importante a ser comentada é a etapa (9) na qual a 

recepção do Pedido através de outros meios gera atrasos e erros de digitação; a pesquisa 
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realizada detectou erros de até 30% (trinta) na discrepância entre os pedidos enviados pelo 

comprador e os recebidos. O Pedido Eletrônico agiliza e reduz trabalhos operacionais 

principalmente para o Vendedor (Fornecedor), ele é diretamente favorecido pela automação 

dessa etapa. 

6.3 O ESPELHO DA NOTA FISCAL (INVOICE) 

Introduzindo o Espelho da Nota Fiscal observa-se a eliminação das etapas: (15) e  

(19); de todas essas etapas uma importante a ser comentada é a etapa (15) na qual a tomada de 

decisões sobre as discrepâncias entre o Pedido enviado e o que o Fornecedor irá entregar são 

discutidos antes da chegada do caminhão. 

No processo convencional pode haver uma grande discrepância entre o que o 

comprador solicita e o que ele realmente recebe. Essas discrepâncias se apresentam muitas 

vezes devido a falta de atualização de cadastro, tabela de preços atualizada, tabela de 

produtos, diferenças fiscais e tributárias devido à grande variedade de leis e incentivos fiscais 

estaduais. Tudo isso, aliado à diversidade de produtos e outras variações, provocam 

divergências entre o pedido feito e o que está sendo recebido através do CD – Centro de 

Distribuição ou mesmo diretamente na empresa. Quem recebe os produtos em uma empresa, 

são outros profissionais (geralmente com habilidades e funções mais simples) que não têm 

autorização para tomadas de decisões sobre divergências apresentadas entre o Pedido x Nota 

Fiscal. Essa limitação provoca atrasos na entrega de dezenas de horas, quando não dias; isso 

acarreta altos custos, atrasos e trabalhos desnecessários como, por exemplo: entrar em contato 

com a área comercial compradora e verificar o que fazer; essa por sua vez entra em contato 

com a área comercial do vendedor e inicia novas negociações e entendimentos comerciais, 

fiscais e outros, sobre as divergências encontradas no momento da recepção das mercadorias.  

O Espelho da Nota Fiscal Eletrônico agiliza o processo e reduz trabalhos 

operacionais principalmente para o comprador (Cliente), ele é diretamente favorecido pela 

automação dessa etapa. 
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Figura 8: Processo Mercantil de Compras e Vendas – Espelho da Nota Fiscal 

6.4 EMISSÃO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA BANCÁRIO (Boleto Eletrônico): 

Introduzindo o Documento de Cobrança Bancário (Boleto Eletrônico) observa-se 

a eliminação das etapas: (13) e  (20); de todas essas etapas uma importante a ser comentada é 

a etapa (20) na qual a tomada de decisões sobre as discrepâncias entre os valores apresentados 

na Nota Fiscal versus o Documento de Cobrança Bancário (Boleto) enviado geram inúmeras 

dúvidas e muitas vezes o atraso no pagamento. 
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Figura 9: Processo Mercantil de Compras e Vendas – Documento de Cobrança 

 
No processo convencional a partir do recebimento e aceite comercial das 

mercadorias abre-se um título ou duplicata a ser paga pelo comprador, conseqüentemente a 

receber pelo fornecedor respectivamente no departamento de contas a pagar e a receber de 

ambas as empresas. Erros e falta de comunicação entre as áreas podem gerar documentos de 

cobrança bancário com valores diferentes da nota fiscal recebida; através da automação desse 

processo torna-se possível manter o sincronismo entre a nota fiscal emitida e o documento de 

cobrança bancário mantendo a coerência de informações entre as diversas áreas envolvidas 

nas empresas compradoras e fornecedoras. 
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6.5 AVISO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO 

Introduzindo o Documento de Pagamento Eletrônico surge mais uma etapa no 

processo (26), que gera um extrato identificado com os títulos abertos e pagos pelo 

comprador. O processo convencional entre comprador e fornecedor gera muitas vezes 

descontos de publicidade cooperada, descontos negociados de última hora, e outras 

negociações paralelas que não são registradas (21) e geram inúmeras dúvidas no 

departamento de contas a receber do fornecedor que recebe valores diferentes dos títulos em 

abertos devido a todas essas negociações feitas de última hora e que não foram registradas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Processo Mercantil de Compras e Vendas –  Aviso de Pagto. Eletrônico 
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Com a introdução do aviso de Pagamento Eletrônico, o fornecedor paga os títulos 

e registra as observações procedentes dos devidos descontos realizados, facilitando a 

compreensão por parte do departamento de contas a receber do fornecedor. Além dessa 

prática é comum o encontro de contas onde ambas as empresas economizam no pagamento 

dos impostos sobre movimentações financeiras. Desta forma, os títulos abertos podem ser 

compensados de tal forma a eliminar outros créditos a favor do fornecedor, ou seja, havendo 

um título a ser pago pelo fornecedor (por exemplo: publicidade cooperada) esse valor é 

automaticamente descontado do título principal onde é pago somente a diferença restante. 

Esse procedimento gera benefícios financeiros a ambas as empresas (compradora e 

vendedora) na diminuição do pagamento de impostos por transações financeiras. 

 

6.6 RESUMO DA AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS 

Observamos na figura 11 que as etapas eliminadas através da automação dos 

processos convencionais utilizando o EDI tornaram-se desnecessárias, não agregam valor 

algum ao processo, ao contrário introduzem atrasos, erros manuais e etapas aumentando o 

custo de toda a operação. A automação desses processos faz com que ambas as empresas: 

fornecedora e compradora se tornem mais competitivas frente a um mundo globalizado cada 

vez mais competitivo que anseia a redução de custos decorrente principalmente da melhoria e 

automação dos processos. 
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Figura 11: Resumo da Automação do Processo Mercanti l de Compras e Vendas 

6.7 PROCESSOS DE TERCEIROS (LOGÍSTICO) 

Ilustramos em detalhe o processo envolvendo as empresas externas ao processo 

mercantil: as empresas logísticas. Abaixo segue o processo logístico de transporte das 

mercadorias da empresa vendedora para a empresa compradora.  
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Figura 12: Processos de Terceiros – Logístico 

 

No detalhamento do processo acima, os custos do transporte serão pagos pela 

empresa vendedora. Nesse caso, o frete FOB – Free on Bord (significa que o comprador é 

responsável pelo transporte, seguro da carga além de outros custos e riscos); e trata-se da 

maioria dos fretes realizados. No caso do pagamento do frete a ser realizado pela empresa 

compradora o que altera é a atividade (5); onde o pagamento através do documento de 

cobrança será feito pela empresa compradora, frete CIF - Cost, Insurance and Freight 

(significa que o preço de venda inclui os custos do bem, do transporte e do seguro). 

 

Onde: 

(1) : a empresa vendedora emite a nota fiscal e envia à transportadora que fará 

a entrega das mercadorias à empresa compradora; no Brasil o documento 

Nota Fiscal (EDI: NOTFIS)
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EDI amplamente utilizado é o NOTFIS (nota fiscal); o qual tornou-se um 

padrão entre as empresas de transporte e operadores logísticos; 

(2) : a empresa transportadora emite o conhecimento de embarque que deve 

ser obrigatoriamente escriturado pela empresa vendedora; no Brasil o 

documento EDI amplamente utilizado é o CONEMB (conhecimento de 

embarque); 

(3) : a empresa transportadora realiza a entrega das mercadorias à empresa 

compradora; 

(4) : a empresa transportadora emite um relatório com as ocorrências, ou seja, 

informando  se a entrega das mercadorias foi bem sucedida; em caso 

negativo o motivo do insucesso. No Brasil o documento EDI utilizado para 

o envio do relatório de ocorrências é o OCOREN (ocorrência de entrega); 

(5) :  a empresa transportadora emite o documento de cobrança para a empresa 

vendedora; geralmente os fretes são pagos mediante entregas realizadas 

com sucesso, ou seja, a empresa compradora aceita as mercadorias. Caso o 

frete não tenha sucesso, geralmente a transportadora não recebe pelo 

transporte realizado, mesmo que a recusa das mercadorias seja da empresa 

vendedora; no Brasil o documento EDI emitido para essa tarefa é o 

DOCCOB (documento de cobrança).  

6.8 NF-E - NOTA FISCAL ELETRÔNICA A ADOÇÃO DO EDI PELO GOVERNO  

O Governo Brasileiro, com objetivo de aumentar as arrecadações, diminuir a 

sonegação, e reduzir a burocracia fiscal, foi buscar no Chile conhecimentos sobre o projeto 

chileno da “Factura Eletrônica”. Esse projeto foi estudado e nele foram acrescidos conceitos 

e padrões do EDI para implementação no Brasil. O inovador modelo adotado no Chile 

recebeu as devidas adaptações à realidade fiscal e comercial brasileira e, assim, criou-se o 

Projeto Nota Fiscal Eletrônica ou NF-e.  
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O Projeto Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) está sendo desenvolvido, de forma 

integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal, a partir da assinatura 

do Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005), que atribui ao ENCAT - Encontro Nacional de 

Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais a coordenação e a responsabilidade 

pelo desenvolvimento e implementação do Projeto NF-e. 

Para harmonizar a legislação sobre a NF-e, foi celebrado o ajuste SINIEF 07/05, 

pelos Estados, Distrito Federal e Ministério da Fazenda, juntamente com a legislação 

complementar contida no Ato COTEPE 72/05, de 22/12/2005.  

As informações aqui apresentadas foram obtidas a partir de informações 

fornecidas pela Secretaria da Fazenda e por empresas participantes do Projeto Piloto da NF-e. 

A própria Secretaria da Fazenda salienta sobre a possibilidade de haver mudanças nesse 

projeto (SEFAZ, 2008).  

6.8.1 Objetivos do Projeto 

O Projeto NF-e tem como objetivo a implementação de um modelo nacional de 

documento fiscal eletrônico que possa substituir a sistemática atual de emissão do documento 

fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do 

remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo 

tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco. 

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário Geral da 

Receita Federal do Brasil, na 119ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política 

Fazendária, realizada em Manaus, AM, no dia 30 de setembro de 2005, tendo em vista o 

disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), 

resolvem celebrar o seguinte ajuste: 

 

“Cláusula primeira: Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e que poderá ser 
utilizada em substituição a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, pelos contribuintes do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”. 
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“Parágrafo único: considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido e 
armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de 
documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura 
digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade 
federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador”. 

 
“Cláusula segunda: Para emissão da NF-e, o contribuinte deverá solicitar, 
previamente, seu credenciamento na unidade federada em cujo cadastro de 
contribuinte do ICMS estiver inscrito”. 

6.8.2 Conceito da NF-e 

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ser conceituada como sendo um documento 

de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente. Tem o objetivo 

de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja 

validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a autorização de uso 

fornecida pela administração tributária no domicílio do contribuinte. 

 

6.8.3 Descrição Simplificada do Modelo Operacional 

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo 

eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado 

digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este 

arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido, 

pela Internet, para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente, 

que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso, sem o qual não 

poderá haver o trânsito da mercadoria.  

Após o recebimento da NF-e, a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará 

consulta, através Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a 
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chave de acesso do documento eletrônico. Este mesmo arquivo da NF-e será ainda 

transmitido, pela Secretaria de Fazenda Estadual, para a Receita Federal, que será repositório 

nacional de todas as NF-e emitidas e, no caso de uma operação interestadual, para a Secretaria 

de Fazenda Estadual de destino da operação e respectivamente, para a SUFRAMA – 

Superintendência da Zona Franca de Manaus, quando aplicável. 

Para acobertar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica 

simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulada DANFE - Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica. Será feita em papel comum, em única via, e conterá a chave de acesso e o 

código de barras linear impressos em destaque. Será referência o padrão CODE-128C, para 

facilitar e agilizar a consulta da NF-e na Internet e a respectiva confirmação de informações 

pelas unidades fiscais e contribuintes destinatários. 

A DANFE não é uma nota fiscal, nem a substitui, serve apenas como instrumento 

auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso que permite ao detentor desse 

documento confirmar a efetiva existência da NF-e, através dos sítios das Secretarias de 

Fazenda Estaduais autorizadoras ou Receita Federal. Apesar disso, no primeiro momento de 

implementação do projeto, o contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar 

este documento, sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência da NF-e com 

autorização de uso no Banco de Dados das administrações tributárias envolvidas no processo. 

 

 

 

6.9 O PROCESSO FISCAL E MERCANTIL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) 

Apresentamos a seguir um modelo do processo da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 

se faz necessário, registrar que esse projeto encontra-se em fase de ajustes e melhorias, assim 

sendo o aqui apresentado poderá futuramente sofrer mudanças, (SEFAZ, 2008). 
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Figura 13: O Processo Fiscal e Mercantil da Nota Fi scal Eletrônica – NF-e 

 

Onde: 

(1) : A empresa fornecedora (Vendedora) gera o documento eletrônico no 

formato e padrão XML definido previamente pela Secretária da Fazenda 

(formato:http://www.w3.org/TR/REC-xml), com todas as informações 

fiscais e mercantis necessárias; implementa a assinatura digital nesse 

documento e envia através da Internet – utilizando um Web Service, da 

Secretária da Fazenda do emissor; 

(2) : A SEFAZ - Secretária da Fazenda valida às informações do emissor e 

devolve a autorização para o documento recebido; a partir desse momento 

o documento eletrônico enviado torna-se uma NF-e - Nota Fiscal 

Eletrônica e a empresa fornecedora (Vendedora) poderá circular com as 

mercadorias; 

(3) : A empresa fornecedora (Vendedora) - para facilitar a fiscalização e 

conferência das mercadorias - imprime o DANFE – Documento Auxiliar 
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da Nota Fiscal Eletrônica; esse documento contém todas as informações de 

uma Nota Fiscal, no entanto pode ser impresso em papeis comuns; as 

mercadorias podem ser transportadas, segue abaixo um exemplo do 

DANFE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 14: Exemplo do DANFE – Documento Auxiliar da  NF-e 

 
(4) : a empresa fornecedora (Vendedora) envia a NF-e à empresa 

Compradora; a partir desse momento, a empresa Compradora deverá 

armazenar a NF-e como uma Nota Fiscal convencional, no entanto de 

forma digital e eletrônica, seguindo todas as normas e leis vigentes; 

(5) : a empresa cliente (Compradora) valida a NF-e recebida do fornecedor, 

junto à SEFAZ, verificando se a NF-e recebida é realmente válida; essa 

etapa nesse momento é opcional; 

(6) : caso haja uma fiscalização, o Posto Fiscal através do código de barras 

existente na DANFE verifica junto a SEFAZ se a NF-e foi emitida e se 

está de acordo com os produtos em circulação;  
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(7) : não é possível passar mais de uma vez pelo mesmo posto fiscal com a 

mesma DANFE; 

(8) : a empresa cliente (Compradora) recebe as mercadorias e faz a 

confrontação com o DANFE e opcionalmente (nesse momento esta etapa é 

opcional, futuramente acredita-se que a SEFAZ obrigará sua utilização) 

autentica o recebimento das mercadorias junto a SEFAZ  constantes na 

NF-e; 

(9) : A SEFAZ do Estado da empresa fornecedora (Vendedora) envia as 

informações à SEFAZ da empresa cliente (Compradora). 

6.9.1 Arquitetura de Comunicação com Contribuinte 

Na comunicação para envio dos documentos eletrônicos junto a SEFAZ (etapa 1) 

temos as seguintes situações: 

• Autorização: permite impressão do DANFE e a circulação da 

mercadoria. A NF-e pode ser cancelada, desde que as mercadorias não 

saiam do local (ex. sair do CD – Centro de Distribuição); 

•  Rejeição: NF-e não é gravada na base da SEFAZ. É possível nesse caso:   

Corrigir a NF-e, reenviá-la ou inutilizar a numeração e enviar nova NF-e. 

• Denegação: acontece se o emitente tem problemas com o fisco, por 

exemplo, inscrição estadual cancelada. 

É gravada na SEFAZ, mas não é autorizada (para impressão). 

Hoje, se o receptor está com problemas o emissor pode enviar a 

mercadoria. Ex. o cadastro do estado pode estar defasado. No futuro isto 

pode mudar. 

• Contingência: no caso de parada nos computadores servidores da SEFAZ, 

a empresa deve avaliar o impacto no negócio e esperar ou entrar em 

contingência. 
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Emissão do DANFE em formulário de segurança (formulário a laser ou 

papel moeda) ou   utilizar o sistema de nota fiscal utilizado até então 

(sistema anterior). 

Caso seja utilizado o sistema atual, as notas fiscais emitidas deverão seguir 

as mesmas regras utilizadas hoje. 

Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais irão disponibilizar os seguintes 

serviços: 

• Recepção de NF-e; 

o Recepção de Lote; 

o Consulta Processamento de Lote; 

• Cancelamento de NF-e; 

• Inutilização de numeração de NF-e; 

• Consulta da situação atual da NF-e; 

• Consulta do status do serviço. 

Para cada serviço oferecido existirá um Web Service específico. O fluxo de 

comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma 

mensagem ao Web Service com a solicitação do serviço desejado. O Web Service sempre 

devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao 

aplicativo do contribuinte na mesma conexão. A solicitação de serviço poderá ser atendida na 

mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento, nos casos de serviços mais 

críticos, para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento 

das Secretarias de Fazenda Estaduais. 

Os serviços podem ser síncronos ou assíncronos em função da forma de 

processamento da solicitação de serviços: 

 

• Serviços síncronos – o processamento da solicitação do serviço é 

concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem com o 

resultado do processamento do serviço solicitado; 

• Serviços assíncronos – o processamento da solicitação de serviço não é 

concluído na mesma conexão, havendo a devolução de uma mensagem de 

resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação 
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de serviço. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão 

para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado 

anteriormente. 
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7 PESQUISA NÍVEL DE AUTOMAÇÃO UTILIZANDO O EDI NAS EMPRESAS 

A competição nos diversos segmentos de atuação tem levado as empresas a uma 

busca constante por uma maior eficiência em seus processos de negócio, tanto no âmbito 

interno – melhoria dos processos e redução dos custos - como externo – melhoria nos 

processos de venda, ou seja, no relacionamento com clientes, fornecedores, bancos, 

transportadoras, em âmbito nacional e internacional, incluindo, portanto, as exportações. Esta 

busca da eficiência através da melhoria dos processos tem feito uso intensivo da TI - 

Tecnologia de Informação e como vimos anteriormente, a automação dos processos utilizando 

o EDI nas mais diversas formas. O objetivo desta pesquisa é investigar como com a 

automação e a utilização do EDI ocorreram melhorias nos processos mercantis, logísticos e 

financeiros junto a 38 (trinta e oito) das 500 (quinhentas) empresas de maior faturamento do 

Brasil. 

7.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada uma pesquisa de campo. A 

metodologia adotada partiu do envio de um questionário para preenchimento para 125 

grandes empresas selecionadas. Desse total,  38 (trinta e oito) permitiram e autorizaram a 

divulgação de suas informações. Ao contemplar as demais, cerca de 65 (sessenta e cinco) 

empresas não responderam e  as 22 (vinte e duas) empresas restantes responderam, mas logo 

em seguida declinaram e não autorizaram a divulgação de seus dados. No intuitivo de 

aprimorar os resultados e bases para este trabalho, profissionais das áreas mercantis (compra 

e/ou venda), logístico (transportes) e financeiro, também preencheram questionário 

específico. 
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7.2 PROTOCOLO PARA A PESQUISA 

O protocolo abaixo tem por objetivo determinar os passos a serem seguidos 

durante a elaboração da pesquisa, assim como, definir um meio coerente e único para 

obtenção das informações junto às empresas pesquisadas. O protocolo está dividido em 7 

(sete) blocos, são eles: 

7.2.1 Dados da Empresa  

Quadro 1: Informações da empresa 

 

Dados da empresa 

Razão Social         Faturamento:   

CNPJ      Nacional:   

 

 
 
 

Localização  Mundial:  

Ramo de atividade  Nº de funcionários:  

Data de fundação  Brasil:  

  Mundo:  
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7.2.2 Dados do contato da Pesquisa 

Quadro 2: Informações do contato 

 

Dados do contato 

Nome:  

Cargo: Departamento: 

Telefone: E-mail: 

7.2.3 Informações sobre o EDI 

Quadro 3: Informações do uso do EDI 

 
 

Informações sobre o uso do EDI 
 

Sua empresa utiliza a tecnologia EDI?(se NÃO, pule as  próximas perguntas) 

            (    ) SIM 

            (    ) NÃO 

Em quais setores da empresa o EDI é utilizado? 

Compra Mercantil        (      ) 

Venda Mercantil   (      ) 

Transporte Logístico   (      ) 

Banco Financeiro   (      ) 

Exportação / Importação Comércio Exterior   (      ) 

  (      )                           Outros 

Especifique qual(is)  
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Há quanto tempo, em cada setor especificado anterio rmente, o EDI é utilizado? 

Compra Mercantil          

Venda Mercantil  

Transporte Logístico  

Banco Financeiro  

Exportação / Importação Comércio Exterior  

 Outros 

Especifique qual(is) 

 

 

 

 

 

Sua empresa hoje sem o EDI sofreria algum impacto na mudança do processo de que forma : 

(    ) Negativo – impactaria de forma negativa o processo gerando mais trabalho; 

(    ) Positivo – impactaria de forma positiva o processo gerando menos trabalho; 

(    ) Neutro – não afetaria o processo 

(    ) Outros, explique: 

 

 

 

 

Cont. tabela anterior 
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7.2.4 Informações sobre o Processo EDI 

Quadro 4: Informações do processo da empresa 

 
 

Informações sobre o processo 
 

Atuou na empresa antes da implementação do EDI? 

            (    ) SIM 

            (    ) NÃO 

Antes da implementação do EDI, como era feito o fluxo de informações (assinale mais de uma 
alternativa se necessário) 

            (    ) por e-mail 

            (    ) por fax 

            (    ) por visitas presenciais 

            (    ) outros, 
qual(is)? 

 

 

Antes da implementação do EDI, quantas pessoas estavam envolvidas na execução direta do(s) 
processo(s) que hoje estão automatizados através do EDI? 

           (     ) 1 a 5 pessoas; 

                           (     ) 5 a 10 pessoas; 
                           (     ) mais de 10 pessoas; 

Dentro das atividades intrínsecas no processo você saberia utilizar rotinas manuais que seriam 
consideradas como alternativa ao uso de EDI? 

            (    ) Não saberia 

            (    ) Saberia com muita dificuldade 

            (    ) Saberia com pouca dificuldade 

            (    ) Saberia com facilidade 

            (    ) Saberia com muita facilidade 



74 

 

7.2.5 Informações sobre os Benefícios dos Processos EDI 

O bloco a seguir visa obter o parecer junto aos profissionais das empresas 

pesquisadas quanto aos benefícios propiciados pelo uso do EDI. O profissional pesquisado 

pontuou cada item pesquisado seguindo uma escala de 1 a 5, conforme as regras do quadro 

abaixo: 

Quadro 5: Pontuação do grau de Benefício 

 

INTENSIDADE Valor 

PÉSSIMO 1 

RUIM 2 

REGULAR 3 

BOM 4 

ÓTIMO 5 

 

Para efeito da análise dos dados, é fundamental que o pesquisado responda todas 

as questões. 

Quadro 6: Indicadores de benefício 

 

Benefícios Valor 

Melhoria na eficiência no processo operacional.  

Melhoria no tempo de emissão de um documento.  

Redução do prazo de entrega.  

Maior eficiência na aprovação de pedidos.  

Melhoria no tempo de recepção de documentos.  

Redução de mão-de-obra utilizada no processo.  

Redução de erros e divergências entre pedidos e notas fiscais.  

Maior agilidade para tomadas de decisões.  

Melhoria no tempo de correção de erros.  
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Redução no tempo de negociação.  

O uso do EDI ajudou no aumento das vendas.  

Redução no número de pessoas em atividades rotineiras envolvidas no 
processo. 

 

O uso do EDI ajudou na redução de ruptura.  

Redução dos custos diretos envolvidos no(s) processo(s).  

Redução de custo de materiais indiretos.  

Melhorou o gerenciamento do(s) processo(s).  

O Retorno do Investimento (ROI) para implementação do EDI é estimado em: 

    (    ) menos de 1 ano 

    (    ) de 1 a 3 anos 

    (    ) de 3 a 5 anos 

    (    ) mais de 5 anos  

7.2.6 Informações sobre os Usos e Fatores de êxito do EDI 

O bloco a seguir visa obter o parecer junto aos profissionais das empresas 

pesquisadas quanto à utilização do EDI. O profissional pesquisado pontuou cada item 

seguindo uma escala de 1 a 6, conforme as regras a seguir: 

Quadro 7: Pontuação do grau de usabilidade do EDI 

 

INTENSIDADE Valor 

DISCORDO TOTALMENTE 1 

DISCORDO MUITO 2 

DISCORDO POUCO 3 

CONCORDO POUCO 4 

CONCORDO MUITO 5 

CONCORDO TOTALMENTE 6 
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Para efeito da análise dos dados, é fundamental que o profissional pesquisado 

responda todas as questões. 

Quadro 8: Indicadores de usabilidade do EDI 

 
Usabilidade e Fatores de êxito 
 

 
Valor 

 
O EDI proporciona maior mobilidade, flexibilidade e produtividade. 

 

 
O tempo de adaptação ao EDI foi curto, menor que o esperado. 

 

 
Raramente a empresa precisa de auxilio do suporte técnico. 

 

 
O uso do EDI teve o resultado esperado. 

 

 
O EDI atendeu a todas minhas necessidades. 

 

 
Houve aceitação por toda a organização. 

 

 
Não houve incompatibilidade com os sistemas existentes. 

 

 
O uso do EDI traz maior segurança na manipulação de informações. 

 

 
O EDI propicia conforto e confiabilidade. 

 

7.2.7 Melhorias e sugestões para o EDI 

O bloco a seguir propiciou ao profissional pesquisado a possibilidade de sugerir  

melhorias nos processos que utilizaram o EDI; tratou-se de uma pergunta aberta, na qual se 

fez necessária uma análise minuciosa, no intuito de encontrar similaridades e evidências em 

toda amostra pesquisada. 

Quadro 9: Espaço para sugestões de melhorias 
 

Que melhorias você sugere no uso do EDI dentro de sua empresa? 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________  
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8 RESULTADOS DA PESQUISA 

Apresenta-se aqui os resultados obtidos na pesquisa. Conforme demonstra o 

Gráfico 1, as 38 (trinta e oito) empresas que permitiram a divulgação dos dados estão 

distribuídas dentro das seguintes atividades econômicas: 3% (três) Petroquímica; 29% (vinte e 

nove) Alimentos; 8% (oito) Higiene e Limpeza; 5% (cinco) Siderurgia; 13% (treze) 

Eletroeletrônico; 5% (cinco) Têxtil; 31% (trinta e um) Varejo; 3% (três) Consumo e 3% (três) 

Bebida. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Ramo de atividade das empresas pesquisadas 

 

Outro item relevante a ser considerado é o fato de que 100% (cem) das empresas 

pesquisadas fazem uso do serviços por meio de, no mínimo, uma VAN na automação dos 

processos utilizando o EDI. Esse foi um fator que as empresas alegaram ter sido bem 

sucedido na automação dos processos. 

Segue na Tabela 6 o resultado referente às áreas das empresas pesquisadas, onde 

foram automatizados os processos utilizando o EDI; mais detalhes podem ser obtidos nos 

Apêndices 1, 2 e 3 dessa pesquisa. 

3%

29%

8%
5%13%5%

31%

3% 3%

Petroquímica

Alimentos

Higiene e Limpeza

Siderurgia

Eletroeletrônico

Textil

Varejo

Consumo

Bebida



78 

 

 

Tabela 6: Utilização do EDI por setores de atuação 

 

Em quais setores da empresa o EDI é utilizado? 

  
Compra 

Mercantil      
Venda 

Mercantil 
Transporte 
Logístico 

Banco 
Financeiro 

Exportação / Importação 
Comércio Exterior Outros 

001   X X X     

002   X         

003 X X X       

004 X X X X     

005 X           

006   X X       

007   X         

008   X X X     

009 X X X X     

010   X         

011   X X X     

012 X           

013   X X X     

014 X X X       

015   X X X     

016 X           

017 X           

018 X           

019 X   X X     

020 X     X     

021 X           

022   X         

023 X   X       

024   X         

025 X     X     

026   X         

027 X   X X     

028   X X       

029 X     X     

030 X X X X     

031 X X X       

032 X X         

033 X X X       

034 X X X X     

035   X X X     

036   X   X     

037   X   X     

038 X           

Freqüência  21,00 25,00 19,00 17,00   

Freqüência 
Relativa 58,3% 66,7% 52,8% 44,4%   
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Observa-se na Tabela 6 e no Gráfico 2 que a área de maior utilização é a mercantil 

vendas com 67% (sessenta e sete), seguida da área mercantil compras 58% (cinqüenta e oito) 

e pelas áreas logística e financeira com 53% (cinqüenta e três) e 44% (quarenta e quatro) 

respectivamente. Um dos processos mais automatizados através do EDI é o envio do pedido 

de compras (Orders) que assegura uma série de benefícios ao emissor e ao receptor, como 

visto anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2: Freqüência de utilização do EDI por setor 

 
 

A tabela a seguir (Tabela 7) e gráfico 3 apresentam o tempo de utilização em cada 

setor especificado anteriormente, não foi calculado o desvio padrão uma vez que são 

segmentos distintos e não vazia sentido nesse caso.  É possível observar, com base na tabela 

7, que o segmento bancário no Brasil teve o maior tempo de utilização, isso se justifica uma 

vez que tal segmento contempla o setor bancário, setor que mais investe na automação 

utilizando a TI, e, portanto, os bancos são os mais beneficiados com a automação dos 

processo pelo EDI. 
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Tabela 7: Tempo de utilização do EDI por setor da empresa 
 

Há quanto tempo, em cada setor especificado anterio rmente, o EDI é utilizado? (anos) 

  
Compra 

Mercantil      
Venda 

Mercantil 
Transporte 
Logístico 

Banco 
Financeiro 

Exportação / Importação 
Comércio Exterior Outros 

001   10,00 9,00 16,00     

002   5,00         

003 5,00 6,00 2,00       

004 2,00 6,00 4,00 5,00     

005 5,00           

006   12,00 12,00       

007   5,00         

008   10,00 6,00 10,00     

009 3,00 8,00 5,00 8,00     

010   5,00         

011   10,00 6,00 4,00     

012 8,00           

013   15,00 5,00 13,00     

014 2,00 2,00 2,00       

015   2,00 2,00 1,00     

016 6,00           

017 4,00           

018 0,83           

019             

020 13,00     13,00     

021 1,50           

022   10,00         

023 2,00   1,00       

024   7,00         

025 3,00     1,00     

026   3,00         

027 5,00   2,00 3,00     

028   3,00         

029 5,00     3,00     

030 5,00 8,00 2,00 5,00     

031 7,00 2,00 5,00       

032 3,00 1,00         

033             

034 3,00 1,00 2,00 10,00     

035   9,00 2,00 9,00     

036   5,00   5,00     

037   2,00   1,00     

038 2.00           

Média 4,39 6,13 4,19 6,69   
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Gráfico 3: Média do tempo de utilização nas empresas por setor 

 
O Quadro 10 abaixo contempla pergunta, resposta e resultados relacionados à 

existência de alguma interferência (positiva ou negativa) caso não fosse utilizado o EDI para 

automação dos processos. A resposta foi unânime, ou seja, a não utilização afetaria de forma 

negativa, prejudicando de alguma forma o processo que até então estava automatizado pelo 

EDI. 

 

Quadro 10: Análise do impacto nas empresas para mudança de processo 

 

Sua empresa hoje sem o EDI sofreria algum impacto n a mudança do processo de que forma: 

Negativo – afetaria de forma negativa o processo ge rando mais trabalho; 

Positivo – afetaria de forma positiva o processo ge rando menos trabalho; 

Neutro – não afetaria o processo 

Outros, explique: 

Todas as empresas responderam a primeira alternativ a. 
 

 

No Gráfico 4 são demonstradas as respostas obtidas na pesquisa de melhoria dos 

processos operacionais através da automação utilizando o EDI. A maioria – 47% (quarenta e 

sete) responderam que as mudanças foram ótimas, e 50% (cinqüenta) responderam que as 

mudanças foram boas nos processos operacionais. 
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Gráfico 4: Melhoria da eficiência do processo operacional 

 

No Gráfico 5 encontram-se as respostas obtidas na pesquisa sobre o tráfego de 

documentos, vemos que a diferença é quase imperceptível ou seja, o EDI é tanto utilizado 

para enviar quanto receber os documentos eletrônicos; a percepção dos profissionais 

pesquisados revela que em ambas as etapas (envio e recepção) a satisfação é ótima e boa. 
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Gráfico 5: Pontuação comparativa -  Tráfego de documentos 
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No Gráfico 6 demonstra-se as respostas da pesquisa referentes ao tempo de 

negociação. Novamente, uma grande parcela das empresas – 50% (cinqüenta) – respondeu 

que as melhorias obtidas através da utilização do EDI nessa etapa do processo são ótimas e 

boas. 
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Gráfico 6: Pontuação – Redução no tempo de negociação 

 
 

No Gráfico 7 é possível encontrar as respostas da pesquisa referentes a um dos 

maiores problemas do Varejo e da Indústria: a falta de produtos nas prateleiras das lojas o que 

recebe o nome de ruptura de gôndola.  Essa pergunta visou obter informações do quanto o 

EDI pode ajudar na diminuição desse problema que aflige aos setores do Varejo e Indústria. 

Com base nas informações pode-se verificar que as empresas conseguiram reduzir o índice de 

ruptura. Além disso, 47% (quarenta e sete) responderam que a contribuição do EDI na 

diminuição do problema da ruptura de gôndola foi classificada como bom ou ótimo. Contudo, 

a diminuição desse problema em questão deve-se mais ao fato de compartilhar informações 

com os fornecedores do que ao EDI propriamente mencionado, o EDI nesse caso é um 

facilitador, um mecanismo de transporte mais rápido dos documentos eletrônicos e por sua 

vez das informações. 

No caso do Varejo, o problema da falta de produtos nas gôndolas e lojas, pode ser 

resolvido através da ajuda do próprio fornecedor. Este, munido do Relatório de Estoque e 
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Relatório de Vendas enviado pelo cliente, obtém as informações necessárias para intervir no 

processo de reposição dos produtos faltantes diminuindo assim a falta dos mesmos nas 

gôndolas e lojas.  
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Gráfico 7: Pontuação – O uso do EDI ajudou na redução do índice de ruptura 

 

No Gráfico 8 são demonstradas as respostas da pesquisa referentes a outro fator 

crítico: tempo da correção de um erro. A partir da detecção de um erro em uma determinada 

etapa, o quanto a utilização do EDI ajuda nesse processo. Neste caso, 76% (setenta e seis) das 

empresas responderam que é ótimo ou bom. Isso se deve principalmente ao fato de que a 

emissão de um documento eletrônico de erro ou ajuste é inserida (geralmente) no sistema de 

gestão do fornecedor ou cliente (ERP); os sistemas de gestão (ERP) estão programados para 

acionar os tomadores de decisão de forma mais ágil em relação ao processo convencional, 

feito por telefone, fax ou e-mail. 
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Gráfico 8: Pontuação – Melhoria no tempo médio de correção de erros 
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No Gráfico 9 encontram-se as respostas referentes a uma pergunta complementar 

à do Gráfico 8: se há maior agilidade nas tomadas de decisões utilizando o EDI, ou seja, a 

partir da detecção de uma situação em uma determinada etapa, o quanto a utilização do EDI 

ajuda na tomada de uma decisão. Mostrou-se que 71% (oitenta e um) das empresas 

responderam que é ótimo ou bom. Novamente, isso se deve principalmente ao fato de que a 

emissão de um documento eletrônico de erro ou ajuste é inserida (geralmente) no sistema de 

gestão do fornecedor ou cliente (ERP). Os sistemas de gestão (ERP) estão programados para 

acionar os tomadores de decisão de forma mais ágil em relação ao processo convencional 

feito por telefone, fax ou e-mail, isso faz com que as decisões sejam tomadas de forma 

antecipada. 
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Gráfico 9: Pontuação – Maior agilidade para tomadas de decisões 

 

No Gráfico 10 obtêm-se as respostas da pesquisa referentes à aprovação de um 

pedido de compra, se há maior agilidade na aprovação utilizando o EDI. A partir da detecção 

do pedido eletrônico (Orders) as empresas responderam que é ótimo ou bom em 65% 

(sessenta e cinco) da amostra. Novamente, isso se deve principalmente ao fato de que a 

emissão de um pedido de compras (Orders) é inserida (geralmente) no sistema de gestão do 

fornecedor (ERP); os sistemas de gestão (ERP) estão programados para acionar os tomadores 

de decisão de forma mais ágil em relação ao processo convencional de negociação presencial, 

por telefone, fax ou e-mail.  
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Gráfico 10: Pontuação – Maior eficiência na aprovação de pedidos 

 
No Gráfico 11 é possível encontrar as respostas da pesquisa referentes a algum 

beneficio na redução no prazo de entrega, utilizando o EDI. As empresas responderam que é 

ótimo ou bom em 66% (sessenta e seis) da amostra. Novamente, isso se deve principalmente 

ao fato de que a emissão de um pedido de compras (Orders) é inserida (geralmente) no 

sistema de gestão do fornecedor (ERP); os sistemas de gestão (ERP) estão programados para 

acionar os tomadores de decisão de forma mais ágil em relação ao processo convencional de 

negociação presencial, telefone, fax ou e-mail. Indiretamente, isso faz com que haja uma 

redução no prazo de entrega comparado ao processo convencional. 
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Gráfico 11: Pontuação – Redução no prazo de entrega 

 
No Gráfico 12 obtém-se as respostas da pesquisa referente a algum beneficio na 

eficiência do processo operacional, utilizando o EDI. As empresas responderam que é ótimo 

ou bom em 97% (noventa e sete) da amostra. As melhorias nessa etapa são diretamente 
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afetadas uma vez que não mais dependeram do fator humano, mas sim de um processo 

automatizado.  
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Gráfico 12: Pontuação – Melhoria na eficiência no processo operacional 

 
No Gráfico 13 verifica-se as respostas da pesquisa referentes à percepção de 

aumento nas vendas utilizando o EDI. As empresas responderam que é ótimo ou bom em 43% 

(quarenta e três) dos questionários. Isso se deve principalmente ao fato de que a utilização do 

EDI permite o envio de relatórios de estoque e venda de produtos ao seu respectivo 

fornecedor. O fornecedor de posse dessas informações pode interagir com seu cliente (o 

Varejo) podendo ajudar no processo de reposição dos produtos, redução da ruptura de 

gôndola, adequação de produtos a uma determinada região, estudo de quais produtos vendem 

em uma loja e quais são vendidos em outras, e assim por diante. Essas atividades conjuntas, 

das quais o EDI é inerente no envio e recepção de documentos e informações, fazem com que 

haja um aumento das vendas. A interpretação de péssimo ou ruim nesse caso necessitaria de 

um estudo mais profundo uma vez que não pode ser interpretada como queda nas vendas, 

muito menos que o EDI atrapalhe o processo, pelo explicado anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13: Pontuação – O uso do EDI ajudou no aumento das Vendas 
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A Tabela 8 apresenta o resultado dos profissionais pesquisados; cerca de 66% 

(sessenta e seis) deles já estavam nas respectivas empresas antes da implementação do EDI. 
 

 Tabela 8: Freqüência de entrevistados atuantes antes da implementação do EDI 
 

Atuou na empresa antes da implementação do EDI? 

  Sim Não 

001 X   

002 X   

003 X   

004 X   

005 X   

006 X   

007   X 

008 X   

009 X   

010   X 

011   X 

012 X   

013 X   

014   X 

015 X   

016 X   

017   X 

018 X   

019   X 

020   X 

021 X   

022   X 

023 X   

024   X 

025 X   

026 X   

027   X 

028 X   

029 X   

030 X   

031 X   

032 X   

033   X 

034 X   

035 X   

036   X 

037   X 

038 X   

Freqüência 25,00 13,00

Freqüência 
Relativa 65,8% 34,2% 
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Tabela 9: Fluxo de informações antes de uso do EDI. 
 

Antes da implementação do EDI, como era feito o flu xo de informações  
 Por e-mail Por fax Por visitas presenciais Outros Que TIPO? 

001     X X De forma manual 
  X X   X ao telefone 

003 X X X     
004 X X X X ao telefone 
005   X X     
006     X     
007   X X X ao telefone 
008 X X X X ao telefone 
009   X X     
010 X X X X ao telefone 
011       X sistema de automação 
012     X     
013 X X   X fitas e disquetes 
014 X   X     
015 X X X     
016 X X X     
017 X X X     
018     X     
019     X     
020     X     
021   X X     
022   X       
023 X X X     
024 X X       
025     X     
026 X X       
027 X X       
028     X X Sistema WEB proprietário 
029     X     
030 X X       
031 X X X     
032 X     X Sistema WEB proprietário 
033 X         
034   X X     
035   X X     
036   X X     
037 X     X ao telefone 
038 X X       

Freqüência 20,00 24,00 26,00 11,00  
Freqüência 

Relativa 52,6% 63,2% 68,4% 28,9%  

 

A Gráfico 14 apresenta o resultado de como era feito o fluxo de informações antes 

da implementação do EDI. Em 31% (trinta e um) dos casos, as negociações eram feitas 

presencialmente; seguidos por 30% (trinta) por fax; 25% (vinte e cinco) por e-mail e 14% 

(quatorze) através de outros meios. 
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Gráfico 14: Pontuação – Fluxo de informações antes da automação do EDI 

 
O Gráfico15 detalha melhor a resposta “outros” da Tabela 9, é possível ver 

claramente que o telefone era utilizado em cerca de 55% (cinqüenta e cinco) dos casos, 

seguido de sistemas Web proprietários em 18% (dezoito) dos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Pontuação – Meios utilizados antes da automação do EDI 

 
 

Tabela 10: Número médio de pessoas envolvidas nos processos automatizados pelo EDI 
 

Antes da implementação do EDI, quantas pessoas esta vam  
envolvidas na execução direta do(s) processo(s) que  hoje estão  

automatizados através do EDI? 

  1 a 5 pessoas 5 a 10 pessoas mais de 10 pessoas 

001   X   

002     X 

003 X     

004     X 

005   X   

006 X     
 

25%

30%

31%

14%

Por e-mail

Por fax

Por visitas presenciais

Outros
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Cont – Tabela 10. 

007   X   

008 X     

009 X     

010     X 

011     X 

012     X 

013   X   

014   X   

015     X 

016 X     

017     X 

018     X 

019       

020 X     

021     X 

022   X   

023 X     

024       

025   X   

026   X   

027     X 

028   X   

029 X     

030     X 

031     X 

032 X     

033       

034     X 

035       

036     X 

037 X     

038   X   

Freqüência 10,00 10,00 14,00 

Freqüência 
Relativa 29,4% 29,4% 41,2% 

Freqüência 
Cumulativa 30,3% 58,8% 100,0% 

 

A Tabela 10 apresenta o resultado da quantidade de profissionais que estavam 

envolvidos nas etapas e processos diretos que hoje estão automatizados através da utilização 

do EDI. Vemos no Gráfico 16 que em mais de 42% dos processos e atividades havia mais de 

10 (dez) pessoas; em 29% (vinte de nove) dos casos havia de 5 a 10 pessoas; assim a redução 

de custos em atividades operacionais é bem expressiva. 
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Gráfico 16: Número médio de pessoas envolvidas nos processos automatizados pelo EDI 

 
 

No Gráfico 17 é apresentado o grau de satisfação dos entrevistados quanto à 

redução dos custos diretos envolvidos nos processos automatizados pela utilização do EDI, 

claramente observa-se que 55% (cinqüenta e cinco) dos entrevistados consideraram ótimo ou 

bom a redução dos custos diretos utilizando o EDI. No Gráfico 18, verifica-se que 55% 

consideram ótimo ou bom a redução dos custos indiretos pela  utilização do EDI. Em ambos 

os casos (custos diretos e indiretos) é surpreendente que a satisfação seja tão alta uma vez que 

nas grandes empresas a busca por redução de custos é uma constante. Nas grandes empresas a 

busca por redução de custos é algo muito comum e passa a fazer parte do processo gerencial, 

principalmente dentro das multinacionais americanas e japonesas, e esta redução significa 

geralmente redução no quadro de pessoal. A pesquisa mostra satisfação com a perspectiva de 

se reduzirem os trabalhos operacionais, custos diretos e indiretos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17: Redução de custos diretos envolvidos nos processos automatizados com o EDI 
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Gráfico 18: Redução de custos indiretos nos processos automatizados com o EDI 

 

 

No Gráfico 19 os pesquisados responderam que em 95% (noventa e cinco) foi 

ótimo ou bom a melhoria do gerenciamento dos processos através da utilização do EDI. Esse 

dado é importante uma vez que o processo gerencial utilizado atualmente dentro das empresas 

é conduzido a partir das informações obtidas principalmente do ERP, o que torna o EDI um 

facilitador na troca das informações com o meio externo, fornecedores, e empresas parceiras 

do negócio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 19: A utilização do EDI melhorou o gerenciamento dos processos 
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Tabela 11: Avaliação do uso de rotinas manuais alternativas ao uso do EDI 

 

Dentro das atividades intrínsecas ao processo você saberia utilizar  
rotinas manuais que seriam consideradas como altern ativa ao uso de EDI? 

 Não saberia 
Saberia com muita 

dificuldade 
Saberia com pouca  

dificuldade 
Saberia com  

facilidade 
Saberia com muita  

facilidade 

001       X   

002   X       

003         X 

004 X         

005     X     

006     X     

007     X     

008       X   

009     X     

010   X       

011         X 

012 X         

013   X       

014     X     

015   X       

016   X       

017       X   

018       X   

019           

020   X       

021       X   

022     X     

023       X   

024     X     

025     X     

026         X 

027       X   

028     X     

029   X       

030     X     

031       X   

032   X       

033     X     

034   X       

035   X       

036       X   

037         X 

038     X     

Freqüência  2,00 10,00 12,00 9,00 4,00 

Freqüência 
Relativa 5,3% 26,3% 31,6% 23,7% 10,5% 

Freqüência 
Cumulativa  5,4% 31,6% 63,2% 86,8% 97,4% 
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A Tabela 11 e o Gráfico 20 apresentam os resultados à seguinte pergunta: “Dentro 

das atividades intrínsecas ao processo você saberia utilizar rotinas manuais que seriam 

consideradas como alternativa ao uso do EDI”?  Lembrando que o profissional que respondeu 

a pesquisa está diretamente envolvido nas atividades e processos que utilizam o EDI, assim a 

resposta a essa pergunta pode gerar algum desconforto ou mesmo constrangimento frente a 

sua gerência e superiores.  Talvez a melhor pergunta fosse “Gostaria de retornar ao estado 

anterior”, no entanto observamos isso ao termino da pesquisa, essa sugestão será considerada 

como melhorias a essa pesquisa. Poderíamos ainda, ter considerado essa pergunta através de 

algum critério de produtividade, isolando assim a resposta do entrevistado das suas atividades 

profissionais diretas, evitando que a resposta a essa pergunta possa constranger ou intimidar o 

entrevistado, frente a sua chefia e demais profissionais da empresa que trabalha. 

Apenas 5% (cinco) responderam que não saberia; 26% (vinte e seis) saberiam 

com muita dificuldade; 31% (trinta e um) saberiam com pouca dificuldade; 23% (vinte e três) 

saberiam com facilidade e 10% (dez) saberiam com muita facilidade. Vemos claramente que a 

maioria ou 66% (sessenta e seis), respondeu que saberia com facilidade executar as rotinas 

manuais que hoje foram automatizadas com a utilização do EDI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Análise da dependência gerada pela automação do EDI 
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9 MODELO EDI PARA AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS ENTRE EMPRESAS 

A vertente mais rica no atual pensamento em logística é sem dúvida a do Supply 

Chain Management ou Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Nesse caso a automação 

dos processos logísticos, comerciais, financeiros, dentre outros, somente pode alcançar a 

eficiência desejada com a utilização de ferramentas efetivas da TI - Tecnologia da 

Informação, dentre elas:  Internet, EDI, WebServices, EDIIntAs2 (WITTE et al., 2003), como 

já apresentado em detalhes nos capítulos anteriores. A adoção por ambos os lados da cadeia 

de suprimentos (vendedores e compradores) de uma ferramenta para integração desses 

processos é outro fator preponderante para o sucesso das empresas pesquisadas. O ferramental 

tecnológico adotado deve ser flexível suficientemente para permitir a adoção da solução por 

todos os colaboradores da cadeia; independente do nível e grau tecnológico que cada parceiro 

de negócio possua. Tecnologia para automatizar os processos das grandes empresas é algo 

mais simples – uma vez que essas têm recursos financeiros e acesso à tecnologia de forma 

mais rápida – contrariamente das pequenas e médias empresas.  No entanto a complexidade 

da operação logística é a mesma, dessa forma é fundamental que a solução adotada permita a 

automação tecnológica de todos os níveis e tamanhos de empresas, permitindo assim que as 

pequenas empresas (que geralmente possuem soluções próprias e sistemas legados) possam 

integrar-se da mesma forma que as grandes empresas que possuem softwares de Gestão (ERP 

comerciais de mercado).  

Mais do que nunca as empresas necessitam melhorar, ou ainda aperfeiçoar, seus 

processos de compra, venda e principalmente exportação e importação. A ineficiência nesses 

processos, a quantidade de erros operacionais e a falta de informação faz com que as 

empresas deixem de ser eficientes, perdendo dinheiro; pior ainda perdem mercado, diante do 

cenário da competição intensa e globalizada da economia mundial. Essa ineficiência afeta 

todas as empresas envolvidas, desde fornecedores e clientes chegando até aos órgãos 

governamentais. A modernização e automação se fazem necessárias, são fundamentais para a 

melhoria dos processos e redução de custos, como exemplo os portos e aeroportos é tida hoje 

como prioridade estratégica do governo. 
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A partir de tudo que já foi apresentado nesse trabalho será proposto um modelo de 

sistema de informação para Automação e efetiva modernização das empresas brasileiras, 

podendo ainda ser utilizado para a automação dos processos portuários; utilizando os 

ferramentais atualmente disponíveis da TI - Tecnologia da Informação, que permitam o 

monitoramento, acompanhamento, análise e controle do desempenho das atividades 

Logístico, Mercantis, Financeiras e também Portuárias. 

O atraso no envio ou recepção das cargas, devido à falta de informação, gera 

prejuízos enormes. Nesse cenário, a utilização adequada da Automação e da Tecnologia da 

Informação são ferramentas indispensáveis para manter a competitividade das empresas 

brasileiras, além de estabelecer uma estratégia integrada entre: negócios, organização, 

tecnologia e sistema logístico, mercantil, financeiro e portuário; tudo isso aliado à poderosa 

flexibilidade que a Internet propicia. 

É possível neste ponto citar rapidamente alguns meios de integração ao 

ferramental tecnológico adotado para contemplar uma solução de Supply Chain Management. 

O modelo proposto aqui tem por objetivo ilustrar os principais meios de automação e 

comunicação eletrônica entre as empresas participantes do Supply Chain Management. 

O modelo representa uma solução integrada entre sistemas e plataforma 

tecnológica, que permita a Automação e conseqüentemente o monitoramento das principais 

tarefas logísticas, mercantil, financeira e portuária possibilitando a todos envolvidos: 

empresas compradoras, vendedoras, autoridades governamentais (SEFAZ, Autoridade 

Portuária, Alfândega, Órgão Gestor, Comunidade Portuária) e finalmente ao Importador e 

Exportador visibilidade dos processos e documentos, diminuindo dessa forma o tempo de 

desembaraço das cargas e melhor planejamento das atividades correlatas. 
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Figura 15: Modelo para automação das empresas do Su pply Chain Management 

 
Onde: 

(1) : Ambiente (de forma genérica) das grandes empresas; geralmente há um 

ERP – Sistema de Gestão Empresarial e Outros Sistemas legados que 

geram e recebem arquivos eletrônicos através de um Servidor de 

Integração (2); 

(2) : Servidor de Integração que opera através de algum software proprietário 

ou de domínio público no envio e recepção dos arquivos eletrônicos a uma 

VAN ou diretamente a uma empresa parceira; podendo ainda enviar as 

informações diretamente aos órgão dos governo; 

(3) : Firewall  é o nome dado ao dispositivo de uma rede de computadores que 

tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado 

ponto de controle da rede. Sua função consiste em regular o tráfego de 

dados entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou recepção de 

acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra; 
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(4) : Meios de comunicação entre uma empresa e outra; que podem ser: 

Internet, VPNs, frame-relays, X25, etc 

(5) : Ambiente (de forma genérica) das empresas VANs; as novas tecnologias, 

dentre elas a SOA – Service Oriented Architecture ou Arquitetura 

Orientada a Serviços é um estilo de engenharia de software cujo princípio 

fundamental preconiza que as funcionalidades implementadas pelas 

aplicações devem ser disponibilizadas na forma de serviços. 

Freqüentemente estes serviços são organizados através de padrões, uma 

interface os disponibiliza ou por contratos, que ficam acessíveis através de 

Web Services ou sob outra forma de comunicação entre aplicações. A 

arquitetura SOA é baseada nos princípios da computação distribuída, além 

da perspectiva estritamente técnica, a arquitetura orientada a serviços 

também se relaciona com determinadas políticas e conjuntos de "boas 

práticas" que pretendem criar um processo para facilitar a tarefa de 

encontrar, definir e gerenciar os serviços disponibilizados. A arquitetura 

orientada a serviços também se insere em um processo de reorganização 

dos departamentos de tecnologia da informação das organizações, 

permitindo um melhor relacionamento entre as áreas que dão suporte 

tecnológico à empresa e as áreas responsáveis pelo negócio propriamente 

dito, graças à maior agilidade na implementação de novos serviços e 

reutilização dos ativos existentes. A arquitetura SOA permite separar as 

várias partes compostas na troca de informações entre uma empresa e 

outra; o Servidor de Integração fica responsável pelas particularidades de 

cada empresa no processo de troca das informações entre uma empresa e 

outra; convertendo de um padrão para outro, fazendo traduções, etc. O 

Servidor de Aplicações executa os programas e sistemas; o Servidor Web 

converte as informações e as disponibiliza ao ambiente Web em um 

formato amigável; o Servidor de Banco de Dados armazena todas as 

informações; 

(6) : Operadoras de Celular e empresas de telecomunicações que enviam e 

recebem informações através do canal de celular e as convertem para 

informação na Internet; 
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(7) : O principal meio de comunicação e troca de informações entre as 

empresas hoje é a Internet; 

(8) : no caso de pequenas empresas é possível receber e enviar as informações 

através de formulários Web. No caso do envio, as informações são 

transformadas em arquivos os quais são enviados às empresas 

destinatárias. No caso da recepção acontece o processo inverso; ou seja, 

um arquivo recebido é transformado em um formulário na Web que pode 

ser visualizado e impresso como um documento eletrônico inteligível; 

(9) : para agilizar a entrada e saída de informações é possível adotar um 

padrão (exemplo: planilha Excel, arquivo no formato TXT, XML, etc) e de 

forma manual realizar o envio (upload) ou recepção (download) desses 

arquivos (WITTE et al., 2003); 

(10) : modelo original e tradicional do EDI, onde um software – proprietário 

da VAN ou de domínio público – envia e recebe as informações em um 

formato de arquivo pré-definido, tornando esses arquivos disponíveis em 

estrutura de diretórios e pastas eletrônicas; 

(11) : modelo EDI on-line, onde os arquivos são substituídos por processos 

de chamadas diretas aos Sistemas de Gestão envolvidos (ERP); esse tipo 

de comunicação e automação requer uma análise mais detalhada entre as 

empresas envolvidas e geralmente implica em desenvolvimentos 

específicos para fazer com que as chamadas sejam realizadas de forma on-

line. Neste caso a integração também é feita através de mecanismos como, 

por exemplo: Web Services e troca de informações entre plataformas 

diferentes – como, por exemplo, XML, EDIint AS2, etc. No entanto, é 

necessário uma prévia análise e algum trabalho de configuração e 

desenvolvimento para implementá-lo; 

(12) : troca de informações junto ao governo – que também contempla o 

item (11) – onde o WebServices das Secretarias das Fazendas locais 

recebem e enviam informações referentes à NF-e; 

(13) : meios de comunicação sem fio, cada vez mais presentes no dia a dia 

das empresas que podem enviar e receber informações através de 

dispositivos móveis: celular, PDAs – Personal Digital Assistants, 
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sensores, RFID – Radio Frequency Identification, etc; neste caso a 

integração é feita utilizando as redes de dados públicas e ou privadas sem 

fios disponíveis – como, por exemplo: CDMA-1XRTT, CDMA-

1XEVDO, GSM-GPRS, etc. 

   
O modelo apresentado contempla as possibilidades de troca de informações entre 

as empresas, independente do nível ou grau tecnológico em que elas estejam. As grandes 

companhias já detêm de uma forma ou outra, mecanismos para realizar a automação e troca 

das informações com seus parceiros de negócio. Nesse caso, são as médias e pequenas 

empresas que merecem atenção, pois necessitam de mecanismos flexíveis para realizar a 

automação de seus processos. Nesse contexto as VANs – Rede de Valor Agregado podem 

desempenhar um papel facilitador, uma vez que caberá a elas deter o modelo ou parte dele 

apresentado na figura 15, fazendo com que a troca ou conversões necessárias sejam feitas 

através delas (VANs) e não no ambiente interno das empresas.  

Com a entrada do Governo Federal – Receita Federal – e seus órgãos estaduais – 

Secretária da Fazenda – no projeto da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o governo assume de 

forma modesta o papel de facilitador das empresas nesse processo. Intermédia a troca de 

informações entre as empresas, uma vez que essas informações serão, de uma forma ou outra 

enviadas obrigatoriedade a ele futuramente. A dificuldade dessa proposta reside no fato de 

inserir no governo as conversões, traduções e mudanças nos inúmeros formatos hoje 

existentes nas empresas. Mesmo com toda a tentativa de disseminação dos padrões EDIFACT, 

XML, X12, etc, muitas empresas (a pesquisa demonstrou que a maioria) adotam o EDIFACT 

como base, no entanto inserem particularidades nele, tornando-o assim um “padrão fora do 

padrão”, o que implica em mudanças e conversões quando esse documento eletrônico é 

enviado ou recebido por um parceiro de negócio. O governo não se presta a fazer esse papel, 

ao menos até o momento, não demonstra nenhum interesse, o que forçaria por obrigatoriedade 

a adoção de um segundo padrão para corrigir esse problema. Mesmo assim, devido às 

particularidades dos negócios e sua dinâmica dificilmente a imposição de um padrão 

abrangeria todas essas particularidades e modificações principalmente no segmento Varejo. 

Assim as VANs ganham força nesse cenário dinâmico de segmentos com tantas variáveis, são 

eles: Varejo,  Logístico e Financeiro, sem esquecer o segmento de Importação e Exportação – 

Comércio Exterior. 
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Percebe-se que o modelo aqui apresentado contemplou tudo que foi antes 

apresentado sobre conceitos de tecnologia (Web Services, EDIint AS1/AS2, EDI, SOA, etc ) 

com o objetivo principal de aumentar a automação dos processos de gerenciamento da cadeia 

de abastecimento (Supply Chain Management), tanto no cenário nacional quanto 

internacional. 

O modelo apresentado exemplifica a utilização de empresas VANs como 

facilitadoras na transformação e conversão dos documentos eletrônicos e ou informações 

entre as empresas participantes do processo. A utilização da Internet também se mostra fator 

preponderante para o sucesso do modelo apresentado, somando-se a isso a utilização da 

tecnologia sem fio através de operadoras de celulares para complementar o processo da troca 

de informações na cadeia. Grandes empresas (BUNGE, SADIA, AMBEV, PERDIGÃO, 

NESTLE, entre outras) hoje já utilizam-se de dispositivos móveis (celulares, PDA – Personal 

Digital Assistants, etc) para enviar pedidos e receber informações financeiras de seus clientes. 

As empresas de transportes utilizam-se de celulares e outros dispositivos móveis (satélites de 

comunicação, RFID, etc) para rastrear seus caminhões e cargas pelas estradas de nosso país. 

Dessa forma o modelo contempla essa possibilidade de comunicação que ganha a cada dia 

mais adeptos, facilitando ainda mais a comunicação entre as empresas participantes do 

processo do Supply Chain Management. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo serão apresentadas as considerações finais sobre o 

desenvolvimento desse trabalho e da respectiva pesquisa realizada. Estão descritas aqui as 

principais conclusões do trabalho, suas contribuições para a pesquisa científica na área da 

automação e da TI, bem como proposições para uma gestão mais eficaz da cadeia de 

suprimentos (Supply Chain Management). Também são apresentadas sugestões para 

pesquisas futuras, observadas as limitações desse trabalho.  

10.1 CONCLUSÕES 

As empresas pesquisadas pertencem aos seguintes ramos de atividades 

econômicas: Petroquímica, Alimentos, Higiene e Limpeza, Siderurgia, Eletroeletrônico, 

Têxtil, Varejo, Consumo e Bebida. Todas as empresas pesquisadas são de grande porte e estão 

entre as 500 (quinhentas) maiores empresas do Brasil em faturamento,  possuindo estruturas 

relativamente pequenas no que se refere ao grau de hierarquização. Destaca-se que a 

automação utilizando o EDI vem sendo utilizada nos negócios por 60% (sessenta) das 

empresas há mais de cinco anos, constituindo, para a maioria delas, em uma estratégia formal 

inserida no processo de planejamento e nos negócios. Dos profissionais pesquisados mais de 

66% (sessenta e seis) já trabalhavam nas respectivas empresas pesquisadas antes da 

automação pela utilização do EDI, onde em 31% (trinta e um) dos casos as negociações eram 

feitas presencialmente; seguidos por 30% (trinta) por fax; 25% (vinte e cinco) por e-mail e 

14% (quatorze) através de outros meios, dos quais o telefone era utilizado em 55% (cinqüenta 

e cinco) dos casos, seguido de sistemas Web proprietários em 18% (dezoito) dos demais. Este 

cenário nos permite concluir que a pesquisa realizada retrata a transformação das rotinas da 

empresa provocada pelo uso do EDI. 

Outro fator extremamente importante para a tomada de decisões na adoção ou não 

do EDI é a redução da quantidade de profissionais que estavam envolvidos nas etapas e 
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processos diretos que hoje estão automatizados: em mais de 42% (quarenta e dois) dos 

processos e atividades havia mais de 10 (dez) pessoas; em 29% (vinte e nove) dos casos havia 

de 5 a 10 pessoas; assim sendo a redução de custos em atividades operacionais é bem 

expressiva. 

Basicamente os departamentos: Mercantil Venda, Mercantil Compra, Logístico e 

Financeiro mantiveram um equilíbrio na automação e utilização do EDI com respectivamente: 

25% (vinte e cinco), 21% (vinte e um), 19% (dezenove) e 17% (dezessete), sendo o 

departamento financeiro o mais antigo dentre os demais na utilização do EDI. Todas as 

empresas pesquisadas responderam que a não utilização do EDI afetaria de forma negativa o 

processo gerando mais trabalho, além disso, 97% (noventa e sete) das empresas pesquisadas 

assinalam que o EDI resultou em melhoria na eficiência dos processos operacionais. Outro 

dado importante é o fato de que cerca de 90% (noventa) das empresas pesquisadas 

consideram ótimo ou bom o envio e recepção dos documentos utilizando uma VAN para a 

realização dessa atividade e 81% (oitenta e um) verificou melhoria no tempo de negociação.  

Outro fator extremamente importante é o fato de que 48% (quarenta e oito) das 

empresas classificou como ótimo ou bom a utilização do EDI para diminuir o problema da 

ruptura de gôndola, sendo este um dos maiores problemas no setor de Varejo e da Indústria, 

ou seja, a falta de produtos nas prateleiras das lojas.  Essa pergunta visava obter informações 

do quanto o EDI ajudava a diminuir esse problema que aflige tais setores. Verificou-se que as 

empresas conseguiram reduzir o índice de ruptura com o EDI, 48% (quarenta e oito) 

respondeu que foi ótimo ou bom a utilização do EDI para diminuir o problema da ruptura de 

gôndola. Isso se deve ao fato de que é imprescindível compartilhar informações com os 

fornecedores.  

Dentre as empresas pesquisadas, 76% (setenta e seis) delas consideraram certa 

diminuição no tempo de correção de erros, e 81% (oitenta e um) que houve a maior agilidade 

nas tomadas de decisão. Há em 65% (sessenta e cinco) da amostra melhoria na eficiência de 

aprovação dos pedidos recebidos, outro dado importante é a percepção de que em 66% 

(sessenta e seis) da amostragem houve redução no prazo de entrega; isso se deve 

principalmente ao fato de que a emissão de um pedido de compras (Orders) é inserida 

(geralmente) no sistema de gestão do fornecedor (ERP); os sistemas de gestão (ERP) estão 

programados para acionar os tomadores de decisão de forma mais ágil em relação ao processo 

convencional de negociação presencial, telefone, fax ou e-mail. Isso de forma geral faz com 
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que haja uma redução no prazo de entrega de forma indireta em relação ao processo 

convencional. Entretanto, a utilização do EDI não modifica, é claro, o tempo real de 

transporte físico das mercadorias, mas, sim, reduz o tempo global de processamento da 

entrega. A percepção é que a entrega se tornou mais ágil. 

Em 97% (noventa e sete) dos casos, as empresas consideraram ótimo ou bom as 

melhorias nos processos operacionais; outro dado bem significativo é o fato de que 43% 

(quarenta e três) confirmaram que houve uma ajuda no aumento das vendas. Isso se deve 

principalmente ao fato de que a utilização do EDI permite o envio de relatórios de estoque e 

venda de produtos ao seu respectivo fornecedor. O fornecedor de posse dessas informações 

pode interagir com seu cliente (o Varejo) podendo ajudar no processo de reposição dos 

produtos, redução da ruptura de gôndola, adequação de produtos a uma determinada região, 

estudo de quais produtos vendem em uma loja mas em outra não, e assim por diante. Essa 

coordenação de atividades, na qual o EDI é inerente ao envio e recepção de documentos e 

informações, resulta em aumento de vendas. 

Na pesquisa uma resposta apresenta um dado interessante: “Dentro das atividades 

intrínsecas ao processo você saberia utilizar rotinas manuais que seriam consideradas como 

alternativa ao uso do EDI”? Somente cerca de 5% (cinco) respondeu que não saberia; 26% 

(vinte e seis) saberia com muita dificuldade; 31% (trinta e um) saberia com pouca dificuldade; 

23% (vinte e três) saberia com facilidade e 10% (dez) saberia com muita facilidade. Vemos 

claramente que a maioria 66% (sessenta e seis), respondeu que saberia com facilidade 

executar as rotinas manuais que hoje foram automatizadas com a utilização do EDI. Isso 

poderia ser visto como contradição, dado que a automação sempre é considerada benéfica. 

Mas, deve-se lembrar que o profissional, por vezes, responde a pesquisa com algum 

desconforto ou mesmo constrangimento frente à gerência e aos superiores. O universo 

pesquisado foi composto por pessoas diretamente ligadas à operação. Consideramos que uma 

pergunta abordando diretamente o volume de produção, ou a produtividade, teria outro perfil 

de respostas, mais inclinado para a dependência do uso de EDI, como, por exemplo, “você 

considera possível garantir os atuais níveis de qualidade e de volume total de pedidos com 

rotinas manuais, sem a utilização de EDI?” 

Outro fato importante a ser considerado é que 54% (cinqüenta e quatro) dos 

entrevistados consideram ótimo ou bom a redução dos custos diretos e 55% consideram ótimo 

ou bom a redução dos custos indiretos pela utilização do EDI. Em ambos os casos, é 
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surpreendente que a satisfação seja tão alta uma vez que nas grandes empresas a busca por 

redução de custos é uma constante, tornando-se algo inerente ao planejamento anual. A 

satisfação quanto à melhoria do gerenciamento dos processos foi de 95% (noventa e cinco) 

como ótimo ou bom; esse dado é importante uma vez nas empresas de médio e grande porte 

os processos gerenciais são executados tendo como base informações obtidas nos sistemas 

ERP, o que torna o EDI um facilitador na troca das informações com o meio externo, 

fornecedores, e empresas parceiras do negócio. Assim o EDI alimenta o ERP com 

informações vindas do meio externo de tal forma a facilitar a tomada de decisões. 

A partir da pesquisa realizada, vê-se que os indicadores são favoráveis a adoção e 

automação dos processos através da utilização do EDI; o qual é o precursor do atual projeto 

da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e do governo. Neste caso, as empresas são obrigadas – por 

força de lei – a adotar a automação do processo mercantil, como já acontece no segmento de 

combustíveis. Segundo regulamentação da SEFAZ, as empresas terão de adotar a troca de 

informações eletrônicas junto a SEFAZ e conseqüentemente junto a seus clientes, já que estes 

últimos também deverão validar as NF-e recebidas antes de escriturá-las. Isso implica que 

todas as empresas necessitarão de mecanismos de comunicação e troca de informações 

eletrônicas flexíveis que possam além de atender as imposições fiscais e legais, contribuir 

para a melhoria da eficácia dos processos mercantil, logístico, financeiro, dentre outros. 

Vimos também que as exportações brasileiras se mantêm no mesmo patamar há 

mais de 40 (quarenta) anos com participação proporcional de 1% (um) do cenário total das 

exportações mundiais. Não houve nenhum crescimento ou aumento de participação ao longo 

dos anos. Fator preocupante, uma vez que a necessidade de aumento das exportações é cada 

vez mais relevante frente a um mundo competitivo e globalizado, principalmente para as 

empresas que buscam novos mercados. Consideramos que a automação proporcionada pela 

tecnologia EDI pode contribuir para a melhoria deste cenário, principalmente com a 

participação de empresas de menor porte. 

De fato, é notável o benefício que a tecnologia da comunicação, por meio da 

crescente utilização da Internet, trouxe às pequenas e médias empresas, tornando disponíveis 

meios (de comunicação) que outrora eram extremamente onerosos e de difícil acesso. A 

plataforma tecnológica aqui apresentada tem como objetivo principal permitir a troca de 

informações eletrônicas entre os diversos portes e tipos de empresas participantes do 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management). Além disso, essa 
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plataforma tecnológica permite a utilização do EDI em âmbito internacional o que de forma 

sistêmica poderia facilitar a inclusão das pequenas e médias empresas no cenário das 

exportações ou importações. Esse mecanismo poderia facilitar a presença das pequenas e 

médias empresas no cenário internacional de exportações, podendo assim aumentar nossas 

divisas e conseqüentemente nossa proporcional participação, fundamental para o 

desenvolvimento e crescimento do Brasil. 

10.2 PESQUISAS FUTURAS 

Como sugestão para desenvolvimento de trabalhos futuros pode-se aprimorar a 

pesquisa aqui realizada levantando de forma quantitativa os valores financeiros das reduções 

de custos obtidas através da automação pela utilização do EDI.  Um fato importante que não 

foi respondido foi o fato de 22 (vinte e duas) empresas responderem à pesquisa e ao saberem 

que suas informações ser tornariam públicas, através dessa dissertação, recuaram e de forma 

explícita solicitaram a exclusão de suas informações da pesquisa; a dificuldade na obtenção 

das informações foi outro fator que deve ser considerado e levado muito em consideração 

nesse tipo de pesquisa; ou seja, a dificuldade em obter as informações das empresas e de seus 

profissionais. Na pesquisa, no quadro 9, havia uma pergunta aberta: “Que melhorias você 

sugere no uso do EDI dentro de sua empresa?”, todas as empresas deixaram em branco essa 

pergunta, o que ratifica a dificuldade em realizar pesquisas desse tipo pela alegação de falta 

de tempo pelos profissionais pesquisados.  

O aprimoramento da pesquisa pode ser realizado melhorando o formulário, como 

por exemplo, o resultado à seguinte pergunta: “Dentro das atividades intrínsecas ao processo 

você saberia utilizar rotinas manuais que seriam consideradas como alternativa ao uso do 

EDI”?  Lembrando que o profissional que respondeu a pesquisa está diretamente envolvido 

nas atividades e processos que utilizam o EDI, assim a resposta a essa pergunta pode gerar 

algum desconforto ou mesmo constrangimento frente a sua gerência e superiores.  Talvez a 

melhor pergunta fosse “Gostaria de retornar ao estado anterior”, no entanto observamos isso 

ao termino da pesquisa, essa sugestão será considerada como melhorias a essa pesquisa. 
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Poderíamos ainda, ter considerado essa pergunta através de algum critério de produtividade, 

isolando assim a resposta do entrevistado das suas atividades profissionais diretas, evitando 

que a resposta a essa pergunta possa constranger ou intimidar o entrevistado, frente a sua 

chefia e demais profissionais da empresa que trabalha. 

 

Além disso, outros processos internos do Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos (Supply Chain Management) podem ser explanados e apresentados em detalhe 

como, por exemplo: processo exportação, importação, chão de fábrica, movimentação de 

cargas, entre outros.  O modelo de plataforma tecnológica apresentado pode ser aprimorado 

através das pesquisas feitas pelo GAESI - Grupo de Automação de Sistemas Industriais e 

Portuários da Escola Politécnica, que possui vários estudos e trabalhos publicados visando 

automatizar os processos logístico-portuários. A inserção desses processos ao modelo poderia 

trazer benefícios ainda maiores, uma vez que os processos de exportação utilizando o 

principal modal (portuário) estariam detalhados e inseridos ao contexto da plataforma 

apresentada. 

10.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Essa pesquisa limitou-se a obter de forma qualitativa os benefícios obtidos pela 

automação através da utilização do EDI. A pesquisa limitou-se a apresentar um modelo 

tecnológico que permita a troca de informações e documentos eletrônicos entre as várias 

empresas participantes do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain 

Management).  O modelo é apresentado nos contextos do processo de exportação brasileiro, 

da utilização do EDI em redes de Varejo e pela adoção da Nota Fiscal Eletrônica. 
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APÊNDICE A  – Dados das empresas. 

Código Razão Social         Localização Ramo de atividade 

006 Adria Alimentos do Brasil Ltda São Paulo Alimentos 

001 Ajinomoto São Paulo Bebida 

035 Arcor do Brasil Ltda São Paulo Eletroeletrônico 

021 
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE AUTO 
SERVIÇO DO CEARÁ Fortaleza-Ceará Eletroeletrônico 

027 B2W – Companhia Global do Varejo Osasco Varejo 

007 Batavia S/A Ind. Alimentos Carambeí - PR Alimentos 

008 BIC BRASIL S/A Cajamar Alimentos 

009 Bic Brasil S/A Cajamar Consumo 

010 Bimbo do Brasil Ltda. São Paulo Higiene e Limpeza 

036 Bombril S/A São Bernardo do Campo - SP Alimentos 

038 Braskem AS   Alimentos 

004 BSH Continental Eletrodomésticos Ltda. São Paulo Varejo 

011 Bunge Alimentos S/A Santa Catarina Siderurgia 

013 Cia Siderurgica Nacional CSN Volta Redonda Varejo 

002 Companhia de Bebidas das Américas São Paulo Alimentos 

012 COOP – COOPERATIVA DE CONSUMO São Paulo Varejo 

037 Danone Ltda. São Paulo Varejo 

005 D'Avó Supermercados Ltda. São Paulo Varejo 

015 Doux Frangosul S/A Agro Avícola Industrial Montenegro-RS Higiene e Limpeza 

030 Electrolux do Brasil S.A. Curitiba Varejo 

014 Fast Shop Comercial Ltda. São Paulo Varejo 

016 Gbarbosa Comercial Ltda Sergipe Alimentos 

034 Gerdau Aços Longos SA Sapucaia do SUL - RS Varejo 

003 Grupo SEB do Brasil LTDA São Paulo Alimentos 

031 Karsten S.A. Blumenau Varejo 

032 Karsten S.A. Blumenau Eletroeletrônico 

017 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem São Paulo Varejo 

018 Lopes Supermercados Ltda Guarulhos Alimentos 

019 Loreal Brasil Rio de Janeiro Varejo 

020 Makro   Eletroeletrônico 

022 Marilan Alimento S/A Marília Textil 

023 Marisa Lojas Varejistas Ltda São Paulo Textil 

024 Perdigão Agroindustrial SA São Paulo Eletroeletrônico 

033 PIONEER DO BRASIL LTDA   Siderurgia 

028 Procter & Gamble   Alimentos 

025 Ricoy – Associação Central de Negócios São Paulo Higiene e Limpeza 

026 Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA São Paulo Alimentos 

029 Super mercado zona sul s/a Rio de Janeiro Petroquímica 
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Código Data de fundação Faturamento  
(R$ milhões) Brasil  

Faturamento  
(milhões) 

Mundo 

Nº de 
funcionários 

006 1951     2570   

001 1932 472   1.600   

035 1951 600 US$ 1.200 4350 17000 

021 jun/05 600   >4.000   

027 1999 3.200   1300   

007 jun/05 356   1.856   

008 1945     828 10.000 

009 1952 500   1052   

010           

036 1948     1500   

038 2002 6.817   3.293   

004 1969 900 7.300 Euros 1600 28.000 

011 1905 5.071   5.173   

013 1941 4.181   9.447   

002 1999 10.736   19.396 28.000 

012 7/5/1905 1.023   3000   

037 1970 414   2000 88184 

005 1983 700   163   
015 1970 1.200   8.075   

030 1926 1.100   4.300   

014   920   1700   

016 mai/05 1.600   8.015   

034 1903 2.020   1.448   

003   700   2.000   

031 1860 638   2.400   

032 1860 586   2.400   

017 1997 1.200   3000   

018 mai/05 232       

019           

020   2.020   5.339   

022   419   2.310   

023 1948 2.034   8.500   

024 1926 3.900   36.195   

033   230       

028   982 US$ 60.000 642   

025 1/2/2000 563   3500   

026 1986 1.315 U$ 50.000 1.600 128.000 

029 1959 520   4.243   
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APÊNDICE B – Indicadores de benefícios. 

Frequência 1 2 3 4 5 s/ 
resp.  Total  

Melhoria na eficiência no processo operacional. 0,00 0,00 1,00 19,00 18,00 0,00 38,00 

Melhoria no tempo de emissão de um documento. 0,00 0,00 2,00 14,00 22,00 0,00 38,00 

Redução do prazo de entrega. 0,00 3,00 10,00 17,00 8,00 0,00 38,00 

Maior eficiência na aprovação de pedidos. 0,00 1,00 12,00 12,00 13,00 0,00 38,00 

Melhoria no tempo de recepção de documentos. 0,00 2,00 1,00 13,00 22,00 0,00 38,00 

Redução de mão-de-obra utilizada no processo. 0,00 1,00 6,00 15,00 15,00 1,00 38,00 

Redução de erros e divergências entre pedidos e notas fiscais. 0,00 1,00 8,00 14,00 15,00 0,00 38,00 

Maior agilidade para tomadas de decisões. 0,00 1,00 10,00 18,00 9,00 0,00 38,00 

Melhoria no tempo de correção de erros. 0,00 3,00 6,00 17,00 12,00 0,00 38,00 

Redução no tempo de negociação. 1,00 1,00 17,00 14,00 5,00 0,00 38,00 

O uso do EDI ajudou no aumento das vendas. 3,00 2,00 17,00 12,00 4,00 0,00 38,00 

Redução no número de pessoas em atividades rotineiras envolvidas no 
processo. 

0,00 4,00 10,00 15,00 9,00 0,00 38,00 

O uso do EDI ajudou na redução de ruptura. 0,00 3,00 17,00 10,00 8,00 0,00 38,00 

Redução dos custos diretos envolvidos no(s) processo(s). 0,00 0,00 17,00 14,00 7,00 0,00 38,00 

Redução de custo de materiais indiretos. 1,00 1,00 15,00 15,00 6,00 0,00 38,00 

Melhorou o gerenciamento do(s) processo(s). 0,00 0,00 2,00 24,00 12,00 0,00 38,00 

 

 

 

Frequência Relativa 1 2 3 4 5 s/ resp.  Total  
Melhoria na eficiência no processo operacional. 0,00 0,00 0,03 0,50 0,47 0,00 1,00 

Melhoria no tempo de emissão de um documento. 0,00 0,00 0,05 0,37 0,58 0,00 1,00 

Redução do prazo de entrega. 0,00 0,08 0,26 0,45 0,21 0,00 1,00 

Maior eficiência na aprovação de pedidos. 0,00 0,03 0,32 0,32 0,34 0,00 1,00 

Melhoria no tempo de recepção de documentos. 0,00 0,05 0,03 0,34 0,58 0,00 1,00 

Redução de mão-de-obra utilizada no processo. 0,00 0,03 0,16 0,39 0,39 0,03 1,00 

Redução de erros e divergências entre pedidos e notas fiscais. 0,00 0,03 0,21 0,37 0,39 0,00 1,00 

Maior agilidade para tomadas de decisões. 0,00 0,03 0,26 0,47 0,24 0,00 1,00 

Melhoria no tempo de correção de erros. 0,00 0,08 0,16 0,45 0,32 0,00 1,00 

Redução no tempo de negociação. 0,03 0,03 0,45 0,37 0,13 0,00 1,00 

O uso do EDI ajudou no aumento das vendas. 0,08 0,05 0,45 0,32 0,11 0,00 1,00 

Redução no número de pessoas em atividades rotineiras envolvidas no 
processo. 0,00 0,11 0,26 0,39 0,24 0,00 1,00 

O uso do EDI ajudou na redução de ruptura. 0,00 0,08 0,45 0,26 0,21 0,00 1,00 

Redução dos custos diretos envolvidos no(s) processo(s). 0,00 0,00 0,45 0,37 0,18 0,00 1,00 

Redução de custo de materiais indiretos. 0,03 0,03 0,39 0,39 0,16 0,00 1,00 

Melhorou o gerenciamento do(s) processo(s). 0,00 0,00 0,05 0,63 0,32 0,00 1,00 
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APÊNDICE C – Indicadores de utilização. 

Frequência 1 2 3 4 5 6 Total  
O EDI lhe dá maior mobilidade, flexibilidade e produtividade. 0,00 0,00 0,00 11,00 17,00 10,00 38,00 

O tempo de adaptação ao EDI foi curto, menor que o esperado. 0,00 2,00 8,00 7,00 17,00 4,00 38,00 

Raramente a empresa precisa de auxilio do suporte técnico. 2,00 3,00 8,00 13,00 10,00 2,00 38,00 

O uso do EDI teve o resultado esperado. 0,00 1,00 0,00 10,00 16,00 11,00 38,00 

O EDI atendeu a todas minhas necessidades. 1,00 2,00 3,00 17,00 9,00 6,00 38,00 

Houve aceitação por toda a organização. 1,00 2,00 6,00 10,00 12,00 7,00 38,00 

Não houve incompatibilidade com os sistemas existentes. 2,00 2,00 8,00 10,00 9,00 7,00 38,00 

O uso do EDI traz maior segurança na manipulação de informações. 0,00 0,00 0,00 3,00 20,00 15,00 38,00 

O EDI propicia conforto e confiabilidade. 0,00 0,00 0,00 6,00 19,00 13,00 38,00 

 

 

Frequência Relativa 1 2 3 4 5 6 Total  
O EDI lhe dá maior mobilidade, flexibilidade e produtividade. 0,00 0,00 0,00 0,29 0,45 0,26 1,00 

O tempo de adaptação ao EDI foi curto, menor que o esperado. 0,00 0,05 0,21 0,18 0,45 0,11 1,00 

Raramente a empresa precisa de auxilio do suporte técnico. 0,05 0,08 0,21 0,34 0,26 0,05 1,00 

O uso do EDI teve o resultado esperado. 0,00 0,03 0,00 0,26 0,42 0,29 1,00 

O EDI atendeu a todas minhas necessidades. 0,03 0,05 0,08 0,45 0,24 0,16 1,00 

Houve aceitação por toda a organização. 0,03 0,05 0,16 0,26 0,32 0,18 1,00 

Não houve incompatibilidade com os sistemas existentes. 0,05 0,05 0,21 0,26 0,24 0,18 1,00 

O uso do EDI traz maior segurança na manipulação de informações. 0,00 0,00 0,00 0,08 0,53 0,39 1,00 

O EDI propicia conforto e confiabilidade. 0,00 0,00 0,00 0,16 0,50 0,34 1,00 

 


