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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante, 

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT) para a população brasileira propiciando caminho de o acesso mais rápido ao 

emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras 

de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos 

Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir 

acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de 

jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou economicamente, dos 

grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, 

incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma formação 

e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação 

profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das 

instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia 

diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, 

política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Novembro de 2011
Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra da professora-autora

Caro aluno,

Se você está lendo este material, já merece todo apoio e incentivo para que 

continue e conclua todas as etapas deste curso, pois todo esforço e dedica-

ção em busca do conhecimento e da qualificação profissional nos enriquece 

com algo de valor inestimável e que ninguém nos tira chamado competência 

e cultura.

Com o objetivo de contribuir com uma pequena parcela deste enriqueci-

mento, neste material você terá informações sobre Sistemas de Informações 

Logísticas que mostram ferramentas utilizadas pelas empresas para que pos-

sam acompanhar a evolução tecnológica. 

Vamos compreender a importância dos Sistemas de Informações Logísticas 

e Sistemas de Informações Gerencias e suas tecnologias voltadas à logística. 

Você verá a tecnologia como ferramenta aplicada à gestão da logística con-

tribuindo para que o trabalho seja desempenhado sempre com pró-atividade 

e controle. Estar atendo às novas tecnologias, novas ferramentas e metodo-

logias de controle farão com que você possa entender melhor as necessida-

des do mercado e incrementar o seu perfil profissional.

Ao passar pelas aulas, tente sempre compreender a ligação entre os concei-

tos e projete-os para sua realidade, aproveite ao máximo os novos conceitos 

para que eles possam contribuir e somar ao seu desempenho profissional. 

Bons estudos!

Profa. Sheila C. de Freitas

11
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Aula 1 - Sistemas

Nesta aula, você irá aprender o conceito de sistemas, partiremos 

da Teoria Geral de Sistemas que servirá de base para o nosso en-

tendimento.

“Sistema é um conjunto de partes integrantes e interdependentes que, con-

juntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam 

função específica” (OLIVEIRA, 2007, p. 6). 

 “Um conjunto de elementos inter-relacionados com um objetivo comum”.

Vamos saber mais?

1.1 Sistema
Falando um pouco da evolução histórica
No século XVII, tivemos o avanço da Física, da Mecânica e da Matemática e 

isto trouxe para a sociedade uma forma de analisar os métodos e conceitos 

que estas ciências utilizavam. Com isto a sociedade em geral começa a rejei-

tar, em parte, a maneira com que a teologia e o misticismo e outra formas 

abstratas interpretavam as pessoas e a sociedade. A partir deste momento, 

começou-se a observar a pessoa como um modelo mecânico, ou seja, partes 

que formam um todo.

Vejamos as definições.
Para ficar mais claro o conceito, vamos pensar nos sistemas que são bem 

conhecidos por nós. Quando falamos do corpo humano, por exemplo:

“O sistema respiratório” 
O sistema respiratório humano é constituído por um par de pulmões e por 

vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades 

pulmonares. Esses órgãos são as fossas nasais, a boca, a faringe, a laringe, 

a traquéia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, os três últimos loca-

lizados nos pulmões.



“O sistema digestório”
O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso ao 

qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. Apre-

senta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino del-

gado, intestino grosso e ânus.

Os órgãos do sistema digestório propiciam a ingestão e nutrição do que 

ingerimos, permitindo que seja feita a absorção de nutrientes, além da elimi-

nação de partículas não utilizadas pelo nosso organismo, como a celulose.

Observando os dois sistemas acima, vamos analisá-los a partir da definição 

de sistema:

 São formados por conjuntos de partes? Sim.

 Trabalham conjuntamente? Sim.

 Possuem um objetivo comum? Sim.

 Cada um possui uma função específica e trabalham conjuntamente? Sim.

Você sabia?
A teoria de sistemas foi proposta em meados de 1920, pelo biólogo Lu-

dwig Von Bertalanffy. Ele criticou a visão de que o mundo é dividido em 

diferentes áreas e sistematizou a nova ideia do TODO INTEGRADO.

Ele, também, diz que cada um dos elementos, ao serem reunidos para 

constituir uma unidade funcional maior, desenvolve características que 

não se encontram em seus componentes isolados.

Vamos transportar estes conhecimentos básicos sobre sistemas para o 

mundo empresarial.  

Vamos pensar que uma empresa, um processo industrial, um processo 

comercial e outros são formados por vários sistemas.

Para entender um sistema é preciso ligar os pontos, fazer as conexões 

entre os seus elementos e sintetizar o todo.

e-Tec Brasil 14 Sistemas de Informação Logística
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Veremos agora que o sistema é formado por componentes, e vamos descre-

vê-los a seguir:

Quadro 1.1: Componentes de um sistema
Objetivos Refere-se tanto aos objetivos dos usuários do sistema quanto aos do 

próprio sistema. O objetivo é a própria razão de existência do sistema, ou 
seja, é a finalidade para a qual o sistema foi criado.

Entradas São as forças que fornecem ao sistema o material, a informação e a 
energia.

Processo de transformação É a função que possibilita a transformação de um insumo (entrada) em um 
produto, serviço ou resultado (saída).

Saídas São os resultados do processo de transformação.

Controles e as avaliações É a verificação de que as saídas estão coerentes com os objetivos.

Retroalimentação Podemos chamar também de feedbak do sistema. Isto ocorre quando uma 
resposta encontrada apresenta divergência entre o resultado e o objetivo, 
então a informação é realimentada no sistema.

Fonte: Oliveira (2007, p. 7)

Vamos observar a figura 1.1, onde podemos visualizar os componentes do 

sistema:

Insumo em economia e indús-
tria é o que entra (matéria-prima, 
força de trabalho, consumo de 
energia etc.) para se conseguir 
um produto final.

Um sistema empresarial, para ser mais bem gerenciado e entendido, é di-

vidido em subsistemas, por exemplo: subsistema de produção, contábil, fi-

nanceiro, de vendas, jurídico e outros, ou seja, todos os setores quando 

trabalham em conjunto são subsistemas de um sistema único, que é o fun-

cionamento geral da empresa.

Objetivos

Processo de 
transformação

Entradas Saídas

Co
nt

ro
le

 e
 

av
al

ia
çã

o

Retroalimentação

Figura 1.1: Componentes de um sistema
Fonte: Adaptado de Oliveira (2007, p. 8)
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1.1 Ambiente
Outro aspecto muito importante é o ambiente do  sistema que pode ser a 

empresa inteira, como pode ser apenas um departamento. É importante 

que saibamos, também, que existem os limites do sistema, dentro do qual 

se analisa como o ambiente influi e é influenciado pelo sistema considerado.

Podemos, então, dizer que ambiente do sistema é o conjunto de todos os 

fatores que, dentro de um limite específico, possam ter influência sobre o 

funcionamento do sistema.

Qualquer alteração nos fatores externos pode mudar ou alterar o 
sistema.

Abaixo, vamos apresentar o ambiente de um sistema, representado por uma 

empresa e seus agentes externos:

Empresa

Figura 1.2: Ambiente de um sistema empresarial
Fonte: Adaptado de Oliveira, 2007, p. 9

Mercado de mão de obra

Governo

Fornecedores

Sistema financeiro
Sindicatos

Tecnologia

Comunidade

Consumidores

Concorrência

Empresa é uma organização 
relativamente autônoma, dotada 
de recursos humanos, materiais 

e financeiros que exerce uma 
atividade econômica de maneira 
estável e estruturada (E. Cohen) 

(Fonte:http://ivnet.com.br/
educacional). >

Ao estudarmos os conceitos sobre sistemas, podemos perceber que um sis-

tema é formado por partes que interagem para um determinado fim e que 

cada parte pode ser um subsistema. A importância desta aula está em en-

tender que as empresas são formadas por subsistemas. Podemos chamar  

esses subsistemas de setores ou departamentos que trabalham  para fazer 

parte do sistema geral, que é o funcionamento da empresa. 

e-Tec Brasil 16 Sistemas de Informação Logística



e-Tec Brasil17

Resumo 
Nesta aula, vimos os conceitos de sistemas, suas definições e seus compo-

nentes e, também, falamos sobre o ambiente empresarial onde o sistema 

está inserido e que este é formado por agentes externos que são subsiste-

mas do sistema empresa.

Atividades de aprendizagem
1. Uma receita de bolo contendo seus ingredientes e modo de preparo 

pode ser considerado de certa forma um sistema? Por quê?

2. Verificando os componentes do sistema, qual é a função do “controle e 

avaliação”?

Aula 1 – Sistemas
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Aula 2 - Sistemas de Informações 
Gerenciais

Nesta aula, vamos trabalhar dados, informações e tomada de de-

cisão. Quando observamos o título da aula “Sistemas de Informa-

ções Gerenciais”, muitos de nós não sabemos ao certo do que 

se trata, e talvez imaginemos que é algo voltado para as grandes 

empresas. Então, vamos começar com alguns conceitos para que 

possamos, em seguida, entender como tratar Sistemas de Informa-

ção em qualquer tipo de empresa, seja ela de pequeno ou grande 

porte.

Na aula 1, vimos o que significa sistema:  “Um conjunto de ele-

mentos inter-relacionados com um objetivo comum”. Nesta aula, 

veremos os sistemas como objetos de informação para tomada de 

decisão.

Por que os sistemas de informação são importantes? 

Isso é o mesmo que perguntar por que alguém deve estudar contabilidade, 

finanças, administração das operações, marketing, administração de recur-

sos humanos ou qualquer grande função organizacional. Os sistemas de 

informação são vitais para o sucesso organizacional de uma empresa.

“Nenhum sistema é melhor do que as pessoas que irão operá-lo” au-
tor desconhecido. Vamos aprender mais?

2.1  Conceitos básicos
Primeiramente, você precisa distinguir um dado de uma informação. O que 

distingue um dado ou um conjunto de dados de uma informação que au-

xilia no processo decisório é o conhecimento que a informação propicia ao 

tomador de decisões.

Para entendermos os conceitos de Dado, Informação, Sistema de Informa-

ção, utilizaremos as definições: 

•	 Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si só 

não conduz à compreensão de determinado fato ou situação (OLIVEIRA, 

p. 468, 2007).



•	 Informação é o dado trabalhado que permite ao executivo tomar uma 

decisão (OLIVEIRA, p. 470, 2007).

•	 Sistema de informação é o processo de transformação de dados em 

informações (OLIVEIRA, p. 472, 2007).

•	 Sistema de informações gerenciais é o processo de transformação de 

dados em informações que são utilizadas no processo decisório de uma 

empresa (OLIVEIRA, p.472, 2007).  

Vamos observar um exemplo simples:

•	 12% - é um dado.

•	 O faturamento da empresa caiu 12 % - é uma informação.

•	 O faturamento da empresa caiu 12% em relação ao primeiro se-

mestre do ano passado, porém este percentual tende a aumentar 

no segundo semestre com as vendas de final de ano – esta informa-

ção faz parte do sistema de informações que poderá ser utilizada 

em uma tomada de decisão.

Exemplo em uma empresa:

•	 Dados: lista dos fornecedores, quantidade de produção mensal, 

valor das vendas mensais.

•	 Informação: será a análise dos dados, ou seja: quais os maiores 

fornecedores para que se possa propor parcerias utilizando siste-

mas de intercâmbio eletrônico de dados (EDI). Com os dados de 

vendas mensais, obtêm-se médias e projeta-se melhor a produção 

mensal, otimizando-se custos de manutenção de estoque e outros.

Muitos conceitos da administração empresarial são identificados por siglas 

para facilitar o reconhecimento dos assuntos. Você vai ver nas literaturas que 

Sistema de Informações Gerenciais é conhecido como SIG. 

Veja que estamos considerando o Sistema de Informações Gerenciais – SIG, 

tanto as informações que foram processadas no computador quanto as pro-

cessadas manualmente.

e-Tec Brasil 20 Sistemas de Informação Logística
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Resultados

tRatamento

Isto quer dizer que você pode ter um software para gerar os relatórios 

gerencias, como pode ter anotações à mão que, também, irão gerar infor-

mações gerenciais.

2.2  Tomada de decisão
Pode-se dizer que toda a tomada de decisão é importante, mesmo para as 

situações mais simples. Decisão é uma escolha entre vários caminhos alter-

nativos que levam a um determinado resultado. (OLIVEIRA, p. 26, 2007).

Para se tomar uma decisão é necessário conhecer, entender e avaliar os ele-

mentos, assegurando que, futuramente, as consequências trarão os resulta-

dos esperados. 

O processo de tomada de decisão implica no conhecimento prévio 

das condições básicas na empresa e de seu ambiente, bem como uma 

avaliação das consequências futuras advindas das decisões tomadas; 

e esse conhecimento é propiciado pelas informações de que o exe-

cutivo dispõe sobre as operações da empresa, de seus concorrentes, 

fornecedores, mercado financeiro, mercado de mão de obra, decisões 

governamentais, etc (OLIVEIRA, p. 26, 2007).

softwares são instruções 
(programas de computador) que 
quando executados fornecem as 
características, funções e des-
empenhos desejados; estruturas 
de dados que permitem aos 
programas manipular adequada-
mente a informação.

Figura 2.1.: Modelo proposto de sistema de informações gerenciais
Fonte: Adaptado de Olveira, D. P. R,  2007

C
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Você sabe o que é um modelo? Podemos dizer que é qualquer represen-

tação abstrata e simplificada de uma realidade, sendo ela em seu todo ou 

apenas partes dela.

Na figura 2.1, estamos demonstrando um modelo proposto de sistema de 

informações gerenciais, ou seja, é apenas uma forma de representar.

Mas, qual é exatamente a finalidade dos sistemas de informações gerencias?  

A partir das informações, teremos os resultados que serão tratados e, então, 

usados para tomada de decisão.

Vamos deixar mais claro este conceito de decisão. Pense em uma empresa 

qualquer, de preferência a que você trabalha, independente do tamanho, de 

pequeno ou de grande porte. Caso você não trabalhe, pense na sua casa 

como sendo uma empresa. 

A casa ou o prédio da empresa está precisando de uma reforma (pintura, 

consertos, muros e outros). Sabemos que uma reforma qualquer terá um 

custo.

Então, como vamos saber se teremos o valor necessário para custear esta 

reforma? Primeiramente, faremos um levantamento de quanto iremos gas-

tar, ou seja, o projeto da obra. Logo após, faremos uma análise das receitas.

Veja que isto independe do tamanho da obra e do tamanho da empresa. 

Empresas informatizadas terão seus relatórios financeiros que demonstrarão 

a situação de reserva, previsão de despesas e outros gastos. Em uma em-

presa pequena, talvez, estas informações estejam em uma planilha ou até 

mesmo em uma anotação manual. Independente de onde venham as infor-

mações sobre as reservas, teremos informações para a tomada de decisão.

Após analisar as informações quanto à reserva, iremos tomar a decisão de 

iniciar ou não a reforma, ou quando iniciar a reforma e se haverá ou não 

alteração no projeto.

Vimos que a tomada de decisão vem de informações, independente de estas 

serem informatizadas ou não.

 

decisão é a escolha entre vários 
caminhos alternativos que levam 

a determinado resultado.

e-Tec Brasil 22 Sistemas de Informação Logística



e-Tec Brasil23

2.3  Aspectos básicos da decisão
São as decisões empresariais o principal resultado do SIG e o sucesso de uma 

decisão depende de um processo de escolha adequada, inclusive quanto 

as suas fases básicas, apresentadas a seguir de acordo com Oliveira (p. 34, 

2007):

•	 identificação do problema;

•	 análise do problema a partir da consolidação das informações sobre o 

problema;

•	 estabelecimento de soluções alternativas;

•	 análise e comparação das soluções alternativas através do levantamento 

de vantagens e desvantagens de cada uma em relação ao grau de efici-

ência;

•	 seleção de alternativas mais adequadas de acordo com critérios pré-es-

tabelecidos;

•	 implantação da alternativa selecionada, incluindo treinamento dos en-

volvidos;

•	 avaliação da alternativa selecionada através de critérios devidamente 

aceitos pela empresa.

2.4  Importância dos sistemas de informa-
ções gerenciais para as empresas
A informação é muito importante na administração, e por isto os sistemas 

de informação contribuem para que os dados se transformem em informa-

ção de forma rápida e precisa.

Abaixo, vamos destacar alguns benefícios dos sistemas de informação para 

as empresas de acordo com Oliveira (p. 28, 2007):

•	 redução dos custos das operações;

•	 melhoria no acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos 

e rápidos, com menor esforço;

administração é o processo 
de tomar decisões sobre 
objetivos e utilização de 
recursos (MAXIMIANO, 2006).
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•	 melhoria na produtividade;

•	 melhoria nos serviços realizados e oferecidos;

•	 melhoria na tomada de decisões através do fornecimento de informa-

ções mais rápidas e precisas;

•	 melhoria na estrutura organizacional para facilitar o fluxo de informa-

ções;

•	 redução do grau de centralização de decisões na empresa.

2.5  Alguns aspectos que podem fortale-
cer o sistema de informações gerenciais na 
empresa 
A utilização dos sistemas de informação só será satisfatória quando for ma-

nipulada de forma correta e competente. O que isto quer dizer? Isto quer 

dizer que de nada adianta um sistema de informações gerenciais se os usuá-

rios não souberem como alimentá-lo ou manipulá-lo, logo o desempenho é 

dependente da forma de utilização.

 Vamos destacar alguns pontos que fortalecem a utilização dos sistemas de 

informação e que são essenciais de acordo com Oliveira (p. 28, 2007):

•	 o envolvimento adequado da alta e média administração com o SIG, caso 

contrário, pode provocar uma situação de descrédito para o sistema;

•	 a competência por parte das pessoas envolvidas no SIG;

•	 o uso de um plano-mestre, observadas as ações e os resultados espe-

rados;

•	 a atenção específica ao fator humano da empresa, propiciando a partici-

pação efetiva dos funcionários envolvidos no processo;

•	 a habilidade dos administradores em identificar a necessidade de infor-

mações, condição essencial para implantação do SIG;

•	 o apoio global dos vários planejamentos da empresa;

Plano-mestre é definido em 
diversas áreas, cada uma com 

informações particulares e 
específicas, porém podemos 
considerar plano-mestre um 

documento previamente elaborado, 
contendo as prioridades, os 

métodos, os responsáveis e outros 
itens necessários para alcançar 

determinados objetivos. 
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•	 o apoio da estrutura, baseado em normas e procedimentos adequados;

•	 o apoio de um sistema de controladoria (contabilidade, custos e orça-

mento), que é um instrumento de consolidação do SIG na empresa;

•	 o conhecimento e a confiança no sistema de informações gerenciais atra-

vés de treinamento dos usuários e administradores dos sistemas conside-

rados;

•	 a existência de dados/informações relevantes e atualizados;

•	 a adequada relação custo x benefício.

Após estudar esta aula, você percebeu como os sistemas de informação  são 

importantes para a tomada de decisão. Para conseguir os resultados espera-

dos é necessário que os responsáveis estejam envolvidos e preparados para 

utilizar a ferramenta.

Resumo 
Nesta aula, vimos o conceito de dados, informação e sistemas de informa-

ção. 

Atividades de aprendizagem
1. O que é tomada de decisão?

2. Cite 3 aspectos que você julga mais importantes na decisão.

Aula 2 – Sistemas de Informações Gerenciais
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Aula 3 - Sistemas de Informação 

Na aula 2, vimos que os dados se transformam em informações. A 

partir das informações, teremos os resultados que serão tratados 

e depois usados para tomada de decisão. Nesta aula, estudaremos 

os Sistemas de Informação.

Nós concordamos quando se diz que “a informação é tudo”, porém uma 

boa ferramenta é muito importante para obtermos boa informação, e os 

sistemas de informação tratam as informações em uma organização.

Agora que entendemos o conceito de sistemas, fica mais fácil en-
tendermos o conceito de sistemas de informação. O sistema de in-
formação recebe os dados de entrada, processa e gera um resultado 
(saídas), mas o que ele precisa para fazer isto? 

Usaremos a sigla SI para nos referir aos Sistemas de Informação.

3.1  Sistema de informação 
Aqui surge a pergunta: o que é um sistema de informação?

Dentre várias definições existentes, vamos utilizar a seguinte: SI é um con-

junto de pessoas, hardware, software, redes de comunicação e recursos de 

dados que coleta, transforma e dissemina informação em uma organização.

Podemos dizer que o modelo citado de SI é formado por cinco recursos bá-

sicos: recursos humanos, de hardware, de software, de dados, de rede e de 

informação.

3.2  Recursos do SI
Neste momento, iremos descrever e entender os recursos do SI. 

•	 Recursos humanos 

Especialistas: são pessoas que desenvolvem e operam os SI. Podemos incluir 

os analistas de sistemas, programadores, operadores de computadores, ge-

rentes de SI (O´BRIEN, p.11, 2004).
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Usuários finais: são todas as pessoal que operam os sistemas, utilizam os sis-

temas ou apenas utilizam os resultados que os SI produzem. Citamos  como 

exemplo os contadores, vendedores, engenheiros, balconistas, clientes ou 

gerentes. São pessoas que trabalham na maior parte do tempo gerando, 

criando e distribuindo informações (O´BRIEN, p.11, 2004). 

A informação é sempre gerada por pessoas que dependem de informações 

de outras pessoas. Os analistas de sistemas dependem das necessidades dos 

usuários finais, os programadores ou desenvolvedores de softwares depen-

dem das especificações dos analistas e os operadores irão fazer a monitora-

ção dos dados.

•	 Recursos de hardware 

Máquinas: os recursos de hardware abrangem os equipamentos utilizados 

no processamento da informação - computadores, monitores de vídeo, uni-

dades de discos magnéticos, impressoras, scanners óticos. Além destes, in-

cluímos as mídias utilizadas para gerar os dados, podemos relacionar  as 

mídias magnéticas como DVD, CD, pendrives e outras, como papel utilizado 

na impressora e tela do monitor (O´BRIEN, p.12, 2004).

•	 Recursos de software

 Programas: referem-se ao conjunto de instruções administradas por 

uma máquina (hardware), citamos como exemplo os sistemas informatiza-

dos em geral - sistemas operacionais, planilhas eletrônicas, programas de 

controle de estoque, programa de monitoramento de carga. Porém, cabe 

lembrar que antes mesmo de existirem computadores, já existiam os siste-

mas de informação, portanto quando nos referimos aos recursos de softwa-

re, devemos entender como sendo um conjunto de instruções para geração 

da informação. Neste caso, podemos citar os formulários, os antigos livros 

manuais de controles contábeis (O´BRIEN, p.12, 2004).

•	 Recursos de dados

Dados: chamamos de dados tudo aquilo que extraímos e armazenamos para 

posterior recuperação. Os SI armazenam seus dados em banco de dados que 

darão origem a futuras informações.

Exemplos de banco de dados: descrição de produtos, cadastros de clientes, 

arquivos de funcionários, dados de estoque. 
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Browser é um programa que 
permite navegar na internet.  
Em português, o termo mais 
comum é navegador.  Existem 
vários browsers, por exemplo: o 
Internet Explorer (IE), o Firefox, o 
Chrome, o Safari etc.

Aula 3 – Sistemas de Informação 

Quando analisamos um banco de dados de estoque e nos deparamos com 

vários produtos e suas quantidades atuais, isto não significa nada até que  

o gerente ou responsável analise estes dados em relação às necessidades, 

baseando-se em número de pedidos ou média de vendas e outros aspectos.

Portanto, como vimos na aula 2, o “dado” é qualquer elemento identificado 

em sua forma bruta que por si só não conduz à compreensão de determi-

nado fato ou situação. O dado é a matéria prima da informação (O´BRIEN, 

p. 12, 2004).

•	 Recursos de redes

Neste recurso, a internet entra como ferramenta essencial na vida das em-

presas, bem como as redes internas.

 Para os SI computacionais, faz-se necessário que dados possuam um canal 

de comunicação.

Os recursos de rede compreendem as mídias de comunicação que são o fio 

par trançado, o cabo coaxial, o cabo de fibra ótica, os sistemas de micro-

ondas, os sistemas de satélites de comunicação e outros. Além dos recursos 

de mídia, existe a área de suporte de rede que apoia as operações de rede. 

Aqui, incluiremos os recursos humanos, os softwares de controle de comu-

nicação, os sistemas operacionais, o pacote de browser e outros (O´BRIEN, 

p. 13, 2004).

•	 Produtos de informação

 São produtos de informação: “relatórios administrativos, documen-

tos empresariais (textos), demonstrativos gráficos” (O´BRIEN, p. 15, 2004).

3.3 Atividades dos sistemas de informação
Na aula 1, vimos os componentes do sistema e, em SI, falamos das ativida-

des que basicamente trabalham os componentes do sistema - atividades 

para construção da informação.

Para que um SI seja bem utilizado, sendo ele informatizado ou não, suas 

atividades devem ser bem conhecidas e objetivas.
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Vamos citar aqui alguns exemplos das atividades dos SI:

•	 Entrada: normalmente são os registros de dados, podendo ser um for-

mulário impresso ou não que dará origem aos dados, como um pedido, 

uma nota fiscal, escaneamento ótico de uma etiqueta com códigos de 

barras e outros.

•	 Processamento: é a transformação de dados em informação que sai 

gerada através de atividades como cálculo, comparação, separação, clas-

sificação e resumo. Estas atividades organizam, analisam e manipulam os 

dados. Vamos citar como exemplo o cálculo de uma folha de pagamen-

to, onde valores são somados - saldo de salário + horas extras, e outros 

são subtraídos - as deduções de imposto de renda, e por fim teremos um 

valor total líquido. Outro exemplo seria o controle de estoque onde cada 

entrada de mercadoria será somada à quantidade existente, calculando 

o estoque atual. 

•	 Saídas: a saída será o produto de informação, comumente  as mensa-

gens, os relatórios, formulários, imagens, gráficos, que podem ser gera-

dos em vídeo, papel e outros.

Por exemplo, um gerente de logística pode consultar em vídeo a localização 

de carga que está sendo transportada e que é controlada por um SI de mo-

nitoramento. 

3.4 Qualidade da informação
Uma informação só é valiosa se for útil, neste caso, chamamos de produto 

de qualidade, a informação de qualidade.

Os atributos da qualidade da informação são divididos em dimensão de tem-

po, dimensão de conteúdo e dimensão de forma.

•	 Dimensão de tempo (prontidão, aceitação, frequência e período):

a) A informação deve ser fornecida quando for necessária.

b) A informação deve estar atualizada quando for fornecida.

c) A informação deve ser fornecida tantas vezes quantas forem necessárias.

d) A informação pode ser fornecida sobre períodos passados, presentes e 

futuros (O´BRIEN, p.15, 2004).
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•	 Dimensão de conteúdo (precisão, relevância, integridade, conci-
são, amplitude e desempenho):

a) A informação deve estar isenta de erros.

b) A informação deve estar relacionada às necessidades de informação de 

um receptor específico para uma situação específica.

c) Toda a informação que for necessária deve ser fornecida.

d) A informação pode ter um alcance amplo ou estreito, ou um foco inter-

no ou externo.

e) A informação pode revelar desempenho pela mensuração das atividades 

concluídas, do progresso ou dos recursos acumulados (O´BRIEN, p.15, 

2004).

•	 Dimensão de forma (clareza, detalhe, ordem, apresentação, mí-
dia):

a) A informação deve ser fornecida de uma forma fácil de compreender.

b) A informação pode ser fornecida em forma detalhada ou resumida.

c) A informação pode ser organizada em uma sequência pretendida.

d) A informação pode ser fornecida em forma narrativa, numérica, gráfica 

ou outras.

e) A informação pode ser fornecida na forma de documentos em papel 

impresso, monitores ou outras mídias (O´BRIEN, p.15, 2004).

3.5 Tipos de sistemas de informação
De maneira geral os SI podem ser classificados de diferentes maneiras:

•	 Sistemas de apoio às operações: o papel destes sistemas é processar 

transações, controlar processos industriais, apoiar comunicações.

•	 Sistemas de processamento de transações: exemplo - ponto de ven-

da ou sistema utilizado no caixa de lojas e supermercados (recebem os 

dados de origem).

•	 Sistemas de controle de processos: exemplo - programa de montado-

ras de carros (monitoram processos industriais).
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•	 Sistemas colaborativos: exemplo - e-mail, videoconferência (comuni-

cação entre equipes de trabalho).

•	 Sistema de apoio gerencial: são aqueles que fornecem informações 

destinadas aos gerentes para serem utilizadas nas tomadas de decisões. 

•	 Sistema de informação gerencial: exemplo - sistemas de controle fi-

nanceiro (fornecem relatórios gerenciais).

•	 Sistema de apoio à decisão: exemplo - sistemas que fornecem apoio 

para previsão de lucros e análises de riscos.

•	 Sistema de informação executiva: exemplo - sistemas que fornecem 

apoios estratégicos, como dados de marketing, dados de mercado e con-

corrência.

Em logística, utilizamos os SI para planejar e administrar rotas, sistemas de 

armazenagem e o tempo de entrega de produtos.

Nesta aula, vimos a importância e a dimensão da informação e, por fim, 

citamos os tipos de sistemas de informação mais conhecidos e utilizados.

Resumo
Nesta aula, falamos sobre sistemas de informação e os recursos necessários.

Figura 3.1: Tipos de sistemas de informação.
Fonte: Adaptado de O´Brien, 2004.
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Atividades de aprendizagem
1. O que é informação?

2. Quais os recursos necessários para existir um sistema de informação 

computacional?

3. Qual a importância da qualidade da informação?
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Aula 4 - Tecnologia da Informação

Nesta aula, iremos falar das tecnologias da informação, pois quan-

do entramos no mundo dos computadores, devemos entender al-

guns conceitos básicos.

“Tecnologia de informação é o tipo de tecnologia mais comum dentro de 

uma organização e inclui qualquer dispositivo que colete, manipule, arma-

zene ou distribua informação” (SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON, 2009, p. 

223).

Como usuário, você não precisará ser um profissional experiente em tecno-

logia, porém precisa compreender um pouco sobre a vida dos computadores 

para que possa utilizá-los da melhor forma. O objetivo desta aula é trazer os 

conhecimentos mínimos necessários sobre tecnologia da informação.

Como vimos nas aulas anteriores, um sistema resume-se em partes inte-

grantes que formam um todo. Então, podemos dizer que todo o computa-

dor é um Sistema de computador. Isto mesmo, todos os computadores são 

sistemas de componentes para entrada, processamento, armazenamento e 

controle de dados. Com a evolução tecnológica, os computadores tornam-

-se cada vez mais rápidos e menores. Vamos saber mais?

4.1 Geração de computadores
As principais mudanças nos sistemas de computadores ocorreram em al-

gumas etapas e são chamadas de gerações. Para que possamos entender 

as mudanças ocorridas na tecnologia é importante entendermos um pouco 

destas etapas:

•	 Geração zero: a geração zero é a geração que deu início à história da 

computação, e não se sabe ao certo quando ela iniciou, mas ocorreu 

aproximadamente até 1945.

Vamos apontar aqui alguns acontecimentos importantes para a história, 

desta geração: a máquina de calcular, criada pelo cientista francês Blaise 

Pascal. Trata-se de uma calculadora que possibilitava expressões de soma e 

subtração.



Máquina analítica refere-se 
a uma máquina que ficou no 

processo de análise e nunca foi 
construída, mas, mesmo assim, 
podemos considerar que foi o 

primeiro projeto de computador.
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Ainda na geração zero, houve a evolução da máquina de calcular que já pos-

suía expressões de multiplicação e de divisão. Também, foi criada a Máqui-
na analítica (memória, unidade de computação, unidade de entrada-leitora 

de cartões perfurados, e unidade de saída - saída impressa que perfurava os 

cartões), por Charles Babagge.

•	 Primeira geração: desenvolveu-se no início dos anos 1950 e teve como 

principais contribuições o surgimento dos primeiros computadores a vál-

vula e, também, neste período, foi criada a Arquitetura de Von New-

mann, onde os computadores eram compostos com as partes principais 

de memória, unidade de controle e unidade lógica aritmética. Os com-

putadores ocupavam tamanho de salas inteiras.

Figura 4.1: Válvula
Fonte: http://home.earthlink.net

Você Sabia?  A cada 5 minutos, em média, alguma das válvulas queimava, 

tornando necessárias manutenções frequentes.

•	 Segunda geração: a segunda geração teve sua trajetória nos anos 1960. 

Nesta geração, surgiram os transistores e foi criado o Sistema Operacio-

nal DOS.

Figura 4.2: Transistores
Fonte: http://commons.wikimedia.org

Você sabia? Os transistores eram 100 vezes menores que as válvulas. Não 

precisavam ser aquecidos para funcionar, eram mais rápidos e confiáveis.
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•	 Terceira geração: ocorreu durante os anos 1970. Nesta geração, surgi-

ram os circuitos integrados. Trata-se de uma pastilha com vários transis-

tores e, também, foi criado o Sistema Operacional Multitarefas.

Figura 4.3: Circuitos integrados
Fonte: http://upload.wikimedia.org

•	 Quarta geração: ocorreu durante os anos 1980 e 1990. Foram criados 

os circuitos integrados de grande escala (LSI) e, também, os PCs (Personal 

Computer).

Na década de 80, esta técnica tornou possível a colocação de dezenas de 

milhares de transistores em um chip. Isso propiciou a criação dos minicom-

putadores que passaram a fazer parte da realidade de muitas empresas nos 

chamados Centros de Computação ou Centros de Processamento de Dados. 

Desse ponto em diante, começava, então, a era da computação pessoal.

•	  Quinta geração: a geração atual tem como característica a evolução 

das gerações anteriores, pois os computadores tornam-se cada vez me-

nores e mais rápidos.

4.2 Conceitos de sistemas de computadores
Os conceitos básicos de um sistema de computador devem estar bem claros 

para o usuário final que neste caso é você, aluno, ou seja, o profissional de 

logística. 

Um sistema de computador é um sistema de hardware organizado segundo 

as funções:

•	  Entrada: converte os dados para um formato eletrônico para a entrada 

direta no sistema de computador. Exemplo: teclado, telas sensíveis ao 

toque, canetas, mouses, scanners óticos e outros.
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•	  Processamento: a CPU (Unidade Central de Processamento) é respon-

sável pela parte principal do processamento que inclui as funções lógicas 

e aritméticas e, também, circuitos para dispositivos, como memória ca-

che para armazenamento temporário.

•	  Saída: os dispositivos de saída incluem os monitores de vídeo, impres-

soras, unidades de respostas de áudio, ou seja, convertem os dados de 

forma que sejam entendidos pelo homem.

•	  Armazenamento: o armazenamento ocorre em dispositivos de arma-

zenamento primário, que são as memórias, e dispositivos de armazena-

mento secundário, como as unidades de disco magnético, os pendrives e 

outros.

•	  Controle: a unidade de controle da CPU é um componente de controle 

dos sistemas de computadores, onde são interpretadas as instruções de 

programa e transmitidas ordens para outros componentes do sistema.

4.3 Tipos de sistemas de computadores
Neste item, vamos citar alguns sistemas de computadores que iremos en-

contrar.

•	 Microcomputadores: chamados, também, computadores pessoais 

(PC), encontram-se nas casas e empresas como principal ferramenta de 

comunicação. Hoje, até podemos afirmar que a principal função do com-

putador é o acesso à internet.

Os PCs podem ser encontrados como computadores de mesa e                                 

portáteis.

•	 Computadores de rede: são computadores utilizados, na maioria das 

vezes, por empresas e possuem funções destinadas ao uso da internet 

por funcionários e administradores. Possui como vantagem o comparti-

lhamento de recursos, incluindo a facilidade de distribuição de licença de 

softwares.

•	 Instrumentos de informações: não podemos esquecer que hoje gran-

de parte dos trabalhos requer acesso em tempo integral à internet. Para 

isto, surgiram os equipamentos de bolso, que servem como assistentes 
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digitais pessoais conhecidos como PDAs. Os PDAs possuem tela de toque 

e acesso à internet e, muitas vezes, fazem parte do telefone celular.

•	 Sistemas de computadores de médio porte: são microcomputadores 

mais sofisticados e incluem os servidores de rede que ajudam a gerenciar 

a internet nas empresas.

•	  Sistemas de computadores de grande porte (Mainframes): são 

sistemas grandes, rápidos e potentes. Possuem alta capacidade de pro-

cessamento e armazenamento. Continuam com a função de gerenciar 

grande número de processamentos de informação e estão presentes nas 

organizações governamentais, bancos e outras grandes empresas que 

possuem grande número de acessos simultâneos.

•	 Sistemas de supercomputadores: descreve uma categoria de podero-

sos sistemas especificamente projetados para aplicações científicas, en-

genharia e negócios que exigem velocidades elevadas para gigantescos 

cálculos numéricos.

Você percebeu ao estudar esta aula que, como usuário, você não precisa ser 

um especialista em tecnologia e computadores, porém precisa entender um 

pouco sobre sua história e sua evolução.

Resumo
Nesta aula, estudamos sobre as gerações dos computadores e suas principais 

características. Também, falamos sobre os conceitos de sistemas de compu-

tadores e, por fim, citamos alguns tipos. 

Atividades de aprendizagem
1. Cite as gerações dos sistemas de computador e sua maior contribuição.
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2. Faça uma pesquisa breve na internet e resuma em, no máximo, quinze 

linhas a definição e as características do chip.

3. Qual a diferença entre os mainframes e os supercomputadores?

4. Cite 3 exemplos de dispositivos de entrada em um sistema de computa-

dor.

Anotações
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Aula 5 - Sistema de Informações 
Logísticas: a Informação à 
Logística

Nesta aula, iremos falar do sistema de informação na logística e 

como vimos nas aulas anteriores, os sistemas de informação são 

ferramentas essenciais nas tomadas de decisões. 

Para se tornar um profissional atento e competente, é preciso conhecer as 

ferramentas que são utilizadas.

A evolução da tecnologia da informação dos últimos anos trouxe mudanças 

positivas sobre o planejamento, execução e controle nas operações logísti-

cas. Então, vamos discutir e analisar estas vantagens.

Vamos saber mais?

5.1 Hardware e software
Os sistemas de informações logísticas são formados por atividades logísticas 

integradas em um processo, utilizando hardware e software específicos que 

irão auxiliar no controle, gerenciamento e tomada de decisão dentro da em-

presa, bem como em toda a cadeia de suprimentos.

•	 Hardwares: podemos considerar todo tipo de hardware que será utiliza-

do para inserir dados e/ou obter informações. Como exemplo: impresso-

ras de código de barras, leitores óticos, GPS, microcomputadores.

•	 Softwares: todos os softwares utilizados para controle, gerenciamen-

to e tomada de decisão. Desde planilhas eletrônicas, editores de textos, 

controles de estoque, software de monitoramento de rotas e outros.

O porte da empresa ou o volume de movimentação não determinam se ela 

utilizará sistemas de informações logísticas, mas determinam o que será uti-

lizado dentro das suas possibilidades e realidade. 

Para que o profissional possa estar preparado para analisar quais os recursos 

e como utilizá-los, deverá se preparar conhecendo as ferramentas e suas 

funcionalidades. 



Eficiência significa realizar 
um trabalho correto, sem 

muitos erros, por outro lado, a 
eficácia consiste em realizar um 

trabalho que atinja totalmente o 
resultado. 

Quando se fala em vantagem 
estratégica, entendemos 

como estratégia competitiva. De 
acordo com Porter (1986, p.16), 
“estratégia competitiva” é uma 

combinação dos fins (metas) que 
a empresa busca e dos meios 
(políticas) pelas quais ela está 

buscando chegar lá.
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Os gerentes e administradores de empresas devem estar cientes de que o 

investimento em sistemas de informações logísticas contribuirá para o cres-

cimento da empresa. Podemos, até mesmo, afirmar que o investimento em 

TI, seja em hardware e/ou software, é fundamental para o desenvolvimento. 

5.2 A informação na logística
A partir do que já falamos até agora, não resta dúvida quanto à impor-

tância da informação. E a informação nas operações logísticas? Os pedidos 

de clientes e ressuprimentos, necessidades de estoque, movimentação de 

armazéns, documentação de transporte e faturas são alguns dos itens mais 

comuns de informações logísticas.

O fluxo de informação, antigamente, era feito, em sua maior parte, utilizan-

do o papel, porém era lento e muito propenso a erros. Hoje, as empresas 

podem contar com a ajuda da tecnologia, mesmo as empresas de pequeno 

porte, pois cada uma investe de acordo com as suas possibilidades. A tec-

nologia trouxe a facilidade de coletar, armazenar, transferir, processar dados 

com maior eficiência, eficácia e rapidez.

Na logística, a transferência de informações eletrônica significa uma forma 

de reduzir o custo e economizar tempo.

Para definirmos melhor as razões que justificam a importância de informa-

ções precisas e tempo para os sistemas logísticos, iremos utilizar o que diz 

Fleury (et al., 2000): 

- os clientes percebem que as informações sobre status do pedido, 

disponibilidade de produtos, programação de entrega e faturas são 

elementos necessários do serviço total de cliente;

- com a meta de redução de estoque total na cadeia de suprimento, os 

executivos percebem que a informação pode reduzir de forma eficaz as 

necessidades de estoque e recursos humanos. Em especial, o planeja-

mento de necessidades, que utiliza as informações mais recentes, pode 

reduzir o estoque, minimizando as incertezas em torno de demanda;

- a informação aumenta a flexibilidade, permitindo identificar (qual, 

quanto, como, quando e onde) os recursos podem ser utilizados para 

que se obtenha vantagem estratégica.
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5.3  Simulação
Neste item, vamos entender o que é a ferramenta de simulação utilizada nas 

operações logísticas.

Uma definição de fácil entendimento diz que podemos entender simulação 

como o “uso de modelos para o estudo de problemas reais de natureza 

complexa por meio de experimentação computacional”. A simulação con-

siste no processo de construção de modelo que replica o funcionamento de 

um sistema real ou idealizado (ainda a ser construído!) (FLEURY et al, 2000, 

p 298).

Podemos resumir as principais etapas em uma aplicação prática de simula-

ção em:

•	 transformação  do modelo conceitual em um modelo computacional;

•	 teste experimental de alternativas de ação para escolha das mais ade-

quadas.

Construção do 
modelo

Modelagem
computacional

Experimentação

5.4  Sistemas de informações logísticas 
Podemos dizer que os sistemas de informações logísticas funcionam como 

meio de ligar as atividades logísticas utilizando ferramentas de hardware e 

de software. As atividades podem ser aquelas que ocorrem dentro da em-

presa, como as que ocorrem ao longo da cadeia de suprimentos.

Figura 5.1: Etapas de um processo 
de simulação
Fonte: Adaptado de Fleury et al., 2000.
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Os sistemas de informações logísticas possuem quatro diferentes níveis fun-

cionais: sistema transacional, controle gerencial, apoio à decisão e planeja-

mento estratégico. As funcionalidades de um sistema de informações logís-

ticas serão abordadas na aula 6.

Você percebeu que um sistema de informação logística nada mais é do que 

a integração entre hardware e software que atenderão aos processos logísti-

cos e que auxiliarão no gerenciamento, no controle e na tomada de decisão.

Resumo
Nesta aula, conceituamos os sistemas de informações logísticas. Você, tam-

bém, aprendeu que não há um conjunto de hardware e um conjunto de 

software que sejam específicos das atividades logísticas, mas que há um con-

junto de ferramentas necessárias para que as empresas de logística possam 

controlar e gerenciar suas atividades, mesmo sendo esta uma empresa de 

pequeno porte com poucos recursos financeiros e, ainda, que o mais impor-

tante é que haja o conhecimento e o bom uso das ferramentas disponíveis. 

Nas empresas logísticas, quanto maior a visibilidade e controle percebidos 

pelo cliente mais a empresa será bem vista e receberá votos de confiabilida-

de.

Vimos, também, a ferramenta de simulação que é utilizada por algumas 

empresas para simular problemas reais e entender que sistemas de informa-

ções logísticas vão de dentro da empresa até todo o processo da cadeia de 

suprimentos.

Atividades de aprendizagem
1. Cite 3 exemplos de hardwares utilizados nos sistemas de informações 

logísticas.

2. Qual a importância da informação da logística?
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Aula 6 - Sistemas Transacionais, 
Apoio à Decisão e Controle 
Gerencial

Na aula 5, vimos que os sistemas de informações logísticas são fer-

ramentas que utilizam hardware e software com o objetivo de ge-

renciar e administrar as informações logísticas dentro da empresa 

e fora dela, estendendo-se a toda cadeia de suprimentos. Agora, 

conheceremos algumas das ferramentas utilizadas.

O mercado logístico vem crescendo, levando à necessidade da criação de 

produtos específicos para atender às demandas desta área. Vamos saber 

mais?

6.1  Sistemas de informações logísticas
Os sistemas de informações logísticas funcionam como meio de ligar as ati-

vidades logísticas utilizando ferramentas de hardware e de software que 

possuem quatro diferentes níveis funcionais: sistema transacional, controle 

gerencial, apoio à decisão e planejamento estratégico (Fleury et al., 2000).

Planejamento
estratégico

aPoio à decisão

controle gerencial

sistema transacional

Figura 6.1: Funcionalidades de um Sistema de 
Informações Logísticas.
Fonte: Adaptado de Fleury et al., 2000.

Nesta aula, iremos descrever sistema transacional, controle gerencial, apoio 

à decisão e planejamento estratégico de acordo com as definições de Fleury 

(ET al., 2000) que nos ajudam a entender as funcionalidades de um sistema 

de informações logístico em forma de pirâmide, onde as definições partirão 

da base (conforme figura 6.1). 



instância: s.f. qualidade do que 
é instante. 

Solicitação urgente: ceder às 
instâncias de alguém. (Fonte: 

http://www.dicio.com.br/
instancia)
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6.2  Sistemas transacionais
Um sistema transacional é caracterizado por regras formalizadas, comuni-

cações interfuncionais, grande volume de transações e um foco operacional 

nas atividades cotidianas. (FLEURY et al., p. 288, 2000)

Através de um sistema transacional é que as informações logísticas são com-

partilhadas com outras áreas da empresa, tais como finanças, marketing, en-

tre outras. O sistema transacional é a base e nela ocorre o principal processo 

logístico: o ciclo do pedido A partir daí, todos os eventos que pertencem a 

este ciclo devem ser processados de acordo com Fleury et al. ( p. 289, 2000), 

são eles: 

•	 entrada de pedido;

•	 checagem de crédito;

•	 alocação de estoque;

•	 emissão de notas;

•	 expedição;

•	 transporte;

•	 chegada do produto ao cliente.

As informações sobre o processo do pedido devem estar prontamente dis-

poníveis. Faz parte da qualidade de atendimento ao cliente mantê-lo infor-

mado!

Mesmo hoje, com vários recursos computacionais, ainda encontramos pro-

blemas com a falta de integração entre as operações logísticas que são en-

contradas nos sistemas transacionais. Segundo Fleury et al. ( p. 289, 2000), 

isto pode ocorrer basicamente em três instâncias:

•	 entre atividades logísticas executadas dentro da empresa;

•	 entre instalações da empresa;

•	 entre a empresa e outras pertencentes à cadeia de suprimentos ou pres-

tadores de serviços logísticos.

6.3 Controle gerencial
Neste nível, serão utilizados dados do sistema transacional para o geren-

ciamento das atividades logísticas. Os relatórios extraídos é que trarão in-
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Podemos dizer que desempenho 
é o resultado de como executamos 
uma tarefa. Neste caso, o resultado 
pode ser bom ou ruim,  trazendo-nos 
resultados positivos ou negativos.

Produtividade, no contexto 
logístico, diz respeito ao que é capaz 
de produzir com qualidade quanto 
aos produtos e serviços.

mensuração ou ato de mensurar é o 
mesmo que medir ou calcular.

Banco de dados ou base de 
dados, em informática, são coleções 
de dados que são guardados em 
meio digital para que possam ser 
utilizados futuramente. Geralmente, 
armazenamos tudo que temos certeza 
que iremos utilizar e tudo aquilo que, 
talvez, possamos utilizar por algum 
motivo 

A palavra geo significa terra, e 
referenciar significa tomar como 
ponto de referência, localizar, situar. 
Logo, georreferenciados é: 
estabelecidos em um “endereço”.

Podemos dizer que estratégia é a 
elaboração de uma ação e a tática é 
a forma como ela é aplicada. Vejamos 
os significados extraídos do Dicionário 
Aulete. Estratégia: planejamento de 
ações, jogadas, medidas etc. visando 
a um objetivo e procurando levar 
em consideração todas as variáveis 
possíveis. Estratégia ofensiva num 
jogo de xadrez. Tática é um conjunto 
de meios ou recursos empregados 
para alcançar um resultado favorável: 
mudou de tática e conseguiu o 
emprego. Maneira hábil de conduzir, 
encaminhar ou ajustar um negócio, 
uma empresa, uma discussão etc. 
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formações sobre os indicadores financeiros, desempenho, produtividade, 
qualidade e serviço ao cliente. Como exemplo, citamos a mensuração da 

disponibilidade de produtos, ou seja, indicadores que apontem o percentual 

de pedidos que foram entregues completos.  

Como sabemos, as operações logísticas são formadas por grandes fluxos 

de informações, e, neste caso, é fundamental a geração de relatórios que 

tratem das exceções. Por exemplo, é necessário que o sistema trate de fu-

turas faltas de estoque com base nas previsões de demanda e recebimentos 

previstos.

Neste momento, cabe citarmos exemplos de ferramentas muito importantes 

para as nossas atividades:

•	 Data Warehouse (DW): é um conceito que vem sendo utilizado pelas 

empresas, onde se armazenam dados históricos e atuais de várias áreas 

da empresa em apenas um banco de dados com o objetivo de facilitar a 

elaboração de relatórios.

•	 Geographic Information System (GIS): trata-se de um tipo de software 
que une dados georreferenciados com mapas digitalizados, permitindo 

ao usuário utilizar a ferramenta tanto no controle gerencial quanto no 

planejamento das operações.

6.4 Apoio à decisão
•	 As atividades de uma empresa são regidas pelas decisões de gerentes, 

administradores e outros cargos que movimentam seu dia entre uma 

decisão e outra. As decisões determinam o rumo das atividades e, mui-

tas vezes, representam tempo e valor. “Esta funcionalidade caracteriza-

-se pelo uso de softwares para apoiar atividades operacionais, táticas 
e estratégicas que possuem elevado nível de complexidade”  (FLEURY 

et al., p. 289, 2000). O uso das ferramentas contribui para melhoria na 

eficiência das operações logísticas, possibilitando além de incremento do 

nível de serviço, redução de custos.

As ferramentas de tomada de decisão são divididas em dois grupos, sendo 

o primeiro direcionado às atividades operacionais, tais como: programação e 

roteamento de veículos, gestão de estoque e outros.



expertise: qualidade de expert, 
de conhecedor, de perito, de 

quem é especialista em alguma 
coisa.
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Se as ferramentas tendem a ser mais operacionais, então devem estar liga-

das com o sistema transacional.

No segundo grupo estão as ferramentas que atuam mais tática e estrategi-

camente, tais como: localização de instalações, análise de rentabilidade de 

clientes e outras.

O tipo de ferramenta utilizada vai depender da necessidade e da dis-
ponibilidade de recursos de cada empresa. 

“Em ambos os tipos de ferramentas de apoio à decisão, exige-se que o nível 

de expertise dos usuários seja elevado, para lidar com as dificuldades na 

implementação e utilização”. (FLEURY et al., 2000, p. 290).

A citação acima nos mostra que toda ferramenta deve estar em conjunto 

com a capacidade de manuseio dos operadores, por isto é importante co-

nhecermos nosso trabalho, as ferramentas que possuímos e aquelas que 

poderemos possuir.

Fica aqui uma dica! Existem pessoas que nascem com maior expertise para 

situações de tomada de decisão, porém aquelas que possuem vontade e in-

teresse adquirem esta expertise através de treinamento específico e trabalho. 

6.5 Planejamento estratégico
Nesta etapa serão planejadas as estratégias, ou seja, é no planejamento es-

tratégico que as informações logísticas irão sustentar o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das estratégias. São extensões do nível de apoio à decisão, 

embora um tanto abstratas e com foco no longo prazo. Como exemplo, po-

demos citar as decisões baseadas em modelos de localização de instalações. 

Nesta aula, vimos os tipos de sistemas de informação na logística utilizados 

da base ao topo da pirâmide, ou seja, são utilizados para tarefas distintas 

que vão desde o controle das atividades básicas na base até no topo - as 

atividades de planejamento.

Resumo
Aprendemos que os sistemas de informações logísticas são classificados de 

acordo com sua função e seus objetivos: sistemas transacionais, controle 

gerencial, apoio à decisão e planejamento estratégico.
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Atividades de aprendizagem
1. Mesmo hoje, ainda encontramos problemas com a falta de integração 

entre as operações logísticas. Em quais instâncias isto pode ocorrer?

2. Cite um exemplo de sistema gerencial.

3. Qual a contribuição dos sistemas de apoio à decisão?

4. Faça uma pesquisa e explique o que você entende sobre planejamento 

estratégico?





e-Tec Brasil51

Aula 7 - Redes de Comunicação 
(Internet, Intranet e 
Extranet)

Nesta aula, vamos saber como surgiu a internet e o seu funciona-

mento.

Não há como falarmos de tecnologia sem falarmos de internet, pois hoje ela 

faz parte do dia a dia das empresas e das pessoas.

Fazer pagamentos, ver notícias, ter contato com os amigos, fazer compras, 

enviar documentos e muitas outras coisas fazemos com auxílio da internet. 
Uma poderosa tecnologia que traz informações de todas as partes do mun-

do e permite que você envie informações para todas das partes do mundo. 

Estar conectado é estar inserido nesta rede de computadores que não tem 

fim. 

7.1 Internet 
Se perguntarmos para pessoas em qualquer lugar do mundo: o que é a 

internet?  Poderemos obter inúmeras respostas. Alguns responderão que 

é um meio de comunicação, outros podem responder que é o navegador 

que utiliza, existem aqueles que acham que é o Google. Surgirão inúmeras 

respostas, algumas corretas e outras não.

Para que possamos fazer bom uso dos recursos da internet, precisamos de 

alguns conhecimentos básicos sobre o seu funcionamento.  Podemos dizer 

que internet é uma rede de computadores que interliga computadores do 

mundo todo.

Figura 7.1: Internet
Fonte: http://office.microsoft.com

Google é uma empresa mul-
tinacional de serviços online e 
software dos Estados Unidos. O 
Google hospeda e desenvolve 
uma série de serviços e produtos 
baseados na internet e gera 
lucro principalmente através da 
publicidade.

Rede de computadores: uti-
lizando a definição de Mendes, 
“uma rede de computadores 
consiste em dois ou mais com-
putadores e outros dispositivos 
interligados entre si de modo a 
poderem compartilhar recursos 
físicos e lógicos, estes podem 
ser do tipo: dados, impressoras, 
mensagens (e-mails), entre 
outros.”



Os EUA (capitalista) e a URSS 
(socialista) tinham ideias contrárias 

para a reconstrução do equilíbrio 
mundial, foi então que começou 

uma grande rivalidade entre esses 
dois países. Quem era melhor? 
Esse conflito de interesses que 

assustou o mundo ficou conhecido 
como Guerra Fria. Tanto os EUA 
criticavam o socialismo quanto a 

URSS criticava o capitalismo. Para 
saber mais acesse: http://www.

infoescola.com/historia/guerra-fria/
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A internet tem capacidade de transmissão em todo o mundo, um mecanis-

mo de divulgação da informação, e um meio para colaboração e interação 

entre indivíduos e seus computadores, independentemente de localização 

geográfica.

7.2 Um breve histórico da internet
A internet revolucionou o mundo dos computadores e das comunicações. A 

invenção do rádio, telégrafo, telefone e computador prepararam o terreno 

para essa integração sem precedentes de capacidades. A internet também 

conhecida como rede mundial de computadores surgiu em plena Guerra 
Fria. Foi criada ao final da década de 60 com objetivos militares nos Estados 

Unidos da América - um projeto de defesa frente ao perigo de interrupção 

das linhas de comunicação a um possível ataque atômico de outro país, por 

exemplo, da União Soviética.  A primeira rede chamava-se ARPANET. Depois 

dos militares, as universidades começaram a ter acesso com o objetivo princi-

pal de aumentar o intercâmbio de mensagens (correio eletrônico) na comu-

nidade científica. Estudantes e professores universitários, principalmente dos 

EUA, trocavam ideias, mensagens e descobertas pelas linhas da rede mundial. 

Você sabia?  Em 1987, a internet foi aberta ao público, primeiramente, nos 

EUA e em alguns países europeus e, depois, no mundo inteiro.

E, Cyberspace ou ciberespaço é o termo criado pelo escritor William Gibson 

em seu romance Neuromancer, e, hoje, é usado para se referir ao "espa-

ço" abstrato construído pelas redes de computadores. Folha de São Paulo, 

01/09/2009. Fonte: www.dicio.com.br. 

7.3 Intranet e extranet
Como profissionais, precisamos saber que a internet vai além de websites, 
redes sociais, programas de bate-papo e outros. Para consolidar a pre-

sença de uma empresa na rede, existem outros serviços como: intranet e 

extranet. 

O que é intranet? E o que é extranet? Talvez, muitos saibam e utilizem, po-

rém como já comentamos nesta aula, os recursos da internet ainda não são 

bem definidos pelos usuários. Tanto a intranet quanto a extranet são o que 

chamamos de Rede Privada, ou seja, redes que utilizam recursos da internet, 

porém o acesso é privado para manter a integridade dos dados.
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Browser significa navegador em 
português, e é um programa de 
computador que possibilita às pessoas 
navegarem na internet. Exemplo: Inter-
net Explorer, Mozilla, Chrome e outros.

Workflow significa fluxo de trabalho 
em português, e seu conceito é de 
uma sequência de passos necessários 
para automatizar processos de acordo 
com um conjunto de regras definidas, 
permitindo que estes possam ser trans-
mitidos de uma pessoa para outra.

Revendedores: são pessoas físicas 
ou empresas que compram algum tipo 
de produto para depois vendê-los no-
vamente  com objetivo de obter lucro. 

Distribuidores: pessoas físicas 
ou empresas que são responsáveis 
pela distribuição de um determinado 
produto. Em logística, ouvimos muito 
o termo “canal de distribuição”, esta 
expressão designa o conjunto de 
meios utilizados para fazer com que o 
produto ou serviço chegue do produtor 
até o consumidor/utilizador final.

Fornecedores: pessoas físicas ou 
empresas de quem se compra, ou seja, 
de quem as empresas compram os 
produtos que elas irão consumir, rev-
ender ou utilizar como matéria-prima 
para fabricar seus próprios produtos.

Terceirizados: são pessoas físicas 
ou empresas contratadas para realizar 
tarefas secundárias da empresa.
Website: é uma palavra que resulta da 
justaposição das palavras inglesas web 
(rede) e site (sítio, lugar).  No contexto 
das comunicações eletrônicas, website 
e site possuem o mesmo significado 
e são utilizadas para fazer referência 
a uma página ou a um agrupamento 
de páginas relacionadas entre si, 
acessíveis na internet através de um 
determinado endereço.

Link: a palavra inglesa link é usada 
para designar um “atalho”, “caminho” 
ou “ligação”. Através dos links, é 
possível navegar entre páginas ou na 
própria página a partir de palavras, 
imagens e outros objetos. 

Aula 7 – Redes de Comunicação (Internet, Intranet e Extranet)

•	 Intranet: é uma rede privada, utilizada internamente pelas empresas; 

tem como objetivo a comunicação entre o público interno da empresa, e 

o acesso é feito via browser do computador dos colaboradores.

Proporciona agilidade na troca de informação entre os departamentos, re-

duz custos quanto à impressão de documentos. Entre as diversas ações em-

presariais, podemos destacar: relatórios, solicitações entre os setores, acesso 

à base de dados, reuniões virtuais, controles em geral, envios de cartas, me-

morandos, circulares e outros. Todas as ações terão uma significativa redu-

ção de espaço físico e tempo.

A intranet é utilizada pelas empresas como uma ferramenta de negócios, 

e, a partir daí, serão gerados os chamados módulos da intranet. Os cola-

boradores compartilham conhecimentos, gestão de projetos, documentos, 

avisos e permissões, propostas, contratos, orçamentos, notícias, legislação e 

novidades, workflow e outros.

A intranet vem sendo muito utilizada pelas empresas, possibilitando uma 

comunicação privada entre seus colaboradores.

•	 Extranet: é uma rede privada que tem como objetivo manter a comu-

nicação entre a empresa e os parceiros externos, como revendedores, 
distribuidores, fornecedores, terceirizados e outros.  A extranet é 

muito utilizada por vários ramos de empresas, principalmente, na área 

logística, onde destacam-se o acompanhamento de processos, projetos, 

encomendas, promoções, sugestões, críticas e outros. Podemos afirmar 

que a extranet é uma ferramenta essencial na rotina das empresas. As 

empresas disponibilizam um link no seu website para acesso dos seus 

colaboradores.

Pudemos observar que a internet é uma ferramenta muito importante para 

a comunicação de dados entre as empresas e que através do uso de intranet 
e extranet podem utilizar os recursos da rede mundial sem perder a privaci-

dade e segurança dos seus dados.

Resumo
Nesta aula, vimos um pouco da história da internet, entendemos o conceito 

de internet, intranet e extranet e analisamos a sua importância nas empre-

sas.
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Atividades de aprendizagem
1. O que é rede de computadores?

2. O que a intranet pode proporcionar para uma empresa?

3. Você acha que a extranet é uma ferramenta importante para as empresas 

de logística? Por quê?
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Aula 8 - Tecnologia da Informação na 
Logística 

Neste momento, já sabemos que a tecnologia da informação é 

um conjunto de ferramentas importantes para todas as empresas, 

porém para a logística trata-se de algo essencial. Nesta aula e nas 

seguintes, iremos falar sobre algumas destas ferramentas. 

A informática tem apresentado uma evolução e dinamicidade impressio-

nantes, experimentando mudanças em velocidade espantosa, acompanhada 

de redução dos custos associados à inovação tecnológica.  Essa evolução, 

aliada à grande dinamicidade, tem permitido aos diversos setores de negó-

cios se adaptarem às mudanças. 

8.1 O uso da tecnologia da informação na  
 logística
A logística tem incorporado diversas inovações no que diz respeito à tecno-

logia da informação. Nazário (2000, p.1) diz que disponibilidade de informa-

ções precisas e a tempo é fundamental para a operação eficaz dos sistemas 

logísticos, especialmente, devido a 3 razões básicas:

•	 Disponibilidade de produtos, programação de entrega e faturas são ele-

mentos necessários de serviço total ao cliente, ou seja, é o que o cliente 

espera do serviço.

•	 Os executivos percebem que a informação pode reduzir de forma eficaz 

as necessidades de estoque e recursos humanos.

•	 A informação aumenta a flexibilidade.

Assim, podemos perceber que as empresas de logística têm utilizado inten-

sivamente a tecnologia da informação.

8.2 Aplicações de hardware
Todos os equipamentos utilizados para a coleta e consulta de dados fazem 

parte do hardware utilizado. Por exemplo, citamos: 

Dinamicidade: caráter ou 
qualidade de dinâmico; que 
está em constante alteração. 
Fonte: http://aulete.uol.com.br/
din%C3%A2mico 
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•	 Microcomputadores.

•	 Palmtops.

•	 Leitores de Códigos de barra.

•	 Rádio frequência: contato com motoristas.

•	 Transelevadores: operação de armazenagem.

•	 Sistemas GPS: acompanhamento da carga por satélite.

•	 Computadores de bordo: controle de velocidade, rotas, paradas dos 

caminhões etc.

•	 Picking automático: a palavra picking na logística, segundo Nogueira 

(2012, p. 199), significa “ação de realizar e separar materiais”. O picking 

automático utiliza dispositivos fornecidos por empresas do ramo que 

possuem mecanismos que selecionam automaticamente os produtos e 

despacham através de esteiras.

•	 Pick-to-light System: pick-to-light são sensores de luz utilizados em 

sistemas que sinalizam o endereço procurado, facilitando visualmente 

a localização do produto. Funciona, basicamente, com um computador 

ligado a um display que informa o endereço do produto a ser retirado 

ou armazenado através de uma luz que acende na estante procurada. É 

utilizado para isso um sistema de rádio frequência, pois este sistema não 

contém fios. O seu processo consiste de leitura, procura e anotação do 

produto. Tem a desvantagem de apresentar alto custo para implantação.

•	 AGV - Veículos Guiados Automaticamente: é um veículo elétrico 

programado, pode ser guiado no armazém através de trilhos que são 

montados de acordo com a necessidade do transporte. Podem funcionar 

também por um sistema óptico ou a laser. 

8.3 Aplicações de software
A logística moderna permite o gerenciamento estratégico das operações de 

compra, movimentação de materiais, armazenagem, distribuição eficiente, 

controle dos estoques e fluxo de informações através da organização dos 

canais de distribuição. Ofertando um bom atendimento dos pedidos, certa-

mente, as empresas aumentarão os seus lucros.
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As empresas estão sempre em busca de bons funcionários e estes devem 

estar familiarizados com as opções e termos correntes da TI (Tecnologia da 

Informação), tais como: banco de dados, redes, call centers, internet, 
intranet, EDI (Eletronic Data Interchange), ECR, Supply Chain Mana-
gement.

Vamos, agora, falar de algumas tecnologias que não podem fugir do seu 

conhecimento:

•	 Supply Chain Management (gerenciamento da cadeia de suprimen-

tos): é uma integração logística entre todos os setores da empresa in-

cluindo os fornecedores e os clientes.

•	 Roteirizadores: definem as melhores rotas para entrega.

•	 WMS (Warehouse Management System – sistema de gerenciamento de 

armazém). São sistemas de gerenciamento que trabalham a integração 

de hardware, software e equipamentos periféricos para gerenciar espaço 

físico, estocagem, armazenagem, equipamentos e mão de obra em cen-

tros de distribuição (armazéns) (NOGUEIRA, 2012, p. 153).  

•	 GIS (Geographycal Information System) – sistema de informações geo-

gráficas (mapas digitalizados etc.).

•	 MRP (Manufacturing Resource Planning): planejamento dos recursos da 

manufatura. 

•	 ERP (Enterprise Resource Planning): gestão empresarial integrada.

•	 Previsão de vendas.

•	 EDI (Electronic Data Interchange): troca eletrônica de dados entre com-

ponentes da cadeia produtiva.

Podemos concluir que a logística possui muitas opções na área de TI e que 

cabe ao profissional responsável conhecer e analisar as ferramentas corretas 

para cada empresa.

Call Centers: são as centrais de 
atendimento, foram criadas de 
modo a propiciar um atendimen-
to telefônico mais simples e di-
reto do cliente por uma empresa 
ou organização. A ligação é feita 
para um número telefônico único 
do tipo 0800 onde o cliente não 
paga a ligação. Recentemente, 
têm sido utilizados também 
números 0300 onde o custo de 
ligação fica por conta do cliente. 

Banco de dados: podemos 
entender por banco de dados 
qualquer sistema que reúna e 
mantenha organizada uma série 
de informações relacionadas a 
um determinado assunto em 
uma determinada ordem. A 
lista telefônica é um exemplo, 
nela percebemos que todos os 
dados referentes a uma pessoa 
estão na mesma linha, e a isso 
chamamos registro. 
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Resumo 
Nesta aula, vimos várias ferramentas de hardware e software utilizadas em 

logística, algumas bem conhecidas e vistas em outras aulas e outras novas.

Atividades de aprendizagem
1. Cite exemplo de hardwares, os mais utilizados nas empresas de logística.

2. Cite algumas aplicações de softwares utilizadas em logística.
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Aula 9 - Sistemas de Gestão 
Empresarial 

Nesta aula, iremos falar sobre os ERPs (planejamento de recursos 

empresariais). Quem são seus fornecedores e porque esta ferra-

menta é tão importante nas empresas.

Iremos utilizar a sigla ERP para nos referir ao sistema de planejamento de 

recursos empresariais. Vamos saber mais?

9.1 Planejamento de recursos    
 empresariais (ERP)
 Mas o que é um sistema ERP?

“O Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) é o centro de apoio do 

e-business. Em outras palavras, o ERP é um sistema operacional de uma 

empresa, semelhante ao que é o sistema operacional Windows para as ope-

rações internas de um escritório” (O’BRIEN 2004, p. 208), ou seja, é quem 

irá gerenciar as informações.

O ERP é um sistema que atua para integrar e automatizar muitos dos pro-

cessos de negócios dos quais fazem parte as funções de produção, logística, 

distribuição, contabilidade, finanças e de recursos humanos das empresas.

ERPs são módulos de softwares desenvolvidos para integrar os diversos de-

partamentos de uma empresa, possibilitando a automatização e armazena-

mento de todas as informações de negócios, a existência de um único banco 

de dados, uma única aplicação e uma interface unificada ao longo de toda 

empresa.  

Por exemplo: no momento da emissão de uma nota fiscal no sistema de 

vendas, as informações automaticamente serão enviadas para o controle de 

contas a receber ou caixa da empresa, e, ao mesmo tempo, o controle de 

estoque estará sendo atualizado para que a mercadoria vendida deixe de 

fazer parte das disponibilidades dos produtos. 

 

E-business: significa negó-
cio na internet, mas não é 
simplesmente a execução de 
vendas on-line. O e-business 
abrange várias ferramentas e 
recursos via web para promover 
e manter um negócio na rede. 
Por exemplo: os e-mail contendo 
pedidos de mercadorias ou 
acordos de pagamentos. Fonte: 
http://www.infoescola.com/
administracao_/e-business/ 
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Benefícios do sistema ERP:

•	 Integração e padronização dos dados.  Exemplo: as notas fiscais, os 

pedidos usarão os mesmos códigos, os mesmos padrões de busca dentro 

de todos os setores da empresa.

•	 Maior confiabilidade dos dados (monitorados em tempo real). Exem-

plo: ao emitir uma nota fiscal há baixa automática e imediata no estoque, 

evitando que haja conflito nas vendas ocasionado por um atraso na atu-

alização do estoque.

•	 Revisão dos processos. Exemplo: a empresa poderá rever e mudar o 

processo de emissão de pedidos aos seus fornecedores com o objetivo de 

otimizar  seu estoque uma vez que a informação é precisa. Não correrá o  

risco de erros humanos nas previsões de materiais.   

•	 Redução de custos. Exemplo: pode ajudar a identificar os gargalos das 

atividades que estão demandando mais tempo ou desperdício de maté-

ria- prima.  

•	 Otimização do fluxo de informações. Exemplo: não há necessidade 

de elaboração de relatórios gerenciais, basta gerá-los à medida que hou-

ver necessidade. Se a gerência quiser saber quanto a empresa tem para 

receber no dia, na semana, no mês, basta solicitar que o sistema gere o 

relatório  a qualquer momento. 

•	 Nova dinâmica na tomada de decisões. Exemplo: os gerentes pos-

suem as informações atualizadas a todo o momento, suas decisões não 

dependem da atualização de dados.

•	 Homogeneização das práticas operacionais e formas de gerencia-
mento (filiais). Exemplo: criar padrões entre filiais ou empresas do mes-

mo do grupo.

9.2  Fornecedores de ERP
Algumas das principais empresas fornecedoras desse tipo de software no 

mundo já estão no Brasil. Na logística, o objetivo principal de um sistema ERP 

é atuar como um sistema transacional que irá trabalhar a integração entre 

os setores e atividades logísticas.  Porém, vale citar aqui que os sistemas ERP 

Homogeneização é o ato de 
homogeneizar, ou seja, igualar. 

Fonte Dicionário Silveira Bueno. 
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não são desenvolvidos em sua totalidade para a integração das atividades 

logísticas. É importante a escolha de uma boa ferramenta. Algumas empre-

sas fornecedoras de ERP são: SAP, Oracle Applications, PeopleSoft, Baan e 

J.D. Edwards. Vale mencionar que um sistema ERP pode melhorar muito a 

gestão de uma empresa, porém não possui ferramentas de apoio à decisão. 

As ferramentas de apoio à decisão serão tema das próximas aulas.

9.3  ERP nas pequenas empresas
Um sistema ERP possui em geral um custo elevado e bem variado, a visão 

é de que apenas empresas de grande porte poderão optar por ele. Vamos 

utilizar aqui dados de um artigo que trabalhou este assunto, e faz uma ob-

servação que não existem matérias nesta área e por isto foi utilizada uma 

pesquisa de campo para obter informações: que um sistema possa ser con-

siderado ERP. 

Segundo Mendes e Escrivão (2002, p.13), as empresas de ERP procuram o 

seguimento das pequenas empresas com a seguinte perspectiva:  

- banco de dados único;

- integração entre os setores da empresa;

- acesso fácil e imediato às informações;

- fluxo de informações entre as diversas áreas;

- melhor gerenciamento das informações;

- racionalização e a agilidade de processos;

- automatização de várias tarefas administrativas, garantindo maior 

controle;

- suporte à tomada de decisão;

- atualização do parque tecnológico da empresa.

O primeiro aspecto importante encontrado na pesquisa é que a implantação 

de ERP nas pequenas empresas é feito com muito cuidado, pois este seg-

mento de empresa, em geral, não possui muitos recursos.

A pequena empresa opta por sistemas que possam ser conduzidos por uma 

equipe pequena. Visto, também, que esse tipo de empresa não realiza análi-

se de retorno de investimento e pensam apenas em atualização tecnológica 

e redução de pessoal.  Alguns estudos são feitos de maneira superficial.

Mesmo sendo altos os investimentos, as empresas tomam as decisões de 

forma apressada, sem realizar estudos mais criteriosos.
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Na seleção dos sistemas, foram poucas as empresas que mencionaram reali-

zar a adequação de funcionalidades. Neste segmento, o primeiro critério de 

seleção é o preço. Somente após a análise do preço, é que segue uma breve 

verificação das funcionalidades.

Nesta pesquisa, as empresas não mencionaram ou desconheciam a profun-

didade das mudanças pelas quais a empresa iria passar. Não falavam ou se 

preocupavam com a participação da gerência e dos funcionários na implan-

tação do sistema que sempre é conduzida por um profissional ligado à área 

de informática. 

Os resultados obtidos na implantação do sistema nas empresas de pequeno 

porte foram agrupados nas melhorias a seguir:

•	 Evolução da base tecnológica que permite:

a) redução no tempo de processamento das informações;

b) obtenção das informações em tempo real;

c) agilidade nas tarefas da empresa pela otimização e uniformização dos   

procedimentos internos.

•	 Integração entre as diversas áreas da empresa:

a) auxiliada pela adoção de um único sistema em toda a empresa;

b) auxilia o controle e integridade das informações, pois elimina redundân-

cia dos dados;

c) permite a redução do fluxo de papéis.

•	 Impacto no controle e gestão da empresa que pode ser percebido 
por:

a) diminuição do retrabalho de tarefas administrativas;

b) melhoria no desempenho da empresa;

c) crescimento da empresa, possibilitado pelo controle de tarefas;

d) centralização das atividades administrativas;

e) otimização da comunicação;

Otimização é o 
aproveitamento máximo 
de alguém ou de algum 
coisa. Fonte: Dicionário 

Silveira Bueno.
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f) tomada de decisões com informações obtidas em tempo real;

g) maior comprometimento e responsabilidade do funcionário no aponta-

mento.

•	 Impacto na administração de recursos humanos da empresa, per-
cebido por:

a) redução de custos por meio da redução de mão de obra e de horas ex-

tras;

b) racionalização de recursos;

c) melhoria do nível técnico dos funcionários em informática.

Pode-se observar que mesmo em empresas de pequeno porte os sistemas 

ERPs podem ser utilizados e trazem muitos benefícios.

Vimos que o ERP é um software que integra várias áreas em um único banco 

de dados e isto pode contribuir para redução de tempo e confiabilidade dos 

dados entre outros itens.

Resumo
Nesta aula, vimos o que é um sistema ERP, os benefícios de sua implantação 

e alguns nomes de fornecedores conhecidos. Além destes itens, demos uma 

atenção especial ao estudo de implantação de ERP em pequenas empresas, 

baseados em um artigo sobre o assunto.  

Atividades de aprendizagem
•	 Quais os benefícios da implantação de um ERP? Resuma o que você pôde 

observar sobre a implantação de ERP nas pequenas empresas.
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Aula 10 - Implantação de Sistemas de 
Gestão Empresarial 

Na aula 9, vimos o que são os sistemas ERP e, nesta aula, iremos 

tratar da fase de implantação de sistema ERP. 

No momento da implantação de um sistema ERP, existem alguns desafios 

que precisamos enfrentar, vamos conhecê-los?

10.1  Implantação do sistema ERP
No processo de implantação de sistema ERP, muitas pessoas serão envolvi-

das, mesmo aquelas que desconhecem o sistema, de alguma forma, farão 

parte do processo. Por exemplo, a pessoa responsável por emitir uma nota 

fiscal, que sempre se preocupou apenas com os dados para o cliente (valores 

e dados do produto), agora, deverá, também, ter conhecimento de outras 

informações necessárias, como os dados das contas contábeis que servirão 

para o departamento contábil, ou os dados bancários que servirão para o 

departamento de cobrança da empresa.

Neste momento, vamos citar algumas frases coletadas em aulas presenciais 

da disciplina de Logística na Internet, onde um dos nossos assuntos foi a 

implantação do ERP nas empresas. Os alunos eram profissionais que já tra-

balham em empresas de logística e em empresas de outros ramos e traziam 

para as aulas suas experiências sobre a fase de implantação de ERP: 

•	 “Implantaram na empresa que eu trabalho e foi uma confusão”.

•	 “Já faz mais de seis meses que estão tentando implantar o sistema novo 

e não conseguem”.

•	 “O sistema novo é muito difícil”.

•	 “Gastaram muito dinheiro e não faz nada do que precisamos”.

•	 “O sistema faz tudo, mas dá muito trabalho para informar tudo que 

pede e se perde muito tempo”.

As contas contábeis 
constituem-se de representações 
escrituradas de bens, direitos, 
obrigações, capital, reservas, etc. 
de uma entidade. A finalidade 
destas contas é registrar as 
movimentações transcritas do 
livro diário, expressando-se 
monetariamente. Cada fato 
contábil é transportado para as 
respectivas contas, com a data, 
histórico e valor. 
Fonte: http://www.portaldecon-
tabilidade.com.br/guia/contas-
contabeis.htm 



e-Tec Brasil 66 Sistemas de Informação Logística

•	 “O sistema é ótimo, já deixa tudo pronto”.

Além destes comentários, existiram outros bem semelhantes. Na maioria dos 

relatos a decisão de optar pela mudança para um determinado sistema era 

administrada por poucas pessoas e causava insatisfação ou surpresa para os 

demais. Independente da função que você desempenhe dentro da empresa 

é importante que esteja ciente de que faz parte do processo e que só haverá 

sucesso se todos contribuírem com esforço, boa vontade e trabalho extra.

O uso de sistemas ERP teve grande crescimento a partir de 1990 nos mer-

cados americanos e europeus e, desde 1996, vem crescendo no mercado 

brasileiro. As empresas fornecedoras de sistemas ERP vendem as vantagens, 

porém nem sempre elas serão obtidas simplesmente com a compra do har-

dware adequado ou do melhor software do mercado.  Para não haver des-

perdício de tempo e de dinheiro, é preciso saber lidar com os desafios e com 

as resistências que surgirão ao longo do projeto.

10.2  Passo a passo de um projeto ERP
Se fizermos uma pesquisa na internet sobre quais são os passos para a im-

plantação e projeto de um sistema ERP, vários artigos mostram um esquema 

de seis fases. Estas seis fases, realmente, fazem parte de uma sequência que 

deve ser seguida, vamos analisá-las e fazer algumas observações:

“Fase 1 – Raio X:  esta é a fase do projeto onde os processos e as 
práticas de negócio são analisados. É o momento em que a empresa 
é profundamente observada e é definida a necessidade de uma solu-
ção ERP.”

Nesta fase, geralmente, as empresas começam a perceber a necessidade 

de integrar os dados e obter informações de forma rápida. É aí que surge a 

possibilidade de implantar um sistema ERP. As empresas devem estar cientes 

de que a implantação é um processo demorado e com alto custo.

Na fase inicial do projeto, serão definidos o software, a consultoria e a equi-

pe da empresa - o escopo de implantação, isto é, os processos empresariais 

que serão inseridos no ERP.  A equipe, também, estabelece um cronograma 

e uma estratégia de implantação, principalmente, quando se tratar de mi-

gração de software antigo.
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“Fase 2 – Desenvolvimento: é neste momento que uma aplicação é 
escolhida e configurada para uma companhia. Também, são defini-
dos o modelo de funcionamento da solução e outros aspectos do am-
biente.”

Na fase 2, a empresa irá escolher qual o melhor sistema para o seu caso. 

Importante, neste momento, que os responsáveis saibam que há produtos 

no mercado para diversos tipos de empresa e necessidades, por isso vale a 

pena fazer uma pesquisa bem minuciosa das soluções oferecidas. Depois 

que conhecer as diversas opções existentes, vem a difícil tarefa da escolha, 

pois não há soluções iguais. A escolha se dará sobre o que é mais apropria-

do para a empresa.

“Fase 3 – Teste: aqui a solução de ERP é colocada em um ambiente de 
teste, quando os erros e falhas são identificados.”

A fase de teste é muito importante para a implantação de qualquer softwa-

re, principalmente de um ERP. Os envolvidos devem utilizar o sistema como 

se realmente estivessem em produção, avaliando e analisando seu desem-

penho. Neste momento,os colaboradores devem fazer o máximo de esforço 

para extrair tudo o que precisam do novo sistema.  Os problemas devem 

ser encontrados na fase de teste para que sejam solucionados sem causar 

danos na produção.

“Fase 4 – Treinamento: todos os profissionais são treinados no siste-
ma para saber como utilizá-lo antes da implementação ser concluída.”

O ideal é que o usuário receba um treinamento constante (ou por um pe-

ríodo maior) de forma personalizada, que permita a ele aprender a utilizar 

todos os recursos do software da melhor maneira possível. Este comprometi-

mento do usuário gera resultados extremamente benéficos para a empresa:

1. Ao aprender a utilizar todos os recursos do software, o usuário explora 

100% da capacidade da ferramenta, valorizando o investimento feito 

pelo empresário.

2. O treinamento personalizado gera um resultado mais eficiente, pois é o 

usuário quem determina o ritmo do aprendizado.

3. O usuário sente-se apoiado e passa a colaborar para um uso cada vez 

melhor do software, gerando mais eficiência e produtividade para a em-

presa.
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“Fase 5 – Implantação: o software de ERP é finalmente instalado na 
companhia e se torna funcional aos usuários.”

Se as fases anteriores foram feitas com o devido cuidado, a implantação 

será o processo no qual os usuários/colaboradores colocarão o sistema para 

trabalhar com todos os recursos já testados, buscando extrair o máximo de 

informações e opções que ele oferece. 

“Fase 6 – Avaliação: a solução de ERP é avaliada, observando-se o 
que é necessário melhorar e o que está ou não funcionando ade-
quadamente. Esta é apenas uma avaliação geral do projeto ERP para 
referências futuras.”

Um software está sempre em avaliação e poderá passar por adaptações, 

implementações e correções.

10.3  Objetivos e benefícios
Um dos principiais objetivos do ERP é integrar os processos. Nas palavras de 

Corrêa (1998, p.14), “o objetivo de um ERP é a perfeita integração entre os 

setores da organização, com uma base de dados única e não redundante, e 

a informação boa e certa na hora certa”.

O’ Brien (2004, p.209) diz que “o ERP cria uma estrutura para integrar e aper-

feiçoar os sistemas internos de escritório que é responsável por importantes 

melhorias no atendimento do consumidor, na produção e na eficiência da 

distribuição”. E, também, “fornece, rapidamente, informação interfuncional 

vital sobre o desempenho da empresa para os gerentes melhorarem signi-

ficativamente sua capacidade de tomar as melhores decisões pela empresa 

em suas atividades.” 

O principal objetivo do ERP é a integração dos setores de uma empresa em 

uma única base de dados.

Resumo 
Nesta aula, falamos sobre a implantação dos sistemas ERPs, vimos os passos 

principais a serem seguidos e analisamos, também, o fator humano de coo-

peração e envolvimento dos colaboradores. 
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Atividades de aprendizagem
1. Todo software poderá passar por implementação e correções. Então, 

qual é a fase do passo a passo de uma implantação de um sistema ERP 

que diz respeito à manutenção? 

2. Quais os objetivos de um sistema ERP?

Anotações
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Aula 11 - Intercâmbio Eletrônico de 
Dados (EDI - Electronic Data 
Interchange)

Nesta aula, vamos falar sobre troca eletrônica de dados entre com-

ponentes da cadeia produtiva. O que vimos até agora foi a utiliza-

ção dos sistemas de informação para integrar departamentos de 

uma empresa.

O EDI é a interligação entre sistemas que integram empresas diferentes.

Esta integração ocorre entre empresas colaboradoras que fazem parte da 

cadeia produtiva para que suas informações sejam atualizadas o mais rápido 

possível e com maior confiabilidade.

Nosso foco será na utilização desta tecnologia para as empresas de logística, 

porém vamos pensar um pouco em outros segmentos do nosso dia a dia.

Por exemplo: o débito automático de água, luz, telefone e outros em nossas 

contas bancárias são informações que trafegam entre o sistema de controle 

das companhias fornecedoras dos serviços e o nosso banco. Então, é esta 

cooperação entre sistemas que podemos caracterizar como intercâmbio ele-

trônico de dados.

Outro exemplo mais recente são as notas fiscais eletrônicas presentes na 

maioria das empresas que geram a nota fiscal para o cliente e ao mesmo 

tempo enviam informações para o órgão responsável pela arrecadação dos 

impostos estaduais ou municipais.

É a integração entre sistemas para que a informação chegue cada vez mais 

rápido e com maior confiabilidade.

11.1  Ferramentas de colaboração
Vamos iniciar este tópico utilizando as palavras de Cunningham (2009, p.37) 

que diz que as ferramentas de colaboração “não são substitutos para os 

sistemas transacionais, mas uma maneira de estender o valor do sistema 

transacional através da empresa para seus parceiros de negócios. Usando es-

sas ferramentas para complementar os sistemas transacionais, uma empresa 

criará uma rede de transações colaborativas que dará a todos os membros 

da rede de negócios acesso aos dados.” 
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As empresas se comunicam para fazer encomendas, pagamentos, orçamen-

tos e outros e para isto utilizam formulários em papel e enviam pelo correio; 

com a utilização do EDI esta comunicação é feita eletronicamente através 

dos seus computadores. O EDI divide-se em duas categorias: 

•	 EDI PURO: que compõe as mensagens padronizadas e utiliza os serviços 

da VAN (Value Added Network) ou rede de valor agregado, que provém 

o meio para o transporte (EAN BRASIL, p.3, 2012). 

As VANs são responsáveis por disponibilizar caixas postais  virtuais onde serão 

armazenados os documentos eletrônicos. Toda a troca de informações segue 

o processo: “o parceiro A envia uma mensagem endereçada ao parceiro B. 

A mensagem é despachada para a VAN que disponibilizará os documentos 

na caixa postal do parceiro destinatário. Com isso, o parceiro B acessa a VAN 

e recolhe as correspondências endereçadas a ele (EAN BRASIL, p.4, 2012). 

•	 WEB EDI: integra as empresas menores ao sistema de EDI, em que o 

formulário com os dados da mensagem é acessível através da internet.

Na utilização da WEB EDI, a VAN publica os formulários com todos os cam-

pos presentes na mensagem EDI no seu website e dessa forma minimiza o 

investimento inicial para sua adoção que passa a ser um PC (sigla em inglês 

para computador pessoal) com browser (programa de computador que per-

mite a visualização de páginas da internet).

11.2  Vantagens na utilização do EDI
A correta implementação de EDI possibilita grandes benefícios às empresas 

e aos parceiros comerciais (conforme guia elaborado por EAN Brasil, 2002).

•	 Ganho de eficiência: significativa redução no volume de transações em 

papel com ganhos imediatos no custo administrativo e operacional.

•	 Rapidez: grandes volumes de informações comerciais podem trafegar 

de um computador para o outro em poucos minutos, permitindo respos-

tas rápidas que garantem a satisfação do cliente.

•	 Eliminação de erros: o EDI elimina os inevitáveis erros de digitação.

•	 Melhor gerenciamento logístico e ganho de produtividade: o EDI 

permite às empresas melhor gerenciamento e controle da produção uti-

 As VAN’s (Value Added 
Network) ou redes de valor 

agregado são empresas que 
disponibilizam uma rede privada, 
restrita a assinantes, e gerenciam 

o tráfego de informações 
postadas pelos parceiros 

comerciais.
Elas disponibilizam caixas postais 

virtuais para o armazenamento 
dos documentos eletrônicos. O 
processo acontece da seguinte 

forma: o parceiro A envia 
uma mensagem endereçada 

ao parceiro B. A mensagem é 
despachada para a VAN, que 

disponibilizará os documentos 
na caixa postal do parceiro 

destinatário. Com isso, o parceiro 
B acessa a VAN e recolhe as 

correspondências endereçadas 
a ele.
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lizando a reposição contínua. É o principal componente do just-in-time, 

permitindo respostas ágeis do fornecedor para o comprador, o que resul-

ta em estoques mais enxutos.

11.3  EDI e a internet
Vimos que o EDI possui dois padrões (puro e web), porém uma empresa 

pode optar por utilizar somente os recursos da internet, adaptando a sua 

realidade e a sua necessidade.

A escolha para uso do EDI (puro ou web) ou internet deve considerar o custo 

do investimento e da operação, o número de parceiros para troca eletrônica 

e os requisitos de segurança. A opção por utilizar os recursos da internet terá 

custo de implementação bem mais baixo que o EDI, porém é mais vulnerável 

e menos segura. 

Como se pode observar o uso do EDI traz maior segurança por trabalhar 

com rede privada, todavia atende um perfil de empresas que já possuem 

seus parceiros bem definidos, enquanto a utilização dos recursos da internet 

traz maior flexibilidade no momento de incluir novos parceiros.

Neste caso, cabe à empresa avaliar a necessidade e a tecnologia ideal para 

sua realidade.

Você pôde perceber que a troca de informações eletrônicas, sem dúvida, traz 

rapidez e evita retrabalho.

Resumo 
Nesta aula, estudamos o conceito de EDI, ferramenta muito utilizada para a 

troca de informações e documentos entre parceiros. Com isto, vimos que a 

ideia pode ser adaptada para a realidade de cada empresa. 
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Atividades de aprendizagem
1. Como funciona o EDI puro?

2. O que é rede VAN?

3. Quais vantagens da utilização do EDI?

Anotações
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Aula 12 - Softwares voltados para 
integração da cadeia de 
suprimentos

Nesta aula, vamos falar sobre softwares voltados para a integração 

da cadeia de suprimentos.

Em nossas aulas anteriores, falamos sobre as tecnologias de hardware e de 

software para auxiliar as atividades logísticas, vimos, também, que o mer-

cado de softwares vem se especializando em determinados segmentos para 

auxiliar as empresas em seus processos. Cada vez mais, as empresas buscam 

profissionais que tenham conhecimento de novas tecnologias e saibam vi-

sualizar ferramentas que melhorem o desempenho das suas atividades. Na 

área de logística, o controle, o tempo e a precisão são fundamentais.

12.1 Softwares voltados à integração da  
 cadeia de suprimentos (SCM)
Para iniciar, vamos utilizar uma definição precisa de cadeia de suprimentos 

segundo Aitken (1988, apud CRISTOPHER, 2007, p. 5):

Uma rede de organizações conectadas e interdependentes, trabalhan-

do conjuntamente em regime de cooperação mútua para controlar, 

gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de matérias-primas e informação dos 

fornecedores para os clientes finais.

Observando a definição acima, podemos afirmar que uma boa ferramenta 

de software é necessária. Por isto, surgiram empresas fornecedoras de sof-

tware que se especializaram nesta área.

O que faz o SCM?

Este tipo de software agrega um conjunto de ferramentas tais como: 

previsão da demanda, otimização da rede logística, planejamento de 

transporte, planejamento e sequenciamento da produção, entre outras. 

É uma evolução de sistemas de apoio à decisão (FLEURY et al., 2000, p. 

295). São, normalmente, chamados de Supply Chain Management (SCM) 

Applications, ou seja, ferramentas para o gerenciamento integrado da cadeia 

de suprimentos. Sua principal função é possibilitar ao usuário o controle de 

diversas funções logísticas simultaneamente, permitindo com isso, analisar 

os trade-offs existentes. 

Trade-off ou compensação 
logística, ou seja, quando houver 
modificação de qualquer um dos 
elementos  que acarrete alteração 
de custos deste, é importante 
avaliar os demais que possam ter 
sido influenciados e efetuar a soma 
de custos de todos os elemen-
tos antes e depois da alteração, 
servindo como ferramenta de apoio 
à decisão e facilitando o julgamento 
de qual será a alternativa mais 
adequada. 
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Além disso, possui uma abrangência que ultrapassa os limites da empresa, 

ou seja, integra-se também aos outros membros da cadeia de suprimen-

tos, tais como: indústrias, atacadistas/distribuidores e varejistas, e, ainda, de 

prestadores de serviços logísticos. Tudo graças à conectividade oferecida pe-

las tecnologias EDI (Eletronic Data Interchange) e a internet. 

 Se por um lado existem fornecedores que se especializaram neste tipo de 

software, por outro, fornecedores de ERP, também, estão migrando para 

esta abordagem que complementa seus APO (Advanced  Planner and Opti-

mizer). Seus principais módulos são: 

•	 Supply Chain Cockpit: consiste de um painel de instrumentos gráficos 

para o gerenciamento e controle da cadeia de suprimentos. É configu-
rável para as condições, dentro de uma ampla variedade de indústrias e 

situações de negócios. Fonte: http://help.sap.com

•	 Planejamento da rede logística: consiste em recursos para prover 

maior rapidez na entrega e aceleração da rotação de estoque.

•	 Planejamento e previsão da demanda: reduz as incertezas de previ-

são de demanda. 

•	 Planejamento da distribuição: aumenta o nível de assistência ao clien-

te ao antecipar a demanda em centros de distribuição e ao fornecer pro-

dutos finais nos locais corretos de acordo com as necessidades do cliente. 

Fonte: http://help.sap.com.

•	 Planejamento e sequenciamento da produção: o planejamento ser-

virá para tentar entregar o produto acabado na data estabelecida pelo 

Plano Mestre de Produção.

Você sabia? Nos Estados Unidos, ocorre o acelerado processo de fusão 

e aquisição entre fornecedores de softwares que possuem produtos com-

plementares. Eles buscam sinergia entre seus produtos para oferecer ao 

mercado um produto com capacidade de tratar problemas logísticos inter-

funcionais ou, até mesmo, atuar no segmento SCM Applications (Fleury et 

al., 2000, p. 295), ou seja, concorrentes se unem e fornecem produtos que 

não concorrem entre si, se complementam. Acredita-se que as empresas de 

mesma cadeia de suprimentos, cada vez mais, irão integrar-se aos meios dos 

sistemas de informação e com isto a necessidade de profissionais cada vez 

mais qualificados.

Sinergia é o esforço 
simultâneo na realização 

de uma função. Fonte: 
Dicionário Silveira Bueno.
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Podemos citar como principais fornecedores de EDI as empresas Manugis-

tics, Caps e i2 Technologies. 

12.2  Sistema de apoio à decisão (SAD) 
A partir do momento que conhecemos vários tipos de softwares, suas fun-

cionalidades, nos perguntamos: pela qual devemos optar?

Para que os profissionais façam a escolha certa, primeiramente, devem co-

nhecer quais as possibilidades existentes. Depois, é claro, conhecer bem as 

necessidades da empresa.

Agora, vamos falar de mais um tipo de sistema de informação, o Sistema 

de Apoio à Decisão (SAD). São sistemas de informação computacionais que 

fornecem apoio interativo aos gerentes e profissionais de empresas durante 

o processo de tomada de decisão (O’BRIEN, 2004, p.286).

Estes sistemas foram criados com o intuito de servir de auxílio às pessoas 

que tomam decisões importantes, de maneira a expandir suas capacidades, 

mas sem substituir suas decisões. São utilizados em decisões em que um jul-

gamento é necessário para que o seu utilizador receba subsídios na tomada 

de decisão. São projetados para gerar respostas rápidas e capazes de apoiar 

decisões específicas.

O que difere um sistema de informação gerencial de um sistema de apoio 

à decisão é que os sistemas de apoio à decisão se fundamentam em mode-

los de referência, com banco de dados diferenciados e com recursos vitais 

para o sistema. A resposta já vem como base para análise. Estes softwares 

normalmente possuem rotinas de modelagem analítica que também permi-

tem que se construam seus próprios modelos. Usar um sistema de apoio à 

decisão envolve quatro tipos básicos de atividades de modelagem analítica: 

análise do tipo e-se (What-if), análise de sensibilidade, análise de busca de 

metas (Goal seeking) e análise de otimização.

Quadro 12.1: Atividades de modelagem analítica

Tipo de Modelagem Analítica Atividades e Exemplos

Análise do tipo What-if Observar como as mudanças de variáveis selecionadas afetam 
outras variáveis. Exemplo: e se reduzíssemos a propaganda em 
10%? O que aconteceria com as vendas?
Exemplo de resposta: “as vendas poderiam cair, pois possuímos 
dados estatísticos que comprovam que dependemos das nossas 
propagandas”. Como poderia ser: “este percentual de redução 
não irá interferir nas vendas”. 
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Análise de Sensibilidade Observar como mudanças repetidas em uma única variável 
afetam outras variáveis.
Exemplo: vamos reduzir a propaganda em R$1.000 reais 
repetidamente de forma que possamos entender sua relação 
com as vendas.

Análise de Busca de Metas Fazer repetidas mudanças em variáveis selecionadas até que 
uma variável escolhida alcance um valor-alvo.
Exemplo: experimentemos aumento na propaganda até que as 
vendas atinjam 1 milhão de reais.

Análise de Otimização Encontrar um valor ótimo para variáveis selecionadas, dadas 
certas restrições.
Exemplos: qual o melhor montante de propaganda, consideran-
do nosso orçamento e escolha de mídia?
Um exemplo de resposta seria: temos R$ 10.000,00 para inves-
tir em propaganda, agora precisamos fazer um levantamento 
das melhores opções que não ultrapassem o valor disponível.

Fonte: Adaptado de O´BRIEN, J. A.

Os softwares voltados à integração da cadeia de suprimentos (SCM) e os 

sistemas de apoio à decisão (SAD) são ferramentas cada vez mais necessárias 

para auxiliar as atividades das empresas da área de logística.

Resumo 
Nesta aula, vimos que o mercado de software tem se voltado para áreas 

específicas, conhecemos o conceito e objetivos de softwares voltados para 

integração da cadeia de suprimentos (SCM) e a finalidade dos sistemas de 

apoio à decisão (SAD).

Atividades de aprendizagem
1. O que é SCM e a quais módulos as empresas de software estão direcio-

nando os SCMs?

2. Como os SADs podem auxiliar os gerentes? Cite e explique os tipos de 

modelagens analíticas fornecidas pelos SADs.
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Aula 13 - Logística no E-Business 
(B2B, C2C, B2C)

Nesta aula, vamos falar dos negócios na internet, conhecer seus 

conceitos e aplicações.

Aprendemos em outras aulas que a internet possui grande importância 

como meio de comunicação, seja na vida pessoal ou comercial.

Podemos fazer várias coisas utilizando a internet, e as empresas estão utili-

zando os recursos desta ferramenta cada vez mais.

13.1 E-business e e-commerce
O que é e-business? 

Se usarmos apenas a tradução literal, verá que a letra e vem de eletrônico 

(electronic, em inglês), é o símbolo utilizado para representar várias atividades 

que são realizadas com o auxílio da internet, e business significa negócios, 

então, e-business seria negócios na internet? A resposta seria mais ou me-

nos esta, mas, talvez, ficasse um pouco confusa quando fôssemos tentar 

juntar e-commerce, que partindo deste princípio, seria o comércio na inter-

net. Podemos dizer que o e-business é muito além do comércio na internet, 

pois abrange todas as etapas do negócio.

Qual a diferença entre e-business e e-commerce? Definimos e-commerce 

como compra e venda por meios digitais. E-business, além de abranger o 
e-commerce, compreende aplicativos de escritório, tanto internos como os 

de relacionamento externo que compõem o motor da empresa moderna 

(O’BRIEN, 2004, p. 205).  Ou seja, o e-business, além das vendas pela in-

ternet, também inclui tudo que o que move a empresa moderna, como 

relações com bancos, envio de documentos e contatos com fornecedores e 

clientes, envio de informações para os sistemas do governo (exemplo decla-

ração de imposto de renda), enfim, todo o tipo de ação ou tarefa que utiliza 

a internet para enviar informações. 

Podemos, então, entender que o e-business, realmente, abrange todos os 

negócios que ocorrem na empresa. No mundo dos negócios, na internet, 

existem várias siglas com as quais todos os profissionais devem estar familia-

rizados, veremos algumas nos próximos itens.
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13.2 B2B
B2B é sigla utilizada para Business to Business (empresa para empresa), 
é a relação comercial entre duas empresas. Um exemplo é a compra e venda 

feita por atacado. Um portal B2B deve oferecer todos os processos necessá-

rios para a transação entre as empresas.

A utilização de sistemas EDI faz parte do processo B2B.

13.3  C2C
C2C é a sigla utilizada para negócios Consumer to Consumer (consumi-
dor para consumidor), é o comércio entre consumidores sem que haja 

empresas envolvidas. Os leilões virtuais são grandes representantes desta 

forma de comércio. 

13.4  B2C  
B2C é a sigla utilizada para negócios entre a empresa e o consumidor e 

este é o mais comum. É o tipo de comércio para uma loja virtual, onde o con-

sumidor escolhe e adquire o produto sem precisar sair de casa e em diversas 

oportunidades com bom desconto no preço do produto. 

Não é necessário que as lojas on-line tenham presença física, fora da inter-

net, como é o caso do portal Submarino (h ttp://www.submarino.com.br/), 

que oferece uma grande variedade de produtos, com boa referência de tra-

balho na internet.

13.5  B2G 
B2G é a sigla utilizada para negócios entre empresas e governo, (Business 
to Governement). São as relações de negócios com o governo através das 

ferramentas de tecnologia da informação. Um bom exemplo deste tipo de 

operação são as emissões de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e). 

13.6  B2E 
B2E é a sigla utilizada para negócios entre a empresa e seus colabora-
dores (Business to Employee). Através de intranets, criam-se canais de 

relacionamentos, facilitando algumas atividades como controle de  ativida-

des, agendamento de previsão de férias, solicitações de materiais e outras 

atividades.

Você já deve ter ouvido falar no 
Mercado Livre, uma empresa que 

oferece soluções de comércio 
eletrônico para que pessoas 

e empresas possam comprar, 
vender, pagar, anunciar e enviar 
produtos por meio da internet. 
O MercadoLivre.com.br atende 
milhões de usuários e criou um 
mercado com ampla variedade 

de bens e serviços de uma forma 
fácil, segura e eficiente. O Mercado 
Livre é um C2C, no qual a compra 
e venda é realizada entre pessoas 

físicas. Atualmente, conta com 
mais de 12 milhões de usuários em 

toda a América Latina. As vendas 
realizadas por meio do Mercado 

Livre superaram US$ 608 milhões, 
dos quais o Brasil é responsável 
por cerca de 50% e a Argentina 

e o México por 20% cada. 
Para saber mais acesse: http://

institucional.mercadolivre.com.
br/sobre-mercadolivre/
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As dez regras do e-business segundo Kalakota (p. 25, 2002):

- A tecnologia não é mais algo a ser levado em conta depois da for-

mação da estratégia de negócios, e sim a razão e o caminho dessa 

estratégia.

- A capacidade de agilizar a estrutura de informação e de influenciar 

e controlar seu fluxo sendo eficaz em termos de custo do que a movi-

mentar e produzir produtos físicos.

- A incapacidade de superar o modelo de negócio ultrapassado e do-

minante leva muitas vezes ao fracasso.

- Utilizando o comércio eletrônico, a empresa pode ouvir os clientes e 

tornar-se “a mais barata”, “a mais familiar”, ou “a melhor”.

- Não use a tecnologia apenas para criar o produto. Use a tecnologia 

para inovar e aprimorar toda a experiência em torno do produto: da 

seleção e pedido ao recebimento e serviço.

- O projeto empresarial do futuro utiliza de forma crescente modelos 

de e-business reconfiguráveis para melhor atender às necessidades do 

cliente.

- O objetivo dos novos projetos de negócio é que as empresas criem 

alianças flexíveis de terceirização que não apenas diminuam custos, 

mas também fascinem os clientes.

- Para projetos urgentes de e-business, é fácil minimizar as necessida-

des de infraestrutura de aplicação e concentrar-se no falso brilho das 

aplicações de interface como usuário. A omissão pode custar muito 

caro. Ou seja, a empresa investe na aparência visual do site, encantan-

do o cliente e deixa e esquece de investir em itens importantes como 

segurança e estratégia para prazos de entrega. 

- A capacidade de planejar o desenvolvimento de uma infraestrutura 

de e-business rapidamente e de implementá-la de forma flexível é a 

chave do sucesso. A regra é uma execução rigorosa.

- A difícil tarefa da gerência de alinhar estratégia e negócios, processos 

e aplicações simultaneamente. Uma forte liderança é imprescindível 
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Quando aplicamos e-business para os nossos negócios, é importante rever as 

dez regras de Kalakota apresentadas nesta aula.

A internet e as tecnologias da informação transformaram as empresas, a 

concorrência faz com que o e-business não seja apenas um diferencial e sim 

uma questão de necessidade.

Resumo 
Nesta aula, entendemos o conceito de e-business e de e-commerce e vimos, 

também, a importância de conhecermos algumas regras que darão mais se-

gurança e garantia quando envolvemos os negócios da empresa no mundo 

das tecnologias e inovações da internet. 

Atividades de aprendizagem
1. O que é e-commerce?

2. Cite 1 exemplo de C2C.
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Aula 14 - Sistemas

Em nossas aulas anteriores, vimos diversos tipos de sistemas e, nes-

ta aula, iremos trabalhar com definições de alguns sistemas que 

também são utilizados na área logística.

É importante ressaltar que apresentaremos alguns destes sistemas e vale a 

pena sempre pesquisar sobre os diversos produtos existentes no mercado de 

softwares. Iremos trabalhar com:

•	 Planejamento das necessidades de distribuição.

•	 Sistemas de gerenciamento de transporte.

•	 Sistemas de gerenciamento de armazéns.

•	 Sistemas de informação geográfica.

•	 Sistema de geoposicionamento.

14.1		Planejamento	das	necessidades	de		
	 distribuição
Quando nos referimos ao planejamento logístico, devemos pensar de forma 

global para entendermos o conceito. Por exemplo: os países assim como  as 

populações não são igualmente produtivos, e, muitas vezes, certa região 

detém uma vantagem sobre as demais no que diz respeito a alguma espe-

cialidade. Um sistema logístico competente permite que a distribuição dos 

produtos seja realizada da melhor maneira, contemplando e explorando as 

riquezas locais, distribuindo os produtos de determinada região para as de-

mais, podendo ser dentro ou até mesmo fora do país. Toda a estratégia de 

distribuição de qualquer tipo de mercadoria se dá ao custo da distribuição. 

Por esta razão, surgiram os sistemas MRP. A sigla MRP - Material Require-

ment Planning - pode ser traduzida por planejamento das necessidades de 

materiais.  O papel do MRP é trabalhar com o fluxo de materiais. “O MRP 

executa seus cálculos com base na combinação de pedidos firmes contrata-

dos e pedidos futuros estimados. Todas as demais necessidades calculadas 

no processo do MRP são dependentes da demanda”. (SLACK, CHAMBERS 

E JOHNSTON, 2009, p. 426).  Esclarecendo as palavras do autor, “pedidos 

firmes contratados” são os pedidos que já foram negociados e a execução 

é certa, possuem algum documento que comprova o negócio. Os “pedidos 

futuros estimados” são pedidos de clientes que sinalizaram interesse, porém 

não foram formalizados e podem não acontecer.
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Assim, o MRP, como conhecemos hoje, se viabilizou com o surgimento do 

computador. O MRP utiliza softwares cada vez mais sofisticados – alguns 

deles chegando a custar mais de um milhão de dólares.

Os softwares com maiores capacidades de processamento passaram a ser 

denominados sistemas de Manufacturing Resources Planning, que pode ser 

traduzido por planejamento dos recursos de manufatura.   O MRP é parte 

integrante dos sistemas ERP, cujos conceitos vimos em aulas passadas.

14.2	 Sistemas	de	gerenciamento	de		 	
	 transporte
Os sistemas de gerenciamento de transporte conhecidos pela sigla TMS 

(Transportation Management Systems) são projetados para gerenciar méto-

dos de transporte para a movimentação de produtos (acabados ou semiaca-

bados). Estes meios de transporte consistem em transporte terrestre, aéreo, 

ferroviário ou aquático. Um TMS irá determinar o melhor caminho para o 

transporte.

14.3		Sistema	de	gerenciamento	de		 	
	 armazéns
O sistema de gerenciamento de armazéns, conhecido pela sigla WMS (Wa-
rehouse Management System), trabalha no gerenciamento através de siste-

mas informatizados. 

A administração dos estoques nas empresas tem recebido atenção especial 

com o objetivo de redução de custos.

Com aumento da demanda, as empresas necessitam estabelecer mecanis-

mos que auxiliem na gerência do armazenamento de suas matérias-primas 

bem como dos seus produtos acabados. Alguns dos principais benefícios são 

(NOGUEIRA, 2012, p. 167):

•	  funcionamento de administração de mão de obra em 

tempo real;

•	 planejamento, acompanhamento e funcionalidade de 

administração de mão de obra;

•	 controle do dispositivo de movimento de material;

•	 controle do equipamento de estocagem automatizado;
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•	 disponibilidade de informação em tempo real;

•	 agilidade na separação dos pedidos;

•	 melhoria da ocupação do espaço.

14.4		Sistema	de	informação	geográfica
Os Sistemas de Informações Geográficas – SIG - são softwares que fazem 

análise e manipulação de dados espaciais, vejamos uma definição completa: 

desde sua concepção inicial, mais simplista e voltada para o projeto e cons-

trução de mapas, os SIGs têm incorporado uma crescente variedade de fun-

ções. Em especial, apresentam mecanismos sofisticados para manipulação e 

análise espacial de dados, permitindo uma visualização bem mais intuitiva 

dos dados do que a obtida através de relatórios e gráficos convencionais 

(CRUZ & CAMPOS; 2005, p.4). 

14.4.1	Áreas	de	aplicação	do	SIG
Utilizaremos a relação das diversas áreas de aplicação de SIG, divididas em 

cinco grupos principais segundo CRUZ & CAMPOS (2005, p.4 Apud OLIVEI-

RA,1997):

- Ocupação Humana - redes de infraestrutura; planejamento e super-

visão de limpeza urbana; cadastramento territorial urbano; mapeamen-

to eleitoral; rede hospitalar; rede de ensino; controle epidemiológico; 

roteamento de veículos; planejamento urbano; sistema de informações 

turísticas; controle de tráfego aéreo; sistemas de cartografia náutica; 

serviços de atendimentos emergenciais.

- Uso da Terra - planejamento agropecuário; estocagem e escoamento 

da produção agrícola; classificação de solos; gerenciamento de bacias 

hidrográficas; planejamento de barragens; cadastramento de proprie-

dades rurais; levantamento topográfico e planimétrico; mapeamento 

do uso da terra.

- Uso de Recursos Naturais - controle do extrativismo vegetal e mi-

neral; classificação de poços petrolíferos; planejamento de gasodutos 

e oleodutos; distribuição de energia elétrica; identificação de manan-

ciais; gerenciamento costeiro e marítimo.

- Meio Ambiente - controle de queimadas; estudos de modificações 

climáticas;
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acompanhamento de emissão e ação de poluentes; gerenciamento flo-

restal de desmatamento e reflorestamento.

- Atividades Econômicas - planejamento de marketing; pesquisas 

socioeconômicas; distribuição de produtos e serviços; transporte de 

matéria-prima. 

14.5		Sistema	de	geoposicionamento
O sistema de geoposicionamento também conhecido como Sistema de Po-

sicionamento Global (Global Positioning System, GPS) de acordo com  John-

son (p.1, 2005), tem como principal propósito:

prover sinais que permitam que qualquer usuário no planeta, equipado 

com um receptor GPS, possa calcular corretamente e em tempo real 

sua posição geográfica (longitude, latitude e altitude). O padrão de 

uso para os usuários comuns (não militares) é o Sistema de Posiciona-

mento Padrão (Standard Positioning System, SPS). Está disponível para 

qualquer usuário no mundo, em todas as condições climáticas e de 

forma contínua.

De acordo com material desenvolvido pela Geosiga (empresa de desenvol-

vimento de tecnologias de geoposicionamento - www.geosiga.com.br) no 

Brasil, o monitoramento de frota via satélite, começou em 1994. Em meados 

de 2003, quando o celular e a internet banda larga ficaram mais baratos, 

os serviços de rastreamento tornaram-se ainda mais acessíveis. Atualmente, 

toda a tecnologia dos aparelhos de GPS, aliada a softwares desenvolvidos 

com propósitos específicos, permitem que os serviços de geoposicionamen-

to se tornem ainda mais sofisticados, agregando vantagens às empresas que 

os utilizam. Muito além de informar com a máxima precisão onde estão 

pessoas ou objetos que necessitam ser rastreados, proporcionando mais se-

gurança às operações, as plataformas de geoposicionamento mais moder-

nas permitem controlar as rotas feitas, bem como monitorar os tempos de 

parada por meio de mapas de fácil acesso e visualização. 

Você pôde perceber nesta aula que a tecnologia trouxe vários sistemas que 

são ferramentas importantes para auxiliar à gestão logística.

O SPRING é um software 
gratuito, em português, 

tecnologia brasileira, disponível 
em http://www.spring.org.br.

O ARCGIS é um software pago, 
muito utilizado, veja: http://

www.arcgis.com.
Estes são apenas dois exemplos 

de sistemas de informação 
geográfica - SIG, vale a pena 
pesquisar e descobrir o  que 

mais o mercado oferece.
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Resumo	
Nesta aula, vimos mais alguns sistemas que dentre outros são importantes 

para a logística, os MRPs, TMSs, WMSs, SIGs e GPSs. 

Atividades	de	aprendizagem
•	 A partir do conteúdo estudado nesta aula, defina com suas palavras o 

que é um Sistema MRP, TMS e SIG.





e-Tec Brasil89

Aula 15 - E-Commerce

Hoje, vamos entender como funciona um site de compras pela 

internet. Mesmo que você não trabalhe em uma empresa que faça 

vendas pela internet, deverá estar preparado para mudanças que 

poderão surgir no futuro.  

Existem muitos produtos disponíveis para compra na internet, e muitos des-

tes disponíveis em várias partes do mundo para várias partes do mundo.

Quando uma empresa resolve trabalhar com e-commerce, deve estar ciente 

dos desafios que virão.

O e-commerce ou comércio eletrônico são atividades de compra e venda uti-

lizando meios eletrônicos. É a realização de toda a cadeia de valor dos pro-

cessos de negócios num ambiente eletrônico por meio da aplicação intensa 

das tecnologias de comunicação e informação, atendendo aos objetivos do 

negócio (ALBERTIN, 2002, p. 15). O e-commerce revolucionou o mundo do 

comércio em agilidade, opções, interações entre empresa e clientes.  

15.1 Tecnologias de e-commerce
Para a implantação e utilização de um e-commerce utilizaríamos a maioria 

das tecnologias que estudamos até agora. A figura 15.1 encontra-se no livro 

de O’brien (2004, p. 245) e retrata muito bem o ambiente que necessitamos.  

Observe: 

Figura 15.1: Ambiente de e-commerce
Fonte: Adaptado de O’Brien, 2004.
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A figura 15.1 exibe uma estrutura de e-commerce desenvolvida de Sun Mi-

crosystems e seus parceiros de negócios. Essa organização lógica enfatiza 

que:

•	 Internet, intranet e extranets são a infraestrutura de rede ou a base do 

e-commerce.

•	 Os clientes devem dispor de um conjunto de serviços de informações, de 

marketing, de processamento de transações e de pagamentos.

•	 Parceiros comerciais e de negócios contam com a internet e extranet para 

trocar informação e realizar transações seguras, incluindo a transferência 

eletrônica de dados (EDI) e outras cadeias de suprimento, banco de dados 

e sistemas financeiros.

•	 Funcionários e empresas dependem do apoio de uma variedade de 

recursos de internet e de intranet para que, em sua atividade de trabalho 

de e-commerce, se comuniquem e colaborem entre si. 

•	 Os profissionais e usuários de SI podem lançar mão de uma variedade 

de ferramentas de software para desenvolver e administrar o conteúdo 

e as operações dos websites e outros recursos de e-commerce de uma 

empresa.

A arquitetura acima demonstra como os componentes de SI fazem parte de 

um sistema de e-commerce.

15.1 Sucesso no e-commerce
Muitas empresas sentem a necessidade de entrar no mercado eletrônico 

e outras acabam sendo forçadas pela concorrência. A empresa que entra 

no mundo e-commerce deve, primeiramente, pensar que sua empresa es-

tará fazendo negócios com os consumidores de todos os lugares, que estão 

comprando vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por 

ano. Independente do tipo de venda, se é tradicional ou e-commerce, possui 

algumas características comuns quando se trata de bom atendimento. O 

cliente sempre espera ser bem atendido, ou seja, ter um produto de qualida-

de, com bom preço e com entrega dentro do prazo estipulado. Administrar 

uma empresa que possui e-commerce merece uma atenção especial dos 

responsáveis. 
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O’Brien (2004, p. 258) cita alguns fatores de sucesso que são de extrema 

importância:

- Seleção e valor: seleção de produtos atraentes, preços competitivos, 

garantia de satisfação e suporte ao cliente após a venda.

- Desempenho e Serviço: navegação, sondagem e compras rápidas e 

fáceis, e pronta remessa de entrega.

- Aparência e Impressão: loja na Web, áreas de compras de website, 

páginas de catálogo multimídia e produtos e características de compra 

atraente.

- Propaganda e Incentivo: propaganda dirigida nas páginas Web e 

nas promoções por e-mail, descontos e ofertas especiais, incluindo pro-

paganda em sites associados.

- Atenção Pessoal: recomendações personalizadas e produtos, notí-

cias por e-mail e propaganda na Web, suporte interativo para todos 

os clientes.

- Relações Comunitárias: Comunidades virtuais de clientes, fornece-

dores, vendedores de empresa e outros, por meio de grupos de notí-

cias, salas de bate-papos e links para sites semelhantes.

- Segurança e Confiabilidade: segurança de informação do cliente 

e nas transações do website, confiabilidade das informações sobre os 

produtos, e suprimento confiável do pedido.

O e-commerce revolucionou o mundo dos negócios e da logística, pois ven-

der para diversos clientes 24 horas por dia e sete dias por semana requer 

preocupação com a qualidade e bom atendimento.

Resumo
Nesta aula, vimos que as empresas devem estar preparadas para se inserir no 

e-commerce e atentas para enfrentar os novos desafios.

Muitas vezes, a opção não parte de uma vontade e sim da pressão imposta 

pela concorrência.
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Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise na internet 5 empresas que trabalham com e-commerce. De-

pois, responda de acordo com a sua opinião: o que mais agradou e o que 

menos agradou quanto à clareza nas informações, ofertas, condições de 

pagamentos e prazos de entrega?

Anotações
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Aula 16 - Logística no E-Commerce

Na aula 15, falamos sobre o e-commerce no âmbito de tecnologia 

a fim de que pudéssemos entender algumas ferramentas que são 

necessárias para uma empresa trabalhar com e-commerce.

Quando as empresas passam a trabalhar com e-commerce, precisam se 

adaptar em diversos aspectos, sendo a logística um deles. Mas, quais os 

pontos a serem vistos e analisados? Então, agora, vamos falar sobre a lo-

gística na internet, comparando com a logística tradicional e observando as 

diferenças e familiaridades.

Para uma empresa que deseja entrar no mundo virtual, podemos dizer que 

a logística é um dos fatores mais importantes e, talvez, até o mais difícil. 

Vamos aprender mais? 

16.1 Logística tradicional e a logística no  
 e-commerce
O centro das atenções para o comércio hoje é o cliente, pois o aumento de 

exigências quanto à qualidade e cumprimento de prazo se dá pelo atendi-

mento das expectativas. Podemos concluir, então, que atender às expectati-

vas dos clientes é um diferencial competitivo. 

O serviço de qualidade e o menor preço irão determinar as escolhas, uma 

vez que um cliente possui diversas opções de produtos similares disponíveis 

na internet. A primeira preocupação é a entrega de pequenos pedidos para 

diversos lugares.

Fleury & Monteiro (p.1, 2000) relatam que “o primeiro alerta geral ocorreu 

durante o período do Natal de 1999 nos Estados Unidos, onde a explosão 

das vendas pela internet produziu um verdadeiro colapso nos sistemas de 

atendimento e entregas existentes”. Um indicador da extensão do problema 

captado por pesquisa realizada pela Júpiter Corporation (empresa de infor-

mática que trabalha principalmente com softwares de videogame e produtos 

licenciados pela Nintendo. h ttp://www.jupiter.co.jp/e/company), são os 25% 

de clientes insatisfeitos com o serviço de entrega de suas compras feitas du-

rante o período de Natal. Nada mais frustrante do que um presente de Natal 
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equivocado, ou entregue após 25 de Dezembro. (Fleury e Monteiro, 2000).

Você pode até achar que hoje depois de alguns anos seja impossível algo 

parecido ocorrer, mas quando não se tem conhecimento de como trabalhar 

com a logística no e-commerce, muitos problemas ainda podem acontecer. 

Vamos observar o quadro 16.1, retirado de um estudo realizado por FLEURY 

& MONTEIRO (2000), que mostra as principais diferenças entre a logística 

tradicional e a logística no e-commerce. 

Quadro 16.1: Principais diferenças entre a logística tradi-
cional e a logística do e-commerce.

Logística tradicional Logística do e-commerce

Tipo de carregamento Paletizado Pequenos pacotes

Clientes Conhecidos Desconhecidos

Estilo da demanda Empurrada Puxada

Fluxo do estoque / pedido Unidirecional Bidirecional

Tamanho médio do pedido Mais de $ 1000 Menos de $ 100

Destinos dos pedidos Concentrados Altamente dispersos

Responsabilidade Um único elo Toda cadeia de suprimento

Demanda Estável e consistente Incerta e fragmentada

Fonte: Adaptado de Fleury e Monteiro, 2000.

Analisando o quadro 16.1, podemos observar as diversas diferenças entre as 

logísticas, como:

•	 Cliente: na logística tradicional o cliente é conhecido, enquanto o cliente 

do e-commerce, desconhecido e exigente; precisa estar seguro do negó-

cio e ter acesso ao rastreamento de sua encomenda para que não perca 

a confiança na empresa fornecedora.

Lembrando que uma insatisfação manifestada por um cliente na rede, pode 

significar uma repercussão de extrema negatividade. A informação na inter-

net é muito rápida e atinge muitas pessoas em pouquíssimo tempo.

•	 Tipo de carregamento: enquanto na logística tradicional temos um car-

regamento paletizado onde uma grande quantidade da mesma catego-

ria  de produtos é entregue, vemos a logística do e-commerce com vários 

itens de categorias distintas a serem entregues.
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•	 Valor do pedido: na logística tradicional, as entregas feitas em lotes 

fazem com que os valores dos pedidos sejam bem maiores dos que os va-

lores dos pedidos do e-commerce que podem ser bem pequenos, como 

a compra de um DVD, um livro, um computador, uma geladeira, ou seja, 

não importa o valor do pedido, o cliente sempre exigirá qualidade e aten-

ção da empresa que está vendendo.

•	 Destino dos pedidos: geralmente, as empresas de logística tradicional 

possuem postos de entrega bem específicos, o que não acontece com 

uma loja e-commerce, onde as entregas são em locais bem diversos e  

deve ser avaliado se o custo da entrega não tornará inviável a comercia-

lização.

Ter uma empresa sólida com excelente logística tradicional não garante o su-

cesso na logística no e-commerce. A adaptação para o novo modelo e o tra-

balho eficiente nas pequenas entregas em lugares diversos é que vai de fato 

estabelecer que uma empresa tenha sucesso e permaneça no e-commerce.

Um bom profissional de logística com experiência no mercado de e-commer-
ce aliado a um contrato com uma excelente empresa de entrega expressa 

será uma das primeiras atitudes a serem tomadas a respeito do assunto. 

A dificuldade estará no controle de estoque e na entrega da mercadoria.

Algumas empresas trabalham com estoques físicos próprios, e outras fazem 

parcerias diretas com os produtores - não recebem o produto do fabricante/

produtor, porém executam a venda para um cliente, mas quem fará a entre-

ga é o próprio fabricante/produtor, evitando que este produto passe de um 

estoque para outro, indo direto para o destino final. De acordo com cada 

ramo de atividade, as empresas devem fazer uma análise da viabilidade de 

distribuição.

A logística, sem dúvida, é o fator crítico de sucesso para as empresas que tra-

balham com o e-commerce. À medida que o nível de exigência dos clientes 

aumenta juntamente com o número de pessoas conectadas no mundo virtu-

al, as empresas, ainda, terão vários desafios para atender à demanda futura.

Estabelecer um relacionamento de credibilidade com o cliente também faz 

parte do sucesso.
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Vimos que para ter sucesso e sobreviver no e-commerce, é necessário conhe-

cer as diferenças, possuir mão de obra especializada e optar por parcerias 

quando for necessário.

Resumo
Nesta aula, pudemos observar alguns aspectos importantes da logística no 

e-commerce e compará-la com a logística tradicional.

Atividades de aprendizagem
1. Explique as diferenças entre a logística tradicional e a logística no e-com-

merce no que diz respeito ao fluxo de estoque e à demanda.

2. As promoções e datas comemorativas interferem na demanda do comér-

cio em geral, reflita sobre estes aspectos e escreva quais  cuidados devem 

ser tomados. 
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Aula 17 - Segurança e Ética no 
E-Commerce

Nesta aula, falaremos de dois aspectos que estão diretamente liga-

dos quando o assunto é internet - segurança e ética.

Em alguns determinados momentos percebemos comportamentos e opini-

ões das pessoas, a conduta e a maneira de se comportar perante uma dita 

situação. Percebemos, claramente, quando um comportamento ou atitude 

não está de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade como cor-

retos.

Pessoas que agem de forma desonesta, com interesse em prejudicar alguém 

ou levar vantagem de maneira ilegal, infelizmente, existem em todos os 

lugares. Não podemos esquecer que na internet não sabemos quem está 

conectado e quais as intenções de cada um. Neste caso, todos nós que fa-

zemos parte da grande rede estamos sujeitos a nos deparar com pessoas 

de má conduta. Quem nunca teve medo de ter um cartão clonado ou uma 

senha de banco violada? As empresas que trabalham com a internet, além 

de possuírem bons produtos, oferecerem bom atendimento e bons prazos, 

deverão se preocupar com a segurança dos dados dos seus clientes e parcei-

ros, preservando a integridade e protegendo de pessoas que não possuem 

ética, e que também fazem parte da rede.

17.1 Ética
A ética é tratada em esfera pessoal como atos e pensamentos humanos, e 

isto se estende à ética das pessoas jurídicas.

Mas o que é ética?

Vamos responder esta pergunta com alguns conceitos teóricos.

“Ética é a ciência da conduta humana, segundo o bem e o mal, com vistas à 

felicidade. É a ciência que estuda a vida do ser humano, sob o ponto de vista 

da qualidade da sua conduta”. (ALONSO, LÓPEZ e CASTRUCCI, 2010, p.3).

“Ética é um ramo da filosofia que estuda o comportamento moral do ser 

Pessoa jurídica é uma enti-
dade abstrata com existência e 
responsabilidade jurídicas, por 
exemplo: associação, empresa ou 
companhia legalmente autoriza-
das. Fonte: http://michaelis.uol.
com.br.
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humano, classificando-o como bom ou ruim, correto ou errado”. (MASIERO, 

2000, p. 20).

“Quanto ao uso atual dos termos ética e moral, predomina a corrente de 

utilizar o primeiro para denominar a ciência ou a filosofia da conduta huma-

na (a ética) e o segundo para se referir à qualidade da conduta humana (a 

moralidade)” (ALONSO, LÓPEZ e CASTRUCCI, 2010, p.3).

No e-business, utilizam-se, cada vez mais, os recursos da tecnologia da infor-

mação e cresce a necessidade das empresas investirem em segurança digital 

para que garantam a integridade das suas informações. À medida que au-

menta a utilização da TI no e-bussines, problemas éticos em relação ao cri-

me, privacidade, individualidade, emprego, saúde e condições de trabalho.

A falta de ética passou a colocar em risco a segurança das pessoas e gerou a 

preocupação para as empresas quanto a garantir que os dados que trafegam 

pela internet, não sejam acessados por pessoas não autorizadas.

17.2 Segurança
Comprar pela internet se tornou fácil e atrativo, e como vimos nas aulas an-

teriores, cresce cada vez mais o número de empresas que colocam seus pro-

dutos para serem comercializados na rede.  Mesmo com tantas pessoas com-

prando pela internet, ainda se tem muitas dúvidas e desconfianças quando 

se está digitando um número de CPF ou número de cartão de crédito.

Para as empresas planejar seus negócios na internet, também, requer plane-

jamento com a segurança das informações. Observe algumas delas:

•	 Certificado digital: segundo informações da Receita Federal do Brasil, 

(http://www.receita.fazenda.gov.br), “é um arquivo eletrônico que iden-

tifica quem é o seu titular, pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, é um do-

cumento eletrônico de identidade”. Várias empresas fornecem este tipo 

de serviço, e é considerada uma forma segura de tráfego de dados pela 

internet.

Os certificados digitais tornam cada pacote de dados que trafega pela 

internet, seja ele de transações eletrônicas ou de informações genéricas, 

um documento passível de ser autenticado e com firma reconhecida, 

como no mundo real. Para isto são desenvolvidas ferramentas que utilizam 

criptografia, que tentam manter indecifráveis as mensagens que trafegam 

O termo criptografia surgiu 
da fusão das palavras gregas 
“kryptós” e “gráphein” que 

significam “oculto” e “escrever”. 
São técnicas que codificam 

uma informação de forma que 
somente o emissor e o receptor 
possam acessá-la, evitando que 

um intruso consiga interpretá-la. 
O método mais amplamente 
utilizado é um par de chaves 

públicas e privadas exclusivas 
para cada indivíduo.
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na internet. A certificação digital funciona com base em um documento 

eletrônico chamado certificado digital e em um recurso denominado 

assinatura digital.

•	 Assinatura digital: segundo o Conselho da Justiça Federal do Brasil, 

(http://www.jf.jus.br) “a assinatura digital é uma tecnologia  que permi-

te dar garantia de integridade e autenticidade a arquivos eletrônicos. É 

um conjunto de operações criptográficas  aplicadas a um determinado 

arquivo, tendo como resultado o que se convencionou chamar de assi-

natura digital. A assinatura digital permite comprovar  que a mensagem 

ou arquivo  não foi alterado e que foi assinado pela entidade ou pessoa 

que possui a chave criptográfica (chave privada) utilizada na assinatura”.

Certificado digital e assinatura digital são mecanismos que utilizam cripto-

grafia para trafegar informações pela internet. Fazendo uma relação simples 

para facilitar o entendimento, pode-se comprar o certificado com o docu-

mento registrado em uma empresa responsável pela certificação como se 

fosse um cartório onde documentos são registrados, e a assinatura digital 

é a sua assinatura colocada em cada documento para comprar quem está 

emitindo o documento. 

•	 Empresas de certificação digital: existem nove autoridades certifica-

doras habilitadas pela Receita Federal: o Serviço de Processamento de 

Dados (Serpro) em parceria com os Correios, em São Paulo, Brasília, Para-

ná, Minas Gerais e Rio de Janeiro; a Certisign; a Serasa; a Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo; a Companhia de Tecnologia da Informação do 

Estado de Minas Gerais (Prodemge); a Federação Nacional das Empresas 

de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Infor-

mações e Pesquisas (Acfenacon); o Sindicato dos Corretores de Seguros, 

Empresas Corretoras de Seguros, de Saúde, de Vida, de Capitalização e 

Previdência Privada no Estado de São Paulo (Sincor); a Notarial; e a Auto-

ridade Certificadora Brasileira de Registros.

17.3 Ameaças
Além da preocupação com o tráfego de documentos na internet, existem, 

também, outras ameaças que comprometem  a segurança dos dados. Va-

mos comentar apenas algumas:

•	 Hacking (acesso indevido): ladrões cibernéticos que possuem  várias 

ferramentas capazes de descobrir as fraquezas e vulnerabilidades do 
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computador. Por exemplo, os “sniffers” que servem para roubar senhas. 

Os hackers são pessoas que acessam seu computador sem autorização, 

pelo simples fato de desafiar a segurança, porém não danificam nada, 

enquanto que os crackers são aqueles que acessam com intenção de rou-

bar e/ou danificar alguma coisa, por exemplo, roubo de senhas de banco 

para realização de operações indevidas.

•	 Vírus de computador: são programas construídos com rotinas que irão 

destruir seus dados e programas. Um computador pode ser infectado por 

diversas mídias como o pen drive, os sites com conteúdos infectados, os 

arquivos recebidos via e-mail e outros. Os programas antivírus possuem a 

função de localizar os vírus e removê-los. Cabe salientar que é de extre-

ma importância manter seu programa de antivírus atualizado, pois todos 

os dias surgem novos.    

17.4 Firewalls
Depois de falarmos de ameaças da internet, é importante sabermos que 

existem softwares que protegem as máquinas de acessos não permitidos: 

“Firewall é um programa de computador que funciona como um guardião 

que protege as intranets e outras redes de computadores das empresas con-

tra invasões, funcionando como um filtro e ponto seguro de transferência 

para acesso à internet e outras redes (O´BRIEN , 2004, p. 384)”. Existem 

inúmeras ameaças e perigos na internet, pois sabemos que a rede mundial 

é formada por pessoas de todos os lugares e, infelizmente, nos deparamos 

com muitas sem moral e ética que se apropriam de ferramentas para causar 

prejuízos e transtornos.

Devemos conhecer os perigos e os danos que a falta de comportamento éti-

co adequado de algumas pessoas pode causar, e assim buscar mecanismos 

de segurança que protegerão os dados da empresa.

Resumo
Nesta aula, falamos da ética em geral que faz parte da conduta do ser huma-

no no que diz respeito ao certo e ao errado, pois existem muitos  dispostos 

a causar danos aos outros. Então, cresce a cada dia a preocupação com a 

segurança dos dados que trafegam na internet e com a segurança de docu-

mentos. Falamos, também, dos certificados digitais e das assinaturas digitas 

para validação de documentos. Além da segurança dos dados que trafegam, 

O pen drive  é considerado um 
acessório de informática que 

auxilia na guarda de arquivos 
de forma portátil e prática. É um 
equipamento pequeno, de custo 
baixo e atualmente é ferramenta 
primordial de trabalho e estudo. 

O termo “pen drive” é de origem 
inglesa, porém na maioria dos 

países que falam o idioma inglês, o 
equipamento é chamado de “USB 
Flash Drive”. O nome pen drive é 

preferido em alguns países, pois os 
primeiros dispositivos portáteis com 

memória lembravam o formato de 
uma caneta “pen”. Fonte: http://

www.infoescola.com/informatica/
pen-drive/>

Figura 17.1: Pen drive
Fonte: http://upload.wikimedia.org
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precisamos proteger os dados que ficam na empresa que estão vulneráveis a 

invasões e ataques de vírus de computadores. 

Atividades de aprendizagem
1. Em sua opinião: o que é ética e certificado digital?

2. Qual a diferença entre hacker e cracker?
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Aula 18 - Planejamento na Logística

As aulas anteriores mostraram vários sistemas que buscam con-

trolar e organizar as operações logísticas, então, nesta aula, fala-

remos de planejamento e de como a tecnologia da informação é 

de extrema importância nas atividades que deverão ser planejadas.

Dentro dos limites impostos pelo projeto da empresa realizar sempre a cer-

tificação, garantindo que as atividades e os processos sejam realizados de 

acordo com o esperado, sem que haja surpresas desagradáveis.

18.1 Planejamento
O planejamento e controle são responsáveis por gerenciar as atividades da 

operação produtiva de modo a satisfazer continuamente a demanda dos 

consumidores. Qualquer operação produtiva requer planos e controle (SLA-

CK, CHAMBERS E JOHNSTON, 2009, p. 281). 

Planejamento e controle são palavras que às vezes são confundidas, mas es-

tão ligadas e próximas, pois o planejamento se refere ao que se quer e como 

se quer. E o controle se refere a lidar com variações que poderão ocorrer 

durante o processo planejado.

Se pensarmos em nossas rotinas, iremos perceber que tudo necessita de 

planejamento - o nosso dia, uma festa ou um passeio. Pensamos no que pre-

cisar, como vamos executar e a sequência em que as tarefas serão realizadas 

e serão organizadas de acordo com as prioridades e dependências. 

O planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a 

realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro estruturando 

o trâmite adequado, e reavaliar todo o processo a que o planejamento se 

destina. (NOGUEIRA, 2012, p. 167).

Um bom planejamento deve seguir alguns passos:

•	 definir metas;

Trâmite é a negociação ou o 
caminho percorrido nas etapas 
de um negócio. Fonte: Dicionário 
Silveira Bueno.

Meta é o caminho que tenho 
que percorre para alcançar um 
objetivo. Uma meta é um objetivo 
almejado que pode ser mensurado 
e claramente definido. Exemplo: A 
minha meta para este ano é ler 4 
livros por mês.



e-Tec Brasil 104 Sistemas de Informação Logística

•	 estruturar a organização da melhor maneira para alcançar as metas e os 

objetivos;

•	 atribuir responsabilidades a todos os responsáveis pelo cumprimento da 

metas;

•	 alocar recursos necessários;

•	 conceber controles organizacionais (cronograma e parâmetros do de-

sempenho da organização como um todo). (NOGUEIRA, 2012, p. 168).

18.2 Planejamento logístico
Quando uma empresa não se organiza está sujeita a acontecimentos sem 

controle e à espera do que o mercado poderá oferecer.

Segundo NOGUEIRA, 2012, p. 171:

É de competência da logística a coordenação de áreas funcionais 

da empresa, desde avaliação de um projeto de rede englobando 

localização das instalações (inclusive estrutura interna, quantidade), 

sistema de informação, transporte, suprimentos e armazenagem até se 

atingir um processo de criação de valor para o cliente que é de grande 

importância no planejamento logístico. 

•	 Localização das instalações: definir os modais de transporte, armaze-

nagem e distribuição que pretende utilizar.   

•	 Sistema de informação: conhecer todas as soluções informatizadas 

que o mercado oferece.

•	 Suprimentos: o que estocar e quanto estocar.

•	 Armazenagem: tempo de recebimento, tipos de estocagem, embala-

gens, pedidos e os processos dos colaboradores.

•	 Transporte: a escolha do transporte de acordo com as necessidades da 

empresa. Analisar custo, prazo e confiabilidade.

Objetivo significa o fim que 
se deseja atingir, a meta que se 
pretende alcançar. Objetivo é o 

que move o indivíduo para tomar 
alguma decisão ou correr atrás 
de suas aspirações. Objetivo é 
sinônimo de alvo, como ponto 

de mira de uma arma ou como o 
fim a atingir.
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18.3  Indicadores de desempenho logísticos
Indicadores são necessários para que as empresas possam planejar e definir 

suas metas (NOGUEIRA, 2012, p. 174). Vamos conhecê-los:

•	 Indicadores estratégicos: informam o quanto a organização se encon-

tra na direção da concretização de sua visão.  Refletem o desempenho 

em relação aos fatores críticos de sucesso.

•	 Indicadores de produtividade (eficiência) e de qualidade (eficácia): 

focam as medidas de satisfação dos clientes e as características do pro-

duto/serviço.

•	 Indicadores de efetividade (impacto): as consequências no que diz res-

peito a fazer a coisa certa, de maneira certa.

•	 Indicadores de capacidade: medem a capacidade de produção através 

da relação entre saídas produzidas por unidade de tempo.  

As empresas de logística no seu planejamento devem definir seus indicado-

res e depois estabelecer seus objetivos e metas. Neste caso, a meta é cami-

nho para se alcançar os indicadores determinados. 

18.4  Benchmarking
Segundo Nogueira (2012, p. 180):

É o processo ou método de examinar em detalhes algum processo 

ou serviço da organização e compará-lo com um processo ou serviço 

similar que esteja sendo executado de maneira mais eficaz na própria 

empresa ou em outra organização, visando à implementação de 

melhorias significativas tendo como objetivo final mudanças nos 

resultados da organização.

Em outras palavras, podemos dizer que é observar o que está sendo feito em 

outros setores ou empresas. Assim, teremos como base o que devemos mu-

dar e/ou aperfeiçoar para desenvolver nossas atividades. Podemos até pen-

sar que isto nos sugere certo plágio, porém se apropriar de ideias alheias no 

sentido de observar o mercado e as ferramentas utilizadas faz com que este-

jamos atentos às mudanças e evoluções em todos os seguimentos. Aprender 

a identificar bons exemplos e a partir deles descobrir a maneira correta e 

mais adequada de resolver um problema demonstra  evolução tanto pessoal 

como profissional.
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Você aprendeu, então, que para programar o benchmarking deve-se: plane-

jar, coletar, analisar, adaptar e melhorar.

Resumo
Nesta aula, falamos de planejamento geral e logístico, pois tudo o que se 

deseja realizar deve ser planejado. Vimos um pequeno resumo das etapas do 

planejamento logístico e a importância dos indicativos de desempenho. Por 

fim, conhecemos o que é Benchmarking e a importância de saber observar 

bons exemplos.

Atividades de aprendizagem
1. Cite um exemplo de planejamento?

2. A partir do que estudamos nesta aula, explique o que é meta e objetivo.

3. Explique o que é Benchmarking e qual a sua importância. 
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Aula 19 - Planejamento em TI - 
Tecnologia da Informação

Na aula anterior, falamos sobre o planejamento sob uma visão ad-

ministrativa e logística. Hoje, vamos falar de planejamento com a 

tecnologia de informação. 

Para que planejar TI?

•	 Elencar os objetivos e iniciativas da área de TI.

•	 Amarrar as soluções de TI com os objetivos e metas dos negócios futuros 

e das necessidades da empresa.

•	 Diminuir tempo, obter informações precisas, garantir informações para 

tomada de decisão e aumentar o lucro. 

•	 Definir planos de ação.

O grande desafio do responsável pelo planejamento de TI, muitas vezes, é 

mostrar que a TI não é apenas um área de suporte e sim de fundamental 

importância para o desenvolvimento da empresa.

19.1	Fases	do	planejamento
•	 Como planejar

 – Tudo que for abordado deve ser documentado e colocado para opi-

nião dos demais integrantes da empresa.

 – Caso seja feito um documento único, o mesmo deve seguir orga-

nizado de modo que as pessoas possam acompanhar as mudanças 

ocorridas desde a última versão elaborada.

 – O planejamento deve abranger todas as áreas da empresa, porém 

separadamente. 

 – Estabelecer os indicadores de desempenho.

 – Fazer orçamentos e determinar estratégias de aquisição.

 – O planejamento é um processo contínuo que deve ser acompanhado, 

avaliado e atualizado. 
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Observe que em nenhum momento falamos do porte da empresa, pois pla-

nejamentos devem ser feitos por todas as empresas.

•	    Planejar os riscos

Não esquecer que planejar envolve riscos, ou seja, deve-se, também, pensar 

nos riscos que poderão surgir. Colocar os prós e contras do que é melhor ou 

do que é mais barato  faz parte do processo de planejamento. Devemos dei-

xar claro os pontos fortes e fracos de cada escolha, principalmente, quando 

existe mais de uma opção.

•	 Planejar os custos

Faça orçamentos bem elaborados, distribua por setor ou por projetos que 

abranjam todo o custo e, em seguida, faça uma prospecção do retorno do 

investimento. Todos os itens devem ser avaliados para que não haja surpre-

sas quanto a diferenças entre o preço esperado e o que foi gasto.

19.2		Quanto	aos	recursos	de	hardware
A empresa deve planejar quais os recursos de equipamentos serão  necessá-

rios para a empresa crescer e atingir suas metas e seus objetivos.

Fazer um bom planejamento por setor implica em quais as necessidades de 

hardwares e softwares  a empresa necessita. Uma empresa não depende so-

mente de computadores e equipamentos para sobreviver no mercado, mas 

de equipamentos e softwares adequados para cada realidade  de acordo 

com a disponibilidade de cada empresa.

Mesmo que a empresa onde você trabalha ainda não possua recursos fi-

nanceiros para investir em equipamentos e novos softwares, vale conhecer 

e atualizar-se quanto aos recursos existentes. Procure saber o que as outras 

empresas estão utilizando, e quais recursos estão disponíveis no mercado. 

Para planejar é necessário conhecer as necessidades, os recursos e as opções 

acessíveis para cada caso. Os próximos itens serão exemplos de equipamen-

tos ligados ao transporte. 

 Prospecção é uma 
pesquisa ou uma espécie de 
sondagem. Fonte: Dicionário 

Silveira Bueno.
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19.3		Alguns	recursos	para	o	transporte	
Investir em tecnologia de recursos de transporte é necessário para as em-

presas acompanharem a evolução deste segmento e poderem fazer parte 

da competitividade do mercado. Para uma empresa do ramo de transporte, 

existem alguns equipamentos importantes como: 

•	 Rastreamento por satélite: o sistema emprega como localizador o Glo-
bal Position System (GPS), uma rede composta por 24 satélites, capaz de 

localizar um veículo equipado com essa tecnologia em qualquer parte 

do planeta. No veículo, o equipamento consiste em uma antena e um 

módulo receptor. Este recurso maximiza a precisão de horário de entrega 

da carga ao cliente (RAZZOLINI, 2007, p. 238). Através deste recurso, as 

empresas podem acompanhar as entregas dos pedidos na internet e até 

mesmo dar satisfação aos clientes sobre atrasos por motivos inesperados.

•	 Computador de bordo: este recurso possui um dispositivo de voz que 

alerta o motorista para a violação de limites de desempenho que foram 

previamente estabelecidos. Este recurso auxilia em ações preventivas, 

como: pode-se programar um limite de velocidade ou avisos de que o 

motorista não está usando o cinto de segurança.

•	 Roterizadores: são softwares que auxiliam na distribuição de rotas, 

apresentando alternativas e, também, podem ser integrados ao sistema 

de GPS. Este recurso melhora ao máximo as condições do uso da frota 

reduzindo custos. Traça rotas e oferece opções levando em consideração 

informações como: distância, condições de tráfego, barreiras e outras.

•	 Código de barras: é um método de codificação de dados alfanumé-

ricos para leitura ótica precisa e rápida. É formado de uma sequência 

de barras e espaços alternados impressos ou estampados nos produtos, 

etiquetados ou outra forma de fixação, representando informações codi-

ficadas que podem ser reconhecidas por leitores eletrônicos (RAZZOLINI, 

2007, p. 246). Esta tecnologia é muito utilizada e facilita a entrada das 

informações dos produtos nos sistemas de informação.

•	 Identificação por rádio frequência (RFID): identificação por rádio 

frequência ou Radio Frequency Identification (RFID), são pequenos apa-

relhos de armazenamento e transmissão de dados que podem ser ane-

xados a produtos ou embalagens externas dos produtos e examinados 

por um aparelho de varredura digital. Este tipo de tecnologia elimina 

conferência física da carga (RAZZOLINI, 2007, p. 248).  

Leitura ótica é a leitura real-
izada através de equipamentos 
capazes de scanear um código 
e compará-lo com padrões pré-
estabelecidos. 

Varredura digital são pro-
gramas criados para realizar, 
verificar ou testar informações. 
Com apenas um clique, ele faz 
uma varredura automática apre-
sentando os dados sem neces-
sidade de processos manuais.
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Nesta aula, vimos a importância de planejar as atividades de uma empresa 

na área de logística.

Resumo
Hoje, vimos alguns itens de planejamento voltados à área de TI, como: pla-

nejar, planejar riscos e planejar custos. Citamos alguns equipamentos de 

transporte que podem ser colocados na lista de planejamento de uma em-

presa que trabalha com transporte, como computador de bordo, roterizado-

res e código de barras.

Atividades	de	aprendizagem
1. Como planejar a TI?

2. O que é computador de bordo?
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Aula 20 - Siscomex – Sistema 
Integrador do Comércio 
Exterior

Na aula de hoje, conheceremos o Siscomex, um sistema de infor-

mação fundamental para a logística.

Vivemos em um mundo de negócios, os governos trabalham para que as 

relações internacionais estejam cada vez mais sólidas. Muitos produtos fa-

bricados aqui são enviados a outros países e, da mesma forma, muitos pro-

dutos que consumimos vêm de diversas partes do mundo.

Por trás destes amigáveis relacionamentos entre países, existem leis e contro-

les que organizam e estabelecem normas para que os negócios aconteçam.

O Brasil possui um sistema totalmente informatizado para o controle das 

importações e exportações, sendo considerado um bom exemplo nesta área. 

Vamos saber mais sobre o Siscomex?

20.1 Siscomex 
 O Siscomex é um sistema que integra as atividades e operações de comércio 

exterior de forma informatizada, e realiza o acompanhamento e controle das 

mesmas com integração de dados, cujo processamento é efetuado obriga-

toriamente pelo sistema. Tudo que se refere à exportação e importação será 

realizado via Siscomex, dando total controle aos órgãos responsáveis.

Instituído pelo Decreto n° 660 de 25.9.92, integra as atividades da Secreta-

ria de Comércio Exterior - SECEX, da Secretaria da Receita Federal-SRF e do 

Banco Central do Brasil - BACEN no registro, acompanhamento e controle 

das operações de exportação.

Todo o processo administrativo das exportações foi informatizado a partir 

de 1993, e com isto os órgãos responsáveis passaram a analisar e controlar 

todas as etapas online. O módulo Exportação, do Siscomex, foi desenvolvido 

pelo Banco Central do Brasil e lançado em 1993. O módulo Importação, 

desenvolvido pelo Serpro, foi lançado em 1997. 
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A informatização do sistema permitiu aumento na agilidade, confiabilidade, 

redução de custos, agilidade de acesso, aumento das informações estatísti-

cas e outros. O trabalho de atualização e de aprimoramento do sistema vem 

sendo constantemente realizado. O Siscomex permite fazer o registro e o 

acompanhamento das importações, receber mensagens e trocar informa-

ções com os órgãos responsáveis por autorizações e fiscalizações.

20.2 Órgãos interventores
 São órgãos que fazem parte do sistema Siscomex e são responsáveis por 

gerenciar e intervir nas operações, e são divididos em três categorias:

a) Gestores - controlam e administram as atividades:

 – Secretaria de Comércio Exterior;

 – Secretaria da Receita Federal;

 – Banco Central do Brasil.

b) Anuentes - são os órgãos que fazem exames prévios de determi-
nados produtos para importação ou exportação:

 – Banco do Brasil;

 – Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEN);

 – Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX);

 – Departamento Nacional de Combustíveis (DNC);

 – Departamento da Polícia Federal (DPF);

 – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-

váveis (IBAMA);

 – Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural (IBPC);

 – Ministério da Aeronáutica;

 – Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

 – Ministério da Ciência e Tecnologia;

 – Ministério do Exército;

 – Ministério da Saúde;

 – Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/

PR);

 – Secretaria de Produtos de Base (SPB).

c) Usuários - todos os órgãos que utilizam o sistema e não fazem 
parte dos grupos de gestores e anuentes:

Anuente é quem consente 
ou concorda. Fonte: 

Dicionário Silveira Bueno.



e-Tec Brasil113Aula 20 – Siscomex – Sistema Integrador do Comércio Exterior

 – órgãos da administração direta e indireta, intervenientes no comércio 

exterior;

 – instituições financeiras autorizadas a operar em câmbio mediante 

acesso ao Sistema de Informações do Banco Central (SISBACEN);

 – instituições financeiras autorizadas pela Secretaria de Comércio Exte-

rior a conceder licença de importação;

 – pessoas físicas e jurídicas que atuam na área de comércio exterior, 

tais como: exportadores, importadores, depositários, transportadores 

e seus representantes legais.

Informação disponível em: http://www.portogente.com.br/portopedia/SISCOMEX_-Sistema_Integrado_de_Co-
mercio_Exterior/. Acesso em 04 de dez de 2012.

20.3  Vantagens do sistema Siscomex
A utilização de um sistema que gerencia e padroniza todo o processo de 

exportação e importação de um país traz segurança para quem exporta e 

confiabilidade para quem importa, diminuindo os riscos de extravios de do-

cumentos fiscos, erros e retrabalhos. 

 Algumas vantagens são destacadas:

a) harmonização de conceitos e uniformização de códigos e nomenclatu-

ras;

b) ampliação dos pontos do atendimento;

c) eliminação de coexistências de controles e sistemas paralelos de coleta 

de dados; 

d) simplificação e padronização de documentos;

e) diminuição significativa do volume de documentos;

f) agilidade na coleta e processamento de informações por meio eletrôni-

co;

g) redução de custos administrativos para todos os envolvidos no sistema;

h) crítica de dados utilizados na elaboração das estatísticas de comércio 

exterior.

Informação disponível em:
http://www.desenvolvimento.gov.br/siscomex/siscomex.html. Acesso em 04 de dez de 2012.

O Brasil é o único país do mundo 
a dispor de um sistema de registro 
de exportações totalmente 
informatizado. Pois é, o SISCOMEX 
EXPORTAÇÃO. 

http://www.aprendendoaexportar.
gov.br/sitio/paginas/comExportar/
sisHabCadastro.html, Acesso em 02 
de dez de 2012.

Receita Federal: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/
aduana/siscomex/siscomex.htm

Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio:
http://www.desenvolvimento.gov.
br/siscomex/siscomex.html
http://www.aprendendoaexportar.
gov.br/sitio/paginas/index.html >
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Toda a empresa que deseja iniciar processos de exportações ou importações 

deve conhecer a legislação e todo o funcionamento do Siscomex.

É importante conhecermos os órgãos que fazem parte do Siscomex, suas 

vantagens e onde encontramos informações a respeito dos controles das 

importações e exportações do Brasil. 

Resumo 
Nesta aula, falamos, exclusivamente, do sistema do governo brasileiro – Sis-

comex, que é referência mundial no controle das importações e exportações.

Atividades de aprendizagem
1. Quais os órgãos gestores do Siscomex?

2. Quem pode utilizar o Siscomex?
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 Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Three_IC_circuit_chips.
JPG. Acesso em 01 de fev de 2013.

Figura 5.1: Etapas de um processo de simulação
Fonte Fleury et al., 2000, p. 298.

Figura 6.1: Funcionalidades de um sistema de informações logísticas
Fonte: Adaptado de Fleury et al., p. 288, 2000.

Figura 7.1: Internet
Fonte: http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=computer+network&ex
=1#ai:MC900199340, Acesso em 03 de fev de 2013.
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Fonte: Adaptado de O’Brien (2004, p. 245), Disponível em:
http://www.professores.aedb.br/miguel/ComercioEletronico.htm

Figura 17.1: Pen drive
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/TwinMOS_Mobile_Disk_III_
K24-256MB_USB_Flash_drive.jpg
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Atividades autointrutivas

1. Pode-se dizer que Sistema são

a) os objetivos.

b) os processos de transformação.

c) os controles e as avaliações.

d) os programas de computador.

e) as partes que formam um todo para atingir um determinado objetivo.

2. Complete a frase:

São ___________ as forças que fornecem ao sistema o material, a informa-

ção e a energia. 

a) as saídas

b) os objetivos

c) as entradas

d) os controles

e) as retroalimentações

3. Fornecedores, governo, concorrências, consumidores, mercado de 
mão de  obra, sindicato são alguns dos itens que fazem parte dos

a) agentes internos do sistema empresarial.

b) agentes externos do sistema empresarial.

c) agentes primários do sistema empresarial.

d) elementos internos do sistema empresarial. 

e) elementos primários do sistema empresarial. 
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4. Complete a frase:

 __________ é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por 

si só não conduz à compreensão de determinado fato ou situação.

a) Dado

b) Decisão

c) Sistema

d) Informação

e) Agentes externos

5. Complete a frase:

A ____________ implica no conhecimento prévio das condições básicas da 

empresa e de seu ambiente, bem como uma avaliação das consequências 

futuras advindas das decisões tomadas.

a) tomada de decisão

b) chamada de decisão

c) tomada de indecisão

d) tomada de solicitação

e) chamada de indecisão

6. Assinale a alternativa que corresponde a um conjunto de pessoas, 
hardware, software, redes de comunicação e recursos de dados 
que coleta, transforma e dissemina informação em uma organi-
zação.

a) Sistema de decisão.

b) Sistema de informação.

c) Sistema de manutenção.

d) Chamada de informação.

e) Chamada de manutenção.
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7. Assinale a alternativa que apresenta os recursos humanos dos sis-
temas de informação.

a) Programas e máquinas.

b) Máquinas e especialistas.

c) Especialistas e usuários finais.

d) Dados e sistemas operacionais.

e) Especialistas em sistemas operacionais.

8. Pode-se dizer que relatórios administrativos, documentos empre-
sariais (textos), demonstrativos gráficos são:

a) dados. 

b) produtos de rede.

c) produto humano.

d) produto de dados.

e) produtos de informação.

9. Assinale a alternativa que apresenta um dos grandes marcos da 
primeira geração de computadores.

a) Chip.

b) Válvula.

c) Transistor.

d) Circuitos integrados.

e) Sistema Operacional MSDOS.
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10. ___________________são computadores  grandes, rápidos e poten-
tes. Possuem alta capacidade de processamento e armazenamen-
to. Têm a função de gerenciar grande número de processamentos 
de informação e estão presentes nas organizações governamen-
tais, bancos e outras grandes empresas que possuem número 
grande de acessos simultâneos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

a) PC

b) PDAS

c) Notebooks

d) Mainframes

e) Supercomputadores

11. Assinale a alternativa que apresenta o uso de modelos para o es-
tudo de problemas reais de natureza complexa por meio de expe-
rimentação computacional.

a) Modelo

b) Revisão

c) Simulação 

d) Construção

e) Experimentação

12. Os sistemas de ______________ são formados por atividades logís-
ticas integradas em um processo utilizando hardware e software 
específicos que irão auxiliar no controle, gerenciamento e tomada 
de decisão dentro da empresa, bem como em toda a cadeia de 
suprimentos.

a) decisão

b) transição

c) comunicação

d) comunicação logística

e) informações logísticas
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13. Complete a frase:

Sistemas___________ são caracterizados por regras formalizadas, comunica-

ções interfuncionais, grandes volumes de transações e um foco operacional 

nas atividades cotidianas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

a) Modais

b) Gerenciais

c) Operacionais

d) Transacionais

e) Organizacionais

14. Complete a frase:

No nível de controle ____________ serão utilizados dados do sistema transa-

cional para o gerenciamento das atividades logísticas. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

a) gerencial

b) industrial

c) individual

d) operacional

e) organizacional

15. As atividades de uma empresa são regidas pelas decisões de ge-
rentes, administradores e outros cargos que movimentam seu dia 
entre uma decisão e outra, como ferramenta utilizam-se sistemas 
de apoio à __________. 

a) opinião

b) decisão

c) organização

d) comunicação

e) administração
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16. Complete a frase:

 ________________ é a rede de computadores que interliga computadores 

do mundo todo.

Agora assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente.

a) Arpnet

b) Intranet

c) Internet

d) Browser

e) Extranet

17. É uma rede privada que tem o objetivo de manter a comunicação 
entre a empresa e os parceiros externos, como: revendedores, dis-
tribuidores, fornecedores, terceirizados e outros.

a) Arpnet

b) Internet

c) Intranet

d) Browser

e) Extranet

18. É uma rede privada que é utilizada internamente pelas empresas, 
tem como objetivo a comunicação entre o público interno da em-
presa, o acesso é feito via browser do computador dos colabora-
dores:

a) Msn

b) Arpnet

c) Internet

d) Intranet

e) Extranet
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19. Os microcomputadores, palmtops,  leitores de códigos de barras,  
rádio frequência, transelevadores  e outros fazem parte das apli-
cações: 

a) Freeware.

b) Shareware.

c) de software.

d) de hardware.

e) de Peopleware.

20. Os WMS (Warehouse Management System), ERP (Enterprise Re-
source Planning), EDI (Electronic Data Interchange) e outros fazem 
parte das aplicações:

a) Freeware.

b) Shareware.

c) de software.

d) de hardware.

e) de Peopleware.

21. Os MRP (Manufacturing Resource Planning) tem funções de

a) gestão empresarial integrada.

b) gerenciamento da cadeia de suprimentos.

c) planejamento de informações geográficas.

d) planejamento dos recursos da manufatura.

e) troca eletrônica de dados entre componentes da cadeia produtiva.
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22. São módulos de software desenvolvidos para integrar os diversos 
departamentos de uma empresa, possibilitando a automatização 
e armazenamento de todas as informações de negócios: 

a) EDI

b) GIS

c) MRP

d) ERP

e) WMS

23. Assinale a alternativa que apresenta todas as empresas fornece-
doras de sistemas ERP.

a) SAP, Xerox e Baan.

b) Apple, Oracle e Baan.

c) SAP, Oracle Applications e Baan.

d) SAP, Oracle Applications e Apple.

e) SAP, Oracle Applications e Microsoft.

24. Redução de custos por meio da redução de mão de obra e de ho-
ras extras,  racionalização de recursos e melhoria do nível técni-
co dos funcionários em informática são alguns impactos trazidos 
pela implantação do ERP na área de

a) vendas.

b) compras.

c) marketing .

d) contabilidade .

e) recursos humanos.

25. Complete a frase:

_________ é a fase do projeto onde os processos e as práticas de negócio 

são analisados. É o momento em que a companhia é profundamente obser-

vada e quando é definida a necessidade de uma solução ERP.
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a) Teste

b) Raio X

c) Implantação

d) Treinamento

e) Desenvolvimento

26. Assinale a alternativa correta. 

A solução de ERP é avaliada, observando-se o que é necessário melhorar e o 

que está ou não funcionando adequadamente.

a) Teste

b) Raio X

c) Avaliação

d) Implantação

e) Treinamento

27. Complete a frase:

_________ é a fase onde o software de ERP é finalmente instalado na com-

panhia e se torna funcional aos usuários.

a) Teste

b) Raio X

c) Avaliação

d) Treinamento

e) Implantação
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28. Complete a frase:

 ______________________ é a interligação entre sistemas que integram em-

presas diferentes.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

a) EDI

b) ERP

c) SIG

d) CRM

e) GPS

29. Integra as empresas menores ao sistema de EDI, onde o formu-
lário com os dados da mensagem é acessível através da internet:

a) EDI puro

b) EDI free

c) WEB EDI

d) WEB puro

e) WEB ERP

30. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos sistemas de 
informação computacionais que fornecem apoio interativo aos 
gerentes e profissionais de empresas durante o processo de toma-
da de decisão.

a) ERP

b) ERE

c) SAP

d) SAT

e) SAD

31. Complete a frase: 

Observar como mudanças repetidas em uma única variável afetam outras va-
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riáveis. Exemplo: vamos reduzir a propaganda em R$1.000,00, repetidamen-

te, de forma que possamos entender sua relação com as vendas. Exemplo de 

atividade do tipo de modelagem analítica de análise __________.

Agora assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

a) de Mercado.

b) de Otimização.

c) do tipo What-if.

d) de Sensibilidade.

e) de Busca de Metas.

32. Complete a frase: 

Fazer repetidas mudanças em variáveis selecionadas até que uma variável 

escolhida alcance um valor-alvo. Exemplo: experimentemos aumento na pro-

paganda até que as vendas atinjam R$1 milhão. Atividade e exemplo do tipo 

de modelagem analítica de análise____________.

a) de Mercado.

b) de Otimização.

c) do tipo What-if.

d) de Sensibilidade.

e) de Busca de Metas.

33. Complete a frase: 

E-business significa ________________.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

a) venda na internet.

b) compras na internet.

c) negócios da empresa.

d) negócios utilizando a internet.

e) negócios utilizando o computador.
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34. Complete a frase: 

_____________é a relação comercial entre duas empresas. Um exemplo é a 

compra e venda feita por atacado.

a) B2B (Business to Business).

b) B2E (Business-to-Employee).

c) B2C (empresa e consumidor).

d) C2C (Consumer to Consumer).

e) B2G  (Business to Governement).

35. Complete a frase: 

_____________é a siga utilizada para negócios, normalmente, relacionados 

entre portais (intranets) que atendem aos funcionários. 

a) B2B (Business to Business).

b) B2E (Business to Employee).

c) B2C (empresa e consumidor).

d) C2C (Consumer to Consumer).

e) B2G  (Business to Governement).

36. A administração dos estoques nas empresas tem recebido atenção 
especial com o objetivo de redução de custos. Para isto são utili-
zados: 

a) sistemas de informação geográfica (SIG).

b) planejamento de materiais (Material Requirement Planning).

c) sistemas de gerenciamento de transporte (Transportation Management 

Systems).

d) sistemas de gerenciamento de armazéns (Warehouse Management Sys-

tem).

e) sistemas de gerenciamento de transporte (Transportation Management 

Systems).
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37. Complete a frase:

 _________________________________tem como principal propósito prover 

sinais que permitam que qualquer usuário no planeta equipado com um 

receptor GPS possa calcular corretamente em tempo real sua posição geo-

gráfica (longitude, latitude e altitude).

Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente.

a) Planejamento de materiais (Material Requirement Planning).

b) Sistema de geoposicionamento (Global Positioning System, GPS).

c) Sistema de gerenciamento de transporte (Transportation Management 

Systems).

d) Sistema de gerenciamento de armazéns (Warehouse Management Sys-

tem).

e) Sistema de gerenciamento de transporte (Transportation Management 

Systems).

38. Complete a frase:

____________ são atividades de compra e venda utilizando  meios eletrôni-

cos. É a realização de toda a cadeia de valores dos processos de negócios 

num ambiente eletrônico por meio da aplicação intensa das tecnologias de 

comunicação e informação, atendendo aos objetivos do negócio.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

a) ERP

b) Intranet

c) Extranet

d) E-business

e) E-commerce 
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39. Quanto aos fatores de sucesso do e-commerce: navegação, son-
dagem, compras rápidas, fáceis e pronta entrega de remessa, diz 
respeito a

a) seleção e valor.

b) desempenho e serviço.

c) aparência e impressão.

d) propaganda e incentivo.

e) segurança e confiabilidade.

40.  Assinale a alternativa correta.

Quanto aos fatores de sucesso do e-commerce: loja na web, áreas de com-

pras de website, páginas de catálogo multimídia e produtos e características 

de compra atraente, diz respeito a

a) seleção e valor.

b) aparência e impressão.

c) propaganda e incentivo.

d) desempenho e serviço.

e) segurança e confiabilidade.

41. Quanto à logística tradicional e logística no e-commerce podemos 
afirmar que

a) são iguais.

b) existem várias diferenças significativas.

c) no e-commerce a demanda é estável e consistente.

d) a logística no e-commerce não requer alterações quanto à logística tra-

dicional. 

e) o estilo de demanda é o mesmo: puxada (a empresa produz de acordo 

com a demanda, ou seja, é a demanda que determina o quanto a em-

presa vai produzir).
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42. Geralmente, as empresas de logística tradicional possuem pos-
tos de entrega bem específicos, o que não acontece em uma  loja 
com e-commerce, onde as entregas são em locais bem diferentes 
e deve ser avaliado se o custo da entrega não tornará inviável a 
comercialização. Refere-se ao

a) cliente.

b) tipo de cliente.

c) valor do pedido. 

d) destino dos pedidos.

e) tipo de carregamento.

43. Complete a frase: 

_____________é um arquivo eletrônico que identifica quem é o seu titular, 

pessoa física ou jurídica, ou seja, é um documento eletrônico de identidade.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

a) Certificado digital

b) Assinatura digital

c) Certificado original

d) Certificado nacional

e) Cartão de assinatura

44. Complete a frase:

______________é um programa de computador que funciona como um 

guardião que protege as intranets e outras redes de computadores das 

empresas contra invasões, funcionando como um filtro e ponto seguro de 

transferência para acesso à internet e outras redes.

a) Firewall

b) Hacking

c) Antivirus

d) Assinatura digital

e) Certificado digital
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45. “é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a rea-
lidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro estru-
turando o trâmite adequado e reavaliar todo o processo...”. (NO-
GUEIRA, 2012, p. 167). O autor se refere 

a) à gestão.

b) à logística.

c) ao computador.

d) ao planejamento.

e) ao financiamento.

46. Sobre os indicadores de desempenho logísticos: as consequências 
no que se referem a fazer a coisa certa de maneira certa, diz res-
peito a indicadores 

a) estratégicos.

b) de efetividade.

c) de capacidade.

d) organizacionais.

e) de produtividade.

47. Complete a frase:

______________ é colocar os prós e contras do que é melhor ou do que é 

mais barato. Principalmente, quando existe mais de uma opção, deve-se 

deixar claro os pontos fortes e fracos de cada escolha.

a) Planejar os riscos

b) Planejar os custos

c) Planejar as vendas

d) Planejar as compras

e) Planejar o transporte
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48. São softwares que auxiliam na distribuição de rotas, apresentan-
do opções de custo aproximado das alternativas e também podem 
ser integrados ao sistema de GPS:

a) leitor óptico. 

b) roterizadores.

c) código de barras.

d) computador de bordo.

e) rastreamento por satélite.

49. Complete a frase:

______________ é um sistema que integra as atividades e operações de co-

mércio exterior de forma informatizada e realiza o acompanhamento e con-

trole das mesmas com integração de dados cujo processamento é efetuado 

obrigatoriamente pelo sistema.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

a) ERP

b) EDI

c) SIG

d) Siscomex

e) Siscomércio

50. Assinale a alternativa correta quanto aos órgãos interventores 
gestores do Siscomex.

a) Secretaria de Comércio Exterior, Secretaria da Receita Federal e Banco do 

Brasil. 

b) Secretaria de Comércio Exterior, Secretaria da Receita Federal e Banco 

Central do Brasil. 

c) Ministério do Exército, Secretaria de Comércio Exterior, Secretaria da Re-

ceita Federal.

d) Secretaria de Comércio Exterior, Secretaria da Receita Federal e Ministério 

da Ciência e Tecnologia.

e) Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Secretaria de Comércio 

Exterior, Secretaria da Receita Federal.
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