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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) 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 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 es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao 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 a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te 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 – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades 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

                                                                                    Maio de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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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: remete o tema para outras fontes: livros, 

filmes, músicas, sites, programas de TV.

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. 

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever 

sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de ícones
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Palavra do Professor-autor
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Prezado/a estudante:

A gestão da cadeia de suprimentos/logística está presente desde a antigui-

dade. Há vários exemplos na história que demandou um esforço logístico, 

como a construção das pirâmides no Egito, o alívio da fome na África, e 

grandes exércitos sendo deslocados por grandes distâncias. 

Guerras foram vencidas e perdidas devido à logística, há evidências que a 

derrota dos britânicos na guerra da independência norte-americana pode 

ser atribuída à falha de logística. Christopher (2011) conta que o exército 

britânico na América dependia da Inglaterra para obter suprimentos, sendo 

que no ápice da guerra havia em torno de 12 mil tropas do lado ocidental do 

Atlântico que necessitavam de equipamentos e alimentos. Uma organização 

britânica seria necessária para suprir essas necessidades, porém não foi cria-

da até 1781, e quando aconteceu, já era tarde demais. 

Assim como na guerra, no mundo empresarial a logística é a linha entre o 

sucesso e o fracasso. E no decorrer dos anos com o advento da informática, 

essa “guerra” empresarial passa a um novo nível. Os sistemas de informação 

possibilitaram revoluções na logística até então inimagináveis. 

Hoje você pode comparar um produto em qualquer lugar do mundo em um 

computador, no conforto de seu quarto e em até 48 horas o produto poderá 

estar em seu lar. Como isso pode acontecer? Graças aos Sistemas de Infor-

mação Logística. E é isso que veremos nesta disciplina.

Bons estudos!

Gustavo Bastos Braga





Você agora está cursando a disciplina de Sistemas de Informação e Logística, 

do curso Técnico em Logística. Esse curso vai habilitá-lo a exercer funções 

atreladas a logística empresarial.

No final desse percurso você terá as habilidades necessárias para examinar os 

sistemas de informações gerenciais identificando onde os dados são obtidos, 

como o sistema manipula esses dados selecionando as informações mais 

adequadas para o sistema logístico. Além de diferenciar os diversos sistemas 

de informação utilizados no meio logístico, compreendendo suas particulari-

dades, eficiência e eficácia, e utilizar um software logístico, o ‘Logística PRO’.

Nosso módulo terá 60 horas e será dividido em quatro aulas. Na primeira 

aula trataremos sobre Sistemas de informação na logística: uma aplicação 

prática.  Neste momento, você vai ter contato com os dois personagens que 

vão nos acompanhar até o final do curso: Maria e José e eles irão nos ajudar 

a conhecer vários softwares logísticos. Na segunda aula identificaremos os 

Roteirizadores, sua utilização e aplicabilidade. Na terceira aula demonstrare-

mos a utilização do software Logística PRO, uma ferramenta nacional para 

o auxílio na tomada de decisão logística. A quarta aula nos guiará ao futuro 

dos sistemas de informação logístico, ou seja, as tendências tecnológicas do 

mercado.

Qualquer dúvida você poderá acessar o nosso ambiente virtual de aprendiza-

gem e interagir com o tutor, professor e com seus colegas. 

Para iniciarmos nosso trabalho vamos estabelecer metas, para que a apren-

dizagem ocorra de forma concisa. O pontapé inicial de nossa jornada terá 

como ponto-chave o conhecimento dos equipamentos, os procedimentos e 

indivíduos que criam o fluxo de informações nas operações diárias, o plane-

jamento e controle global das atividades de organização que compreendem 

sua influência no fluxo de materiais. 

Outro ponto importante é saber usar os sistemas informatizados, escanear 

os sistemas de informações gerenciais identificando onde os dados são ob-

tidos, como o sistema manipula esses dados selecionando as informações 

Apresentação da Disciplina
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mais adequadas para o sistema logístico. E finalmente diferenciar os diversos 

sistemas de informação utilizados no meio logístico compreendendo suas 

particularidades, eficiência e eficácia. 

Essas são algumas das metas que serão propostas no decorrer da disciplina. 

Rede e-Tec Brasil 10
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Objetivos:

• identificar a importância dos sistemas de informação na logís-

tica;

• avaliar os principais softwares logísticos disponíveis no merca-

do; e

• distinguir a aplicação de cada software logístico

Olá estudante!

Agora que você já tem conhecimento dos principais conceitos de sistemas 

de informação podemos apresentar como aplicar esses sistemas na logística. 

Na atualidade é essencial a aplicação dos softwares para se ter uma cadeia 

de suprimentos competitiva. Por isso é de suma importância que você se 

dedique com atenção a essa aula. Vamos aos estudos?

1.1  A importância dos sistemas de   
 informação na logística
Desde a alvorada da história humana, mercadorias são feitas em locais onde 

não são consumidas, assim como não estavam disponíveis sempre que ne-

cessárias. De acordo com Ballou (2006), alimentos e outras commodities 

eram espalhados por diversas localidades, sendo fartos e acessíveis unica-

mente em determinadas estações do ano. Assim, nesses tempos tão remo-

tos, surgiu a logística, ainda sem essa denominação, tendo passado a ter 

papel capital na evolução da humanidade (BRAGA, 2011). 

Ainda segundo as descrições de Ballou (2006), detecta-se que o grande pas-

so da logística ocorreu na revolução industrial, onde o controle e os moldes 

da logística contemporânea foram traçados. A partir desses acontecimen-

tos houve a necessidade de cálculos cada vez mais complexos e decisões 

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Sistemas de informação na logística: uma aplicação prática 13
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estruturadas passaram a surgir com maior vigor. Desta forma a busca pela 

melhor localização dos suprimentos passa a ser capital para estruturar uma 

organização lucrativa.

Para Braga (2011), no século XX, após a segunda guerra mundial, inicia-   se 

a terceira Revolução Industrial. Ela não vai somente além da indústria, en-

globa também a tecnologia e a ciência. A logística neste ponto começa a ser 

apoiada pela chegada dos sistemas de informação. 

As empresas nesse momento têm a possibilidade de efetuar cálculos e si-

mulações com uma agilidade não conhecida até então. Grandes empresas  

investem pesado nesses sistemas, não demonstrando arrependimento. Por 

exemplo, a Fedex, que foi a primeira a oferecer serviço de entrega para o 

dia seguinte, em 1973 nos Estados Unidos. No final dos anos 80, ela passa 

a investir alto em tecnologia da informação, tendo conseguido o controle 

de todo o ciclo do pedido do cliente. Com isso, ela podia manter a total 

rastreabilidade do pedido. Atualmente, seu sistema processa 63 milhões de 

transações por dia, o que equivale a três milhões de pacotes entregues (NA-

ZÁRIO, 2010).

Mais especificamente na área de logística, softwares começam a surgir faci-

litando as decisões dos administradores logísticos. Um grande, e bem suce-

dido exemplo é o Logware™ de Ballou, criado em 1999 para complementar 

seu livro “Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial”, 

que iremos aproveitar para complementar nossos estudos nessa aula. 

Para continuar nossos estudos e nos acompanhar na construção dessa jor-

nada de conhecimentos, teremos a companhia de dois novos parceiros, que 

lhes apresento a seguir.

Conheçam nossos amigos

Tenho o prazer de lhe apresentar dois personagens que nos acompanharão 

nesta caminhada rumo à construção do seu conhecimento: o primeiro é 

João um grande empreendedor, ele busca sanar suas dificuldades com a 

logística de seu empreendimento. Para isso ele encontra Maria, uma analista 

logística especialista em sistemas de informação logísticos. 

Sistemas de Informação e LogísticaRede e-Tec Brasil 14



<João> Olá Maria, prazer em conhecê-la. Obrigado por aceitar meu 

convite.

<Maria> O prazer é meu João.

<João> Vamos aos negócios Maria, estou tendo dificuldades na logís-

tica de minha empresa e me disseram que você é a pessoa certa para 

me ajudar.

<Maria> Estou lisonjeada João, acredito que possa ajudar. Qual é o 

seu problema?

<João> Quero implementar um programa que faça a logística para mi-

nha empresa, tenho uns computadores e eles têm que fazer o serviço 

por mim.

<Maria> Não é bem assim João, o computador não faz tudo sozinho, 

ele é só uma ferramenta. Você tem que saber usá-lo para ter sucesso.

<João> Mas como eu faria isso?

<Maria> Um bom começo é selecionando um software que lhe auxilie 

na logística.

Figura 1
Fonte: ilustradora
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Nesse ponto Maria começa a apresentar alguns softwares que são utilizados 

na logística. Como já vimos, estes foram desenvolvidos para facilitar o tra-

balho dos administradores logísticos. Agora junto com João vamos conhecê-

-los. 

1.2 O Logware

O primeiro software que Maria apresenta a João é o logware, um software 

criado por Ronald Ballou um dos grandes “gurus” da logística na atualidade.

O Logware possui módulos que solucionam vários problemas logísticos os 

quais são apresentados no quadro abaixo:

Módulo

FORECAST
Previsão de dados de série temporal por meio de ponderação exponencial e métodos 
de decomposição de série temporal.

ROUTE Determina o percurso mais curto através de uma rede de rotas.

ROUTESEQ Determina a melhor sequência para paradas na rota.

ROUTER 
Desenvolve rotas e programações para vários caminhões que servem a múltiplas pa-
radas.

INPOL 
Encontra políticas de reabastecimento ótimas, baseadas nos princípios do lote de 
econômico compra.

COG 
Encontra a posição de uma única instalação pelo método do centro-de-gravidade 
exato.

MULTICOG
Encontra um número selecionado das instalações pelo método do centro-de-gravi-
dade exato.

PMED Encontra um número selecionado de instalações pelo método P mediano.

Figura 2
Fonte: Logware

Ronald H. Ballou nasceu em 
Columbus, em 20 de agosto 

de 1937, é professor de 
Operações na Weatherhead 
School of Management, em 
Cleveland, Ohio. Recebeu o 

título de bacharel em engenharia 
mecânica em 1960, e em 1963 

recebeu o título de MBA, e 
em 1965 recebeu o título de 

Ph.D. em administração de 
empresas com especialização 

em Logística, todos pela 
universidade do estado de Ohio. 

Um dos maiores expoentes 
quando o assunto é logística  

atua na área acadêmica desde 
1965, iniciou como professor 

assistente na Northwestern 
University, foi professor de 

Métodos Quantitativos, 
Marketing e Transporte e 

diretor do programa de MBA. 
Escreveu alguns livros que foram 

traduzidos para o português, 
como o Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos/Logística 
Empresarial (Editora Bookman, 

2006) e o livro Logística 
Empresarial: Transportes, 

Administração de Materiais, 
Distribuição Física (Editora 

Atlas, 1993). Escreveu mais 
de 50 artigos publicados em 

diversas áreas. Tem atuado como 
consultor de empresas como a 

Westinghouse Electric Company 
e Accenture. Esteve a primeira 

vez no Brasil em 1996, quando 
foi palestrante no seminário 

internacional de cadeia de 
suprimentos.

O software é disponibilizado 
gratuitamente para fins 

educacionais, e você o terá 
disponível para download na 

plataforma do nosso curso. 

Sistemas de Informação e LogísticaRede e-Tec Brasil 16



LAYOUT Posiciona produtos nos armazéns e em outras instalações.

MILES 
Computa a distância aproximada entre dois pontos usando a latitude-longitude ou 
coordenadas da grade linear.

TRANLP Resolve o problema pelo método do transporte da programação linear.

LNPROG Resolve problemas de programação linear geral por meio do método simplex.

MIPROG 
Resolve problemas da combinação de programação linear inteira pelo método branch 
and bound.

MULREG
Encontra equações de regressão linear por meio do procedimento passo a passo da 
análise de regressão/correlação.

Fonte: Ballou (2006)

Apesar de alguns módulos terem nomes complicados, em geral são de sim-

ples utilização e através de exemplos vamos demonstrar o seu uso.

Faça o download na plataforma do software Logware para conhecer melhor 

a ferramenta. Sinta-se a vontade para realizar suas próprias simulações.

Outro software também presente no meio logístico é o X-mind que, assim 

como o Logware, pode facilitar nosso trabalho. Continuando nossos estudos 

vamos agora conhecê-lo.  

1.3 X-mind
Maria também apresenta a João o software X-mind, ele é um software legal 

para brainstorming, mapeamento mental e compartilhamento de ideias. Na 

logística o X-Mind lhe servirá muito.  Este software é utilizado por várias 

companhias de renome mundial como a NASA, IBM e HP.O X-Mind útil é 

uma ferramenta para resumir as informações, tomar notas ou executar um 

projeto. 

O brainstorming (literal-
mente: "tempestade cerebral" 
em inglês) ou tempestade de 
ideias, mais que uma técnica 
de dinâmica de grupo, é uma 
atividade desenvolvida para 
explorar a potencialidade 
criativa de um indivíduo ou 
de um grupo - criatividade em 
equipe - colocando-a a serviço 
de objetivos pré-determinados.
FONTE: WIKIPÉDIA (DISPONÍVEL 
EM: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Brainstorming
Acesso 24/06/2013)

Figura 3 - Tela do X-mind
Fonte: X-mind

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Sistemas de informação na logística: uma aplicação prática 17



Ao fazer um brainstorming ou analisar um fluxo logístico, estruturar essa 

ideia é vital para o sucesso de sua empresa, e é nesse ponto que o software 

X-mind irá lhe auxiliar. Esse software é capaz de organizar e estabelecer os 

pontos críticos de um problema, além de facilitar o encontro de suas causas.

Além dos softwares já vistos existem muitos outros que foram desenvolvidos 

para atender as necessidades do meio empresarial, tornando mais eficiente 

e eficaz o seu trabalho. João fica impressionado com a capacidade de utili-

zação das duas últimas descobertas e fica claramente curioso em saber mais 

sobre esse assunto. Desta forma, junto com João conhecemos o Logware e 

o X-mind, vamos agora conhecer também o software Club Master que tam-

bém poderá nos ajudar, e muito!

1.4 Club Master
A conversa de João e Maria continua...

<João> Nossa, quantos softwares! Quantos recursos! Não sabia que 

dava para fazer tanta coisa!

<Maria> Você ainda não viu nada, tem vários outros.

<João> Sério?

<Maria> Claro, por exemplo, caso você queira saber qual é a melhor 

forma de dispor a carga no seu caminhão ou contêiner.

Para saber mais sobre o X-Mind 
acesse o site <www.xmind.net>. 
Na plataforma de aprendizagem 
virtual você terá disponível uma 

versão do X-mind para baixar.

Figura 4 
Fonte: ilustradora
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<João> Eu, para isso, chamo o Carlinhos ele tem um “olho de ouro” 

para essas coisas e sempre completa a carga, claro que de vez em 

quando fica um espacinho vago, mas ele é muito bom.

<Maria rindo> Acredito que o Carlinhos seja muito competente, mas 

sem o auxílio da informática fica humanamente impossível saber qual 

a melhor forma, de forma rápida e eficaz

<João> E como eu faria isso?

<Maria> Um software muito bom para isso é o Club Master.

O Club Master é um software para realizar a otimização e planejamen-

to de cargas Terrestres, aéreas e marítimas. 

Infelizmente esse é um software que necessita da compra da licença. Contu-

do você pode fazer o download gratuito de uma versão para testes. Agora 

vamos revisar seus conhecimentos, aproveite para ler novamente os objeti-

vos propostos e analisar se conseguiu atingi-los. 

Resumo
Nesta aula vimos que a logística já existe desde os tempos remotos, mesmo 

que sem essa denominação. Durante as revoluções industriais a logística deu 

alguns passos, destacando a terceira, onde esta teve seus moldes traçados 

Figura 5 
Fonte: Club Master
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como os da logística contemporânea a qual é apoiada por sistemas de infor-

mação. Com o passar do tempo e o advento tecnológico começam a surgir 

os softwares, desenvolvidos para facilitar o trabalho dos administradores lo-

gísticos, ganhando tempo e eficácia. Dentre os vários softwares existentes 

tratamos um pouco mais sobre o Logware que possui vários módulos que 

solucionam problemas logísticos, o X-Mind que organiza e estabelece os 

pontos críticos de um problema, e o Club Master que nos ajuda a otimizar e 

planejar cargas Terrestres, aéreas e marítimas. Contribuindo assim, e muito, 

em nosso trabalho.

Agora é com você!

Atividades de Aprendizagem 
Registre suas respostas e depois troque ideias com o seu tutor presencial e 

seus colegas de curso. 

1. Como os sistemas de informação apoiam a logística?

2.Quais foram os softwares estudados? Cite a principal função de cada um 

deles.

Olá estudante,

Nesta aula apresentamos alguns softwares dos muitos utilizados , como uma 

das ferramentas que auxiliam os profissionais da logística. Uma vez que você 

consiga alocar de forma adequada a carga no seu meio de transporte você 

precisa saber qual é o melhor caminho. Para isso existem os roteirizadores. 

Dando sequência aos nossos estudos vamos conhecê-los em nossa próxima 

aula. Bons Estudos!

Sistemas de Informação e LogísticaRede e-Tec Brasil 20



Objetivos:

• reconhecer a aplicação dos conceitos de roteirização;

• empregar os softwares responsáveis pela formulação de rotas; e

• interpretar as aplicabilidades da tecnologia GPS no campo da 

logística.

Aula 2. Roteirizadores

Olá estudante,

Agora que você já recebeu informações sobre a importância dos sistemas de 

informação na logística, alguns dos principais softwares logísticos disponí-

veis no mercado e sua aplicação, vamos partir para a próxima etapa. Fique 

atento/a aos detalhes, esta é uma aula importante. Aos estudos!

2.1 Aplicabilidade e utilização dos    
 roteirizadores
Um dos grandes problemas de logística que foi sanado com o uso de sis-

temas de informação é  a questão da roteirização. Qual é o caminho mais 

curto do ponto A ao B? Essa é uma pergunta que todo o profissional de 

logística quer responder.  E também é uma dúvida do nosso amigo João.

Figura 6 
Fonte: ilustradora
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<João> Mas Maria, tenho uma pergunta.

<Maria> Pode falar João.

<João> Sempre tenho problemas em programar minhas rotas, como 

vou fazer para resolver isso com os sistemas de informação?

<Maria> Para isso você precisará de um roteirizador.

<João> Rotei..o que? O que é isso Maria?

<Maria> Vou te explicar;

João tocou em um ponto interessante. Você sabe o que é roteirização?

Atividade de Aprendizagem
Vamos ajudar o João. Faça uma pesquisa e complete a fala de Maria, defina 

com suas palavras o que é roteirização. 

<João> Nossa, que interessante! Teria como utilizar o computador 

para fazer uma roteirização?

<Maria> Claro João. Hoje nós temos várias opções de programas de 

roteirização, algumas tão precisas que consideram até o trânsito no 

caminho e estimam com exatidão a hora de chegada.

<João> Nossa, nem imaginava. Quais são tais opções Maria?

<Maria> Vamos lá. Temos...
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João vai conhecer vários softwares que auxiliam na localização. Vamos  fa-

zer essa caminhada junto com João e veremos alguns exemplos práticos de 

roteirizadores.

• Guia Quatro Rodas

No Brasil um dos roteirizadores mais famosos é 

o Guia Quatro Rodas, criado pela empresa Abril. 

Antigamente só tínhamos a opção de um mapa 

de papel com o valor da distância entre as cida-

des. Hoje temos a opção de utilizar um CD-ROM 

que automatiza o cálculo das rotas. 

Esse software é constantemente atualizado e con-

ta com uma vasta gama de estradas. É uma boa 

opção, mas nem tudo são flores, trata-se de um 

software com a licença paga. Seguem os preços:

Versão “Light” Versão “Standard” Versão “Premium”

Preço de 1 licença R$ 289,00 R$ 505,75 R$ 1.301,85

Fonte: Abril , 2012.

Os preços não estão longe da realidade da maioria das empresas dono país, 

contudo há opções de programas de roteirização gratuitos, vejam no próxi-

mo tópico.

• Google Maps

Segundo o provedor do serviço Google, o Google Maps é um serviço de 

mapas que pode ser visualizado em seu navegador da web. Dependendo 

do seu local, você pode visualizar mapas básicos ou comuns e informações 

sobre empresas locais, incluindo sua localização, informações de contato 

e rotas. Clique e arraste os mapas para visualizar seções adjacentes ime-

diatamente. Veja imagens de satélite dos locais desejados que você pode 

ampliar, reduzir ou movimentar (Google Suport, 2013). Este guia descreve 

como qualquer pessoa com uma conexão à internet e um navegador da web 

compatível pode usar este serviço gratuito em um computador ou laptop. 

Note que alguns recursos apresentados aqui podem não estar ainda dispo-

níveis em sua região. 

Figura 7 
Fonte: http://fordicas.blogspot.com.br
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O analista logístico pode utilizar o serviço para roteirizar sua frota.

Além do Google Maps temos também o Maplink que disponibiliza seus ser-

viços de forma gratuita. João ficou interessado em conhecer essa ferramen-

ta, vamos ver um pouco sobre ela.

• Maplink

Um grande concorrente do Google Maps no Brasil é o Maplink, que assim 

como o Google Maps, para ser utilizado basta ter o acesso à internet. A 

grande vantagem do Maplink sobre o Google Maps é o fato de ele possuir:

• O mapa de ruas de mais cidades, 

• Apresentar nos grandes centros e nas principais rodovias o trânsito em 

tempo real;

• Identificar a localização dos radares e lombadas eletrônicas;

• Possibilitar a visualização das câmeras de trânsito.

A vantagem do Maplink sobre o Google Maps no Brasil é esperada uma vez 

que o Google utiliza os dados do Maplink para elaborar seus mapas.

Figura 8 - Vista do google maps do IFSudesteMG campus Rio Pomba
Fonte: Google Maps
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Ainda durante o almoço, Maria e João...

<Maria> Viu quantas op-

ções nós temos para utili-

zar na roteirização.

<João> É, estou impressio-

nado. Quantas ferramen-

tas para utilizar, e grande 

parte sem ter nenhum cus-

to.

Figura 9 - Maplink com o trânsito da cidade de São Paulo
Fonte:Maplink

Figura 10 - Câmera de trânsito ao vivo no Maplink
Fonte:Maplink

Para acessar o site do Maplink  
digite: http://maplink.com.br

Figura 11 
Fonte:sxc.hu
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<Maria> É verdade João, nem sempre as alternativas de sistemas de 

informação na logística são caros. Essa visão é só um mito.

<João> Estou desmistificado!

<João> Mas existem tantas opções, como eu escolheria?

<Maria> Existem algumas regras para escolher o melhor software de 

roteirização.

Vamos continuar nossa caminhada rumo ao conhecimento!

O teste do software é sempre uma boa alternativa para determinar se o 

programa é adequado às necessidades da empresa. Contudo nem todos 

os roteirizadores disponibilizam versões para testes, e mesmo aqueles que 

oferecem essa oportunidade há uma dificuldade em testar todas as even-

tualidades que podem acontecer. Gomes e Ribeiro (2004) listam algumas 

observações que auxiliam no processo de escolha do software:

• Sistemas de roteirização são instalados com a participação de um ou 

mais consultores, para adaptar o caso ao produto e treinar pessoal. Esse 

tipo de serviço deve ser bem avaliado e comparado em termos de prazo 

e custos.

• Alguns programas podem exigir simplificações para resolver certos tipos 

de problemas e, dependendo do caso, essas situações não ficam muito 

claras na hora da aquisição. Sendo assim o que se deve verificar é o efei-

to das simplificações na precisão final, pois, dependendo da precisão, é 

preferível adquirir um sistema mais simples, com um menor custo e com 

a mesma precisão.

• Todos os sistemas necessitam de uma representação digital da rede viária 

que os fornecedores não possuem, mas devem indicar como adquiri-las. 

É importante ressaltar que, no Brasil, muitas bases de dados não são 

confiáveis.
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<João> Mas e se eu tiver na estrada, tenho como ter acesso a roteiri-

zação?

<Maria> Tem sim João, a tecnologia para isso chama-se GPS.

<joão> O que é isso?

 

Global Positioning System (GPS)

Maria e João estão em seu almoço, a conversa de negócios está interessante. 

Nesse momento João está instigado com a sigla GPS. Vamos ajudá-lo! 

Atividade de Aprendizagem
Faça uma pesquisa sobre a tecnologia GPS. Registre aqui suas principais im-

pressões. Busque relacionar com a aplicação dessa tecnologia no campo da 

logística.

A tecnologia dos satélites GPS somente nos oferece nossa localização no 

globo. Como isso pode nos ajudar na logística.

Global Positioning System 
ou simplesmente GPS é a tecno-
logia de localização geográfica 
de altíssima precisão que fornece 
as coordenadas (latitude e 
longitude) do local onde está o 
portador do aparelho equipado 
com essa tecnologia. Os sinais 
são enviados pela constelação 
de 24 satélites Navstar, vincu-
lada ao Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos.

Figura 12 
Fonte:sxc.hu
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Devemos utilizar múltiplas tecnologias em conjunto do GPS para nos auxiliar 

na logística. Normalmente os Hardwares que possuem o GPS vêm com um 

roteirizador integrado, que pode ser algum dos que já estudamos. 

Algumas dessas alternativas são:

• DGPS

O DGPS ou GPS diferencial é semelhante ao GPS tradicional, porém ele pos-

sui bases fixas em solo que comparam os dados enviados pelo GPS com a 

posição real da base. Assim é possível reconhecer eventuais erros, e a partir 

daí calculam o fator de erro em cada satélite e envia aos receptores DGPS. Os 

receptores gravam os fatores de erros e compensam esses fatores em suas 

próximas medições, aumentando muito o nível de precisão.

Figura 13 
Fonte:sxc.hu

Você sabia que há limitações da 
tecnologia GPS, a principal é a 

dependência do governo norte-
americano. Assim já existem 

várias alternativas ao sistema. 
(Fonte: http://www.gta.ufrj.br/

grad/08_1/gps/alternativas.
htm)

Figura 14 
Fonte:http://www.amsa.gov.au/navigation/services/dgps/images/dgps.gif
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• WAAS

O WAAS funciona como um DGPS , porém, ao invés de corrigir os erros em 

uma base terrestre, a correção é feita através de um satélite geoestacionário 

cobrindo assim uma área bem maior.

• EGNOS

O EGNOS é o equivalente europeu do WAAS.

Figura 15 
Fonte:http://spinoff.nasa.gov/spinoff1999/webimages/47.jpg

Figura 16
Fonte:http://egnos-user-support.essp-sas.eu/egnos_ops/index.php
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• GLONASS

Segundo Montes Junior e Walter (2005), o sistema GLONASS, pertencente à 

Federação Russa, possui função semelhante tanto à do sistema GPS, perten-

cente aos EUA, quanto ao sistema em desenvolvimento pela Comunidade 

Europeia que é prover localização global utilizando satélites. Sendo assim 

eles podem se complementar, desde que haja receptores adaptados para 

receber os sinais provenientes desses sistemas (interoperabilidade). O propó-

sito do sistema global de navegação por satélite GLONASS é prover a um nú-

mero ilimitado de usuários com serviços de posicionamento tridimensional, 

medida de velocidade e de tempo em qualquer lugar do globo terrestre e em 

qualquer condição climática. O sistema GLONASS foi oficialmente declarado 

operacional em 24 de setembro de 1993, através do decreto do Presidente 

da Federação Russa. Em sete de março de 1995 foi anunciado o decreto 

do Governo da Federação Russa "Sobre a execução de trabalhos de uso do 

sistema para usuários civis". O decreto confirma o compromisso inicial sobre 

as possibilidades de uso do sistema por civis.

• COMPASS

O COMPASS é sistema de posicionamento global chinês. Conta com um 

grande número de satélites em operação, fornecendo uma boa precisão 

e boa cobertura de satélites. O projeto foi desenvolvido para fins militares 

como no GPS e GLONASS (Montes Junior e Walter, 2005).

Figura 17
Fonte: http://www.gislounge.com/gps-experts-call-safeguards-glonass-outage/
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• GALILEO

Equivalente ao GPS americano desenvolvido pela europa. Ao contrário dos 

outros sistemas apresentados até agora, o GALILEO foi projetado e é manti-

do para o uso civil. O sistema ainda ativo desde 2011 de acordo com dados 

da União Europeia. 

Ele apresenta vantagens em relação aos outros sistemas disponíveis além 

da manutenção não militar, como uma maior precisão, maior cobertura de 

satélites e ter todos os recursos liberados para o uso civil (Montes Junior e 

Walter, 2005).

• GNSS

 A ideia do GNSS é de conectar o sistema GPS, desenvolvido e controlado 

pelos EUA, com o GLONASS, desenvolvido pela Rússia, o COMPASS, de-

Figura 18
Fonte: http://www.gislounge.com/gps-experts-call-safeguards-glonass-outage/

Figura 19
Fonte: http://unbonmotgroundswell.blogspot.com.br/2014/12/us-official-foreign-gnss-signals-need.html
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senvolvido pela China e o GALELEO, desenvolvido pela União Europeia. A 

junção desses sistemas traria vantagens como um maior número de satélites 

disponíveis (MONTES JUNIOR e WALTER, 2005).

<João> E pensar que tem nesse momento um monte de satélites sobre 

nós para nos ajudar na logística.

<Maria> Apesar da intenção inicial não ter sido essa, nós profissionais 

da logística, temos nos apoderado desses recursos.

<João> Nossa, estou aprendendo muito com você Maria.

<Maria sorrindo> Fico feliz em ter ajudado.

<João> Mas espere, quero saber mais sobre o assunto. 

<Maria> Mas nosso almoço já acabou a meia hora.

<João> Tem razão, podemos marcar outro horário?

<Maria> Claro! Só estava esperando seu convite, é só dizer quando 

e onde. Aliás, quando e onde é o que mais trabalhamos na logística. 

Vamos planejar a logística de nosso próximo encontro.

Resumo
Nesta aula foi visto que os roteirizadores podem facilitar ainda mais nosso 

trabalho, pois definem a rota mais eficiente e econômica a ser usada. Apre-

sentamos  três softwares: Guia Quatro rodas, um CD-ROM que automatiza 

o cálculo das rotas; Google Maps que em certos locais você pode visualizar 

mapas básicos ou comuns e informações sobre empresas locais, incluindo 

sua localização, informações de contato e rotas; Maplink grande concor-

rente do Google Maps, porém com algumas vantagens sobre ele, já que o 

Google utiliza os dados do Maplink para elaborar seus mapas. Com tantas 

opções, vimos também dicas que facilitam na escolha do roteirizador mais 

adequado às necessidades da empresa. O GPS (Global Positioning System) 

é uma tecnologia de localização geográfica de alta precisão que fornece 

coordenadas do local onde está. Contudo, esta tecnologia é dependente do 

governo norte-americano, por isso foram desenvolvidas alternativas ao sis-

tema como: DGPS; WAAS; EGNOS; GLONASS; COMPASS; GALILEO e GNSS.
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Atividades de Aprendizagem
1. Qual a importância da roteirização? Dê um exemplo prático.

2. Cite alguns softwares que podem nos auxiliar na localização. Discorra 

sobre eles destacando vantagens e desvantagens.

3. Como escolher o melhor software de roteirização? Destaque aspectos 

importantes a serem observados.

4. Através do GPS pode-se ter acesso à roteirização mesmo na estrada. 

Como isso é possível?

5.Cite três alternativas à tecnologia GPS e comente os principais pontos so-

bre elas.
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Olá estudante,

Vencemos mais uma etapa. Acredito que agora você é capaz de distinguir e 

identificar alguns softwares logísticos. Você deve estar mais preparado para 

utilizá-los. Entretanto, é  interessante que você  tenha o domínio de pelo 

menos um software, e é isso que veremos na próxima aula. Utilizaremos o 

Logística PRO totalmente em português. Vamos à aula!

Bons Estudos!
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Objetivos:

• enumerar sistemas informatizados que podem ser utilizados 

para o apoio logístico;

• reconhecer um software para o apoio a decisão na logística;

• identificar quando aplicar softwares logísticos; e

• avaliar a aplicação de softwares estrangeiros no Brasil.

Olá estudante,

Apresentamos vários softwares logísticos e suas aplicações. Contudo, uma 

grande parte deles não foi criado pensando na realidade de nossas empre-

sas, principalmente para as micro e pequenas. Haveria uma solução para 

isso? Vamos descobrir nessa aula.

3.1 A aplicação do software Logística PRO  
 versão 1.0: uma alternativa nacional
Maria e João marcaram seu novo encontro, dessa vez no escritório de João. 

Desde sua conversa com Maria, João tem pensado cada vez mais na apli-

cação dos sistemas de informação na logística de sua empresa. E ele fica se 

questionando se entre tantos programas de computador maravilhosos há 

um software que se adeque a realidade dele.

Eles começaram sua conversa agora, vamos acompanhar?
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<João> Maria, me interessei muito pelos sistemas de informação apli-

cados à logística, mas percebi que muitos deles não estão adequados 

a minha realidade.

<Maria> Realmente a grande maioria dos softwares aplicados à Lo-

gística são voltados para o mercado internacional, principalmente o 

norte-americano. Entretanto há alternativas nacionais, apesar de se-

rem poucas as opções.

<João> Sério, mas qual é a alternativa?

<Maria> Uma boa escolha de software voltada para a realidade bra-

sileira é o Logística PRO. Ele foi criado pensando na realidade das em-

presas brasileiras, com banco de dados nacionais.

<João> Que interessante, queria conhecer mais sobre ele.

<Maria> Que tal eu lhe apresentar o programa e passar alguns exem-

plos de sua aplicação?

<João> Claro Maria! Vamos aplicá-lo!

Como dito por Maria, há uma alternativa ao software de Ballou adequado a 

realidade nacional, seu nome é Logística PRO. Esse software tem várias apli-

cações que podem facilitar as decisões de localização e eficiência, algumas 

das questões mais importantes no âmbito da logística.

Figura 20
Fonte: ilustradora

Para saber mais sobre o software 
Logística PRO acesse o Site 

http://www.logisticapro.com.
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3.2 Módulos do software Logística PRO  
 versão 1.0
De forma didática aprenderemos a utilizar esse software a partir de exem-

plos que Maria aplicou com João. Assim, faz-se necessária a abordagem dos 

módulos presentes no aplicativo. Recomendo que paralelamente à esta lei-

tura, abra uma tela do computador para realizar o passo a passo, se  estiver 

nesse momento com acesso à internet. 

Logo depois da iniciação do software, após a tela de boas-vindas, estão 

apresentados os módulos integrantes do programa, que são: Centro de Gra-

vidade, Ponto de Equilíbrio, Avaliação dos Fatores Qualitativos, Mediana, 

Coeficiente de Eficiência Geral da Frota e Localizador de Endereços. Alguns 

destes módulos são essenciais para a decisão estruturada da localização, de 

acordo com Ballou (2006). Essa dinâmica, em que todos os módulos são 

apresentados em uma mesma tela já é utilizada em outros softwares con-

sagrados na área da logística como o Logware™, (Ballou, 1999), pois acaba 

por facilitar o seu uso (Braga, 2011). 

Conheceremos outro módulo:

3.2.1 O uso do Módulo “Centro de Gravidade”
O método Centro de Gravidade é também conhecido como centro de gra-

vidade exato, p-gravidade, método do mediano e método centróide (MEN-

DONÇA; CUNHA; LEAL, 2010). 

É conhecida como centro de gravidade uma determinada localização no 

lugar em que os custos são minimizados (SLACK et al., 2002). Segundo 

Bowersox e Closs (2001), o método Centro de Gravidade é uma técnica 

analítica utilizada em problemas de localização para localizar uma instalação 

no centro de gravidade, podendo esse ser o centro de peso, o centro de dis-

tância, o centro combinado de peso-distância ou ainda o centro combinado 

de peso-tempo-distância em uma dada região de atuação, para selecionar a 

alternativa de menor custo. O software Logística PRO utiliza para o cálculo 

do centro de gravidade a fórmula apresentada por Campos (2004), descrita 

abaixo:
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Em que  X   = Coordenada de latitude da instalação localizada;  Y   = Coor-

denada de longitude da instalação localizada; Xi = Coordenada de latitude 

dos pontos de fonte e demanda; Yi = Coordenada de longitude dos pontos 

de fonte e demanda; Vi = Volume no ponto i; e Ri = Taxa de transporte até 

o ponto i.

Explicada a metodologia de cálculo, será feito seu uso no problema exemplo. 

Abordaremos o caso da Empresa Alfa Ltda., que está estudando criar uma 

nova unidade que atenderá à seguinte matriz logística citada na Tabela 2.

Tabela 2 – Matriz logística da Empresa Alfa Ltda.
Município Volume  (em t) Custo do transporte (em R$/t) Fonte/Demanda

Viçosa – MG 500 R$ 70,00 Fonte

Belo horizonte – MG 1000 R$ 65,00 Demanda

Visconde do Rio Branco – MG 130 R$ 73,00 Fonte

Vitor Hugo – ES 100 R$ 78,00 Fonte

Itu – SP 750 R$ 67,00 Demanda

Campos – RJ 800 R$ 71,00 Fonte

Curitiba – PR 1100 R$ 63,00 Demanda

Diamantina – MG 790 R$ 74,00 Fonte

Itaperuna – RJ 690 R$ 68,00 Fonte

Jaguariúna – SP 975 R$ 75,00 Demanda

Fonte: Elaborado pelo autor (2010).

Uma vez estabelecidos os pontos a serem atendidos, transcrevemos os da-

dos para que o programa “Logística PRO” possa realizar os cálculos. Primei-

ramente, acessamos o módulo centro de gravidade do software e inserimos 

os dados mostrados na Tabela 1, obtendo os seguintes resultados:

Figura 21- Problema exemplo Empresa Alfa Ltda. utilizando o centro de gravidade
Fonte: elaborado pelo autor (2010).
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Como visto na figura 1, o ponto do centro de gravidade do caso estudado é 

-21,74312 de latitude e -44,83487 de longitude. Para que o usuário possa 

identificar melhor e tomar uma decisão mais consciente, o programa propor-

ciona diversos recursos como a visualização gráfica (Figura 2), a visualização 

no mapa do ponto através do sítio Google Maps™ e a visualização em três 

dimensões com o auxílio do software Google Earth® (Figura 2). Nos dois úl-

timos recursos, o usuário tem a opção de roteirizar, com mapas atualizados, 

e assim ter acesso a informações como distâncias do cento de gravidade a 

um determinado ponto, além de um tempo estimado, visualização de ima-

gens de satélite dos pontos estudados, trânsito em tempo real, existência de 

pedágios no trecho, opção por uma rota alternativa e uma descrição deta-

lhada da rota.  Esses são os diferenciais do Logística PRO em relação a outros 

softwares presentes no mercado como o Logware, Arena e o Lindo, que não 

apresentam tais recursos.

Figura 22- – Visualização gráfica e no Google Earth do centro de gravidade: Proble-
ma exemplo Empresa Alfa Ltda.

Fonte: elaborado pelo autor (2010).
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Como normalmente o ponto centro de gravidade se encontrará em um local 

inóspito, o software possui um recurso que sana essa dificuldade. O módulo 

“Cidades próximas do centro de gravidade” lista ao usuário as localidades 

conhecidas em um raio previamente determinado, assim como sua distância 

exata do ponto ideal. Para o cálculo das distâncias foi utilizada a seguinte 

fórmula abordada na literatura por Martel e Vieira (2008):

Em que (lata, longa), (latb, longb) são a latitude e a longitude de a e b em 

radianos, e 6371 é o diâmetro da terra em quilômetros.

Para efeitos do problema exemplo, utilizamos um raio de 25 quilômetros, 

por questões de conveniência, do centro de gravidade, obtendo como resul-

tado as cidades de Baependi – MG, Bocaina – MG, Cabritos – MG, Cruzília 

– MG, Minduri – MG e São Tomé das Letras – MG.

Assim, com essas localidades, o gestor que cuidará da localização pode apli-

car outro método de escolha, como, por exemplo, o uso de uma abordagem 

qualitativa como a avaliação dos fatores qualitativos, tema do tópico subja-

cente.

3.2.2 O uso do Módulo “Avaliação dos fatores  
 qualitativos”
Segundo Campos (2004), o método da avaliação dos fatores qualitativos, ou 

ponderação qualitativa, é empregado quando não se consegue que sejam 

atribuídos quantitativamente os custos para todas as possibilidades do pro-

blema. A ele, são atribuídos diversos critérios que serão usados para cada 

localidade.  Na sequência, é atribuída uma nota para cada item em relação 

ao seu critério, sendo atribuídos pesos para cada um deles. A pontuação fi-

nal de cada alternativa é dada pela soma ponderada das notas com os pesos 

dos critérios. 

 O software Logística PRO utiliza a seguinte fórmula para atingir o resultado 

desta avaliação (Campos, 2004):

( , ) 6371{ cos[ ( ) ( )

cos( )cos( )cos | |]}
a b

a b b b
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lat lat long long
=

+ −
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Em que Ni= Ponderação final para a localidade i; k = Número de critérios; i 

= Localidade; j = Critério; Pj = peso relativo do critério j; e F = Valor do fator 

j para a localidade i.

Exemplificando o uso no programa, dando continuidade ao problema exem-

plo anterior, será usada essa metodologia nas localidades previamente sele-

cionadas como “próximas ao centro de gravidade”.

Os fatores selecionados para a localização estão na Tabela 3, com seus res-

pectivos pesos. Os fatores e seus respectivos pesos foram extraídos do traba-

lho de Moreira e Ihy (2006).

Tabela 3 – Fatores selecionados para o caso da Empresa Alfa
Pesos Fatores

10 Disponibilidade de pessoal

15 Aspectos sindicais

20 Restrições ambientais

15 Qualidade de vida

15 Suprimento de matéria prima

15 Isenção de impostos

10 Desenvolvimento Regional

Fonte: Adaptado de Moreira e Ihy (2006)

Na figura 3, podemos visualizar as seis localidades no software assim como 

as respectivas notas dadas a cada um dos fatores. Assim, fica estabelecida a 

melhor cidade como São Tomé das Letras – MG, com a nota 3,85; seguida 

por Cruzília – MG, com nota 3,80; Cabritos – MG, com nota 3,75; Bocaina – 

MG, com nota 3,65; Baependi – MG, com nota 3,55; e, por último, Minduri 

– MG, com nota 3,30.

Figura 23 – Problema exemplo Empresa Alfa Ltda. utilizando a avaliação dos fatores 
qualitativos.

Fonte: elaborado pelo autor (2010).
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3.2.3 O uso do Módulo “Ponto de Equilíbrio”
Segundo Campos (2004), corroborado por Moreira e Ihy (2006), no método 

do ponto de equilíbrio são comparados diferentes localidades em função dos 

custos/totais de operação. Para isso, avaliam-se os custos a serem levanta-

dos para cada localidade e distribuídos por categoria preestabelecida. Esses 

custos são, consequentemente, fixos e variáveis para permitir a análise de 

ponto de equilíbrio,  a qual é utilizada para decidir a localização do empre-

endimento.

O software Logística PRO faz uso da seguinte fórmula neste módulo:

Em que  tiC  = Custos totais da localização i; f iC   = Custos fixos da locali-

zação i;   = Custos variáveis unitários na localização i; e viC   = Quantidade a 

ser produzida. 

E a melhor localização será aquela que apresentar o menor custo fixo total.

Na exemplificação do uso deste módulo, usaremos o problema exemplo da 

Empresa Beta Ltda. A empresa reduziu a provável localização de sua nova 

fábrica a três locais: Belo Horizonte – MG, Brasília – DF e Campinas – SP. A 

empresa estima a seguinte matriz de custos e uma estimativa de produção 

de 25.000 unidades.

Tabela 4 – Estimativa de custos da Empresa Beta Ltda.
Cidade Custos Fixos / Ano (R$) Custo variável unitário (R$)

Belo Horizonte – MG 120.000,00 64,00

Brasília – DF 300.000,00 25,00

Campinas – SP 400.000,00 15,00

Fonte: Elaborado pelo autor, (2010). 

( )ti f i viMinC C C Q= + ⋅
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Como podemos visualizar no exemplo, a melhor localidade, considerando o 

menor custo, com um nível de produção de 25.000 unidades, é Campinas – 

SP, com um custo total de R$ 775.000,00.

O programa permite a simulação de outros níveis de produção, assim poden-

do variar a localidade. Usando, por exemplo, o nível de produção de 9.000 

unidades, a melhor localidade passa a ser Brasília – DF, com um custo total 

de R$ 525.000,00.

Agora que você já conhece esse método, vamos aprender mais um método: 

o Método da Mediana.

3.2.4 O uso do Módulo “Método da Mediana”
Pessoa (2010) descreve o método de localização da mediana, apontando 

que, para identificar a melhor localização essa metodologia deve seguir as 

seguintes prerrogativas: obtêm-se as coordenadas horizontais e verticais das 

instalações ou mercados e as cargas a serem movidas. 

Assim, a localização ideal é onde encontramos a mediana das cargas previs-

tas. O Logística PRO faz uso da seguinte fórmula neste método:

Figura 24 – Problema exemplo Empresa Beta Ltda. utilizando o ponto de equilíbrio 
Fonte: elaborado pelo autor (2010).
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Onde:

n  = Número de prováveis localizações

Xlat = Latitude da localização ideal de acordo com o método 

Xlong = Longitude da localização ideal de acordo com o método 

y  = Mediana das cargas previstas

z = Carga prevista para cada localidade

Laty = Latitude da localização que possui a carga y

Longy = Longitude de localização que possui a carga y

Demonstrando o uso do software aplicaremos o problema exemplo da Em-

presa Gama Ltda. A empresa, que atende os estados da Amazônia e do Pará, 

tem a seguinte perspectiva para a carga mensal do mês de setembro:

Tabela 5 – Carga mensal estimada da Empresa Gama Ltda.
Localidades atendidas Carga Mensal Prevista (em Ton)

Abacaxis - AM                                                                   1,00

Monte Santo - AM                                                                 2,00

Abade - PA                                                                   6,00

Sant' Ana - AM                                                               7,00

Manaus - AM                                                           8,00

Tapagem - AM                                                                 9,00

Lauro Sodre - AM                                                                  9,00

São Sebastião - AM                                                                 8,50

Fonte: Elaborado pelo autor.

Inserindo os dados da tabela 5 no algoritmo do Logística PRO obtemos:

         
1
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Assim visualizamos que a melhor localidade de acordo com essa técnica é 

Manaus – AM, que possui uma carga mensal prevista para o mês de setem-

bro de oito toneladas.

Maria continua suas explicações sobre as diversas possibilidades de progra-

mas que podem ser utilizados e João sente-se intrigado e curioso a cada nova 

informação. Vamos continuar com nossa caminhada de conhecimentos?

3.2.5 O uso do Módulo “Coeficiente de Eficiência  
  Geral da Frota”
Segundo Reis (2010), o CEGF (Coeficiente de Eficiência Geral da Frota) mede 

a relação ton/km transportadas sobre as ton/km oferecidas.

As ton/km representam a soma dos produtos das toneladas transporta-

das pela quilometragem percorrida em cada viagem. No denominador 

usa-se o produto da capacidade do veículo pelo percurso (REIS, 2010, 

p. 2).

O Logística PRO emprega a fórmula neste módulo:

Figura 25 – Problema exemplo Empresa Gama Ltda. utilizando o método da mediana
 Fonte: elaborado pelo autor (2010).

1

1

n

i i
i
n

i i
i

T P
CEGF =

C P

−

−

∑

∑

Rede e-Tec BrasilAula 3 - Uso do software Logística PRO 45



Onde:

CEGF  = Coeficiente de Eficiência Geral da Frota 

Ti  = Tonelagem transportada pela caminhão na i-ésima viagem 

Pi = Percurso daí i-ésima viagem

Ci = Capacidade de carga do caminhão utilizado na i-ésima viagem

n = Número de viagens

Para elucidar o módulo no software utilizaremos o problema exemplo da 

Empresa Delta Ltda. A empresa contou com 10 viagens no período estu-

dado, e visa avaliar a eficiência da sua frota. Após a inserção dos dados no 

Logística PRO, obtemos que a eficiência geral da frota é de aproximadamen-

te 93,3% e consequentemente uma ociosidade, que merece cuidado do 

gestor, de 6,7%.

3.2.6 O uso do Módulo “Localizador de    
 endereços”
O módulo localizador de endereços do Logística PRO se trata de um geoco-

dificador baseado no API do Google Maps. Mas o leitor deve estar se inda-

gando, o que é o API Google Maps? O que é um Geocodificador?

Figura 26 – Problema exemplo Empresa Delta Ltda. utilizando o CEGF 
 Fonte: elaborado pelo autor (2010).
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API do Google Maps pode se definir como:

A API de dados do Google Maps permite que os aplicativos cliente 

visualizem, armazenem e atualizem dados do mapa na forma de feeds 

da API de dados do Google usando um modelo de dados de recursos 

(marcadores, linhas e formas) e mapas (coleções de recursos) (GOOGLE 

MAPS, 2013).

Onde se entenda API (Application Programming Interface, ou em português: 

Interface de Programação de Aplicativos) como um conjunto de rotinas e 

padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funciona-

lidades por programas aplicativos que não querem envolver-se em detalhes 

da implementação do software. 

Já geocodificar, apesar de não ser muito comum na literatura da administra-

ção, faz-se presente constantemente na área da geografia e  pode se definir 

como: “[...] o processo de associar dados a um sistema de coordenadas 

terrestre ou a uma unidade territorial (bairro, trechos, municípios, etc.) que 

está associada a uma determinada coordenada geográfica.” (CARVALHO, 

2000,p.20)

Assim, o usuário deste módulo do Logística PRO põe fim aos famosos ma-

pas de papel com algumas dezenas de alfinetes fincados. Ainda bastante 

comuns principalmente em pequenas empresas. Com o advento desta mo-

dalidade de mapa digital, facilita ao usuário a localização mais precisa, além 

de possibilitar a visibilidade do local com fotos de satélite com a resolução 

de até 50 metros.

Para a ilustração deste recurso faremos uso do problema exemplo da Em-

presa Épsilon Ltda. Visando digitalizar o mapa dos clientes da empresa, a 

Épsilon lista seus clientes (tabela 6) e obtém o mapa digital, com recursos 

como o zoom (figura 14).

Tabela 6 – Endereços dos clientes da Empresa Épsilon Ltda.
Endereços dos clientes

Avenida Paulista, 100 São Paulo SP

Avenida Paulista, 101 São Paulo SP

Av. Rebouças, 200 São Paulo SP

Praça da Sé São Paulo SP

Av. Brasil, 700 São Paulo SP

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para mais detalhes sobre o software Logística PRO acesse o site na internet 

www.logisticapro.com  (BRAGA, 2011).

De volta ao escritório de João...

<João> Nossa Maria, não acredito que aprendi tanto!

<Maria> É isso mesmo João, não é difícil. Aprender a utilizar um sof-
tware logístico hoje é essencial.

<João> É... agora ele vai tomar as decisões por mim.

Figura 27 – Problema exemplo Empresa Épsilon Ltda. utilizando o Localizador 
de endereço

 Fonte: elaborado pelo autor (2010).

Figura 28 
 Fonte: sxc.hu
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<Maria> NÃO, João! O software é apenas uma ferramenta! 

Ele não toma as decisões sozinho. A única ferramenta que é indispen-

sável no software de logística é o profissional. O Logística PRO, assim 

como qualquer outro programa, somente lhe auxilia em uma decisão. 

É como um tecladista, o teclado tem os mais variados recursos, mas 

ele nunca dispensa o músico.

<João> Acho que entendi. Então, sem mim o software não funciona-

ria.

<Maria> Exatamente.

<João> Foi muito produtiva nossa conversa, mas ainda quero discutir 

mais sobre logística.

<Maria> Claro João. Vamos marcar outro horário para lhe apresentar 

as tendências da logística e dos sistemas de informação.

<João> Ótimo Maria. Vou consultar minha agenda.

Resumo
Nesta aula aprendemos sobre os vários programas que podem ser utilizados 

como ferramentas auxiliares na Logística: os módulos presentes no software 

Logística PRO. O uso do Módulo “Centro de Gravidade” pode ser aplicado 

em problemas de localização para identificar uma instalação no centro de 

gravidade, podendo ser o centro de peso, o centro de distância, o centro 

combinado de peso-distância ou ainda o centro combinado de peso-tempo-

-distância em uma dada região de atuação, para selecionar a alternativa de 

menor custo. Também vimos o método da avaliação dos fatores qualitativos, 

ou ponderação qualitativa, que pode ser empregado na ocasião onde não 

se consegue atribuir quantitativamente os custos para todas as possibilida-

des do problema. Outro módulo é do método do ponto de equilíbrio onde 

podemos comparar diferentes localidades em função dos custos/totais de 

operação. Temos ainda os módulos: “Método da mediana”, “Coeficiente de 

Eficiência Geral da Frota” e “Localizador de endereços”.

Agora é com você, novamente realize os exercícios e verifique seu aprendi-

zado nesta aula. 
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Atividades de Aprendizagem
1. Quais são os módulos presentes no software Logística PRO? Como eles 

podem auxiliar o profissional da logística?

2. Dê um exemplo da utilização do software Logística PRO.

Olá estudante,

Completamos mais uma parte de nosso aprendizado. Espero que agora você 

consiga utilizar o software Logística PRO e melhorar a logística em seu atual 

ou futuro emprego de analista logístico. Estamos quase finalizando nossa ca-

minhada, agora falta sabermos quais são as futuras tendências dos sistemas 

logísticos. Vamos aprender!
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Objetivo:

• utilizar sistemas informatizados para o apoio logístico;

• manipular um software para o apoio a decisão na logística;

• distinguir quando aplicar softwares logísticos; e

• construir  uma consciência crítica sobre a aplicação de softwares 
estrangeiros no Brasil.

Caro/a estudante,

Agora você já tem um vasto conhecimento sobre sistemas de informação e 

suas aplicações na logística, até mesmo aplicando um software. Imagine há 

algumas décadas atrás, no tempo de seus avós. Será que eles imaginariam 

que pudesse existir tantos recursos computacionais para utilizar na área pro-

fissional da logística? 

Convido-lhe para uma reflexão: vamos imaginar o mundo de nossos netos e 

bisnetos. Quais serão os recursos que teremos à disposição nos sistemas de 

informação logístico? Esse questionamento norteará nossa aula, verificando 

as tendências e novos recursos nos sistemas de informação logísticos.

4.1 As novas tecnologias
Nesse momento João e Maria se preparam para um novo encontro. João 

está em seu escritório lembrando do que Maria lhe disse, e tudo mais que 

discutiriam sobre as novas tendências nos sistemas de informação logísticos. 

Logo em seguida Maria entra. Vamos acompanhar a conversa de nossos 

amigos:
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<Maria> Olá João, estou atrapalhando?

<João> Claro que não Maria, estava lhe esperando. Como vai? Estou 

curioso para saber das novas tendências na logística.

<Maria> Eu sabia que você estaria pensando nisso. Bem vamos lá, 

acho que para começarmos temos que falar de uma tecnologia que 

revolucionou vários campos, e também o da logística. Você sabe qual 

é?

<João> Hum... Vamos ver... a Internet.

<Maria> Acertou em cheio, a internet revolucionou o mundo. E até 

hoje ainda não utilizamos todo seu potencial. A cada dia que passa 

novas ferramentas e aplicações aparecem na rede mundial de compu-

tadores. E a logística não escapou dessa verdadeira revolução.

<João> Realmente, a cada dia vejo mais ideias na internet. Eu até que-

ria começar a vender na internet. 

<Maria> É exatamente o Comércio Eletrônico (CE) que revolucionou 

a logística.  Hoje você pode comprar um produto da China às 3 horas 

da manhã em seu quarto e em menos de uma semana ele está em 

sua casa. Essa nova forma de comércio precisa ainda mais da logística, 

uma vez que o consumidor não está na loja para levar o produto.

Maria se referiu a uma das características do comércio eletrônico, mas exis-

tem várias outras: como a ausência do vendedor na negociação. 

Figura 29 
 Fonte: sxc.hu
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Atividade de Aprendizagem
Pesquise quais são as principais características do comércio eletrônico. Entre 

no AVA da sua instituição (na plataforma desse curso) e discuta sobre elas 

com seus colegas de curso ou mesmo com o seu tutor presencial. Registre 

suas principais descobertas.

• O Comércio eletrônico

Como vimos na conversa de João e Maria o comércio eletrônico revolucio-

nou a logística. Contudo o que seria exatamente comércio eletrônico e ou-

tros termos que o acompanham como e-business, e-comerce, B2B? Vamos 

descobrir o que significam esses termos.

Atividade de Aprendizagem 
Pesquise o significado de e-business, e-commerce e B2B, registre aqui os 

pontos principais das informações coletadas e depois discuta com seus co-

legas ou com seu tutor sobre esses conceitos e como podemos melhorar a 

logística da empresa com eles.
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Agora que já teve informações sobre  o comércio eletrônico, vamos continu-

ar  atentos/as à conversa de João e Maria. 

<João> Nossa, amanhã mesmo vou começar a implementar o comér-

cio eletrônico em minha empresa.

<Maria> Que bom João, saiba que se precisar da minha ajuda para 

isso é só pedir.

<João> Obrigado Maria, vou aceitar. Mas e as outras tendências do 

sistema de informação logístico?

<Maria> É, realmente, o futuro da logística não se resume apenas em 

comércio digital. A integração da cadeia de suprimento facilitada por 

meio eletrônico é outra forte tendência.

<João> Integração? Meio eletrônico? O que é isso?

<Maria> Vou explicar...

 

Atividade de Aprendizagem
Vamos ajudar a Maria a responder essa questão. Pesquise sobre integração 

da cadeia de suprimento com a utilização de meios eletrônicos de comuni-

cação. Elenque as suas principais descobertas, e fique atento, pois haverá 

em nosso AVA um fórum sobre esse assunto, vamos checar  a resposta que 

Maria deu a João.

<João> Nossa, não sabia que já existia essa tecnologia.

<Maria> Por falar em tecnologia, sabia que outra forte tendência nos 

sistemas de informação logísticos é o rastreamento?

<João> Não, o que é isso?
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<Maria> Hoje alguns operadores logísticos já trabalham com o rastre-

amento de carga em tempo real. Isso significa que você pode saber 

exatamente onde está sua carga nesse momento.

<João> Acho que sei o que você está dizendo. Outro dia encomendei 

uma nova máquina de café para minha empresa. O fornecedor, assim 

que eu comprei, me deu um código e um site, nele eu acessava e 

colocava o meu código e podia acompanhar onde minha mercadoria 

estava.

<Maria> Esse é um ótimo exemplo de rastreamento. Acredito que em 

um futuro próximo isso vai deixar de ser um luxo e se transformar em 

uma necessidade.

<João> Uma vez que você experimenta uma compra com rastreamen-

to não quer saber de outra.

Como vimos, a rastreabilidade é essencial para a logística. Várias empresas 

como os correios utilizam essa tecnologia.

Voltando a conversa...

<João> São tantas as inovações que não se sabe onde vamos parar.

<Maria> É mesmo João, mas tem um autor que escreveu um texto 

sobre, com uma visão da logística em 2020. Tenho-o aqui em minha 

bolsa, vou lhe mostrar.

Visão 2020

Nessa era de incertezas, qualquer tentativa de desenvolver um cenário do futuro é 

repleta de dificuldades. No entanto, se já existem alguns indicadores e tendências 

e observáveis, é possível fazer um retrato dos desafios futuros para a gestão da 

cadeia de suprimentos e também sugerir algumas possíveis maneiras de responder 

a esses desafios.

“Fazer mais com menos” se tornará cada vez mais o mantra de organizações de 

ecoeficiência, vão orientar muitas decisões da cadeia de suprimentos, uma vez 

Acesse o site dos correios e de 
grandes operadores logísticos 
como a FedEx e saiba mais sobre 
o rastreamento de encomendas.
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que as empresas procuram reduzir tanto o uso de recursos escassos quanto seus 

custos. Tais pressões vão acelerar o afastamento da clássica larga escala, da pro-

dução centralizada e de estruturas de distribuição, que tendiam a caracterizar a 

arquitetura da cadeia de suprimentos do passado. Ao contrário, o foco vai mudar 

para o que poderia ser chamado cadeias de suprimentos de “pegada pequena”, as 

quais consomem menos recursos e ainda assim são mais flexíveis e com melhores 

condições de atender os mercados locais.

Já um novo pensamento e as novas tecnologias estão revolucionando a produção 

em muitas indústrias. Um bom exemplo é fornecido pela indústria siderúrgica, que 

de certa forma foi um estereótipo do modelo de produção do passado. Impulsiona-

da por um processo inflexível de produção e uma busca por economias de escala, 

as siderúrgicas maciças integradas foram construídas com base em altos fornos 

tradicionais. Essas instalações foram capazes de produzir aço em um processo con-

tínuo, a um custo relativamente baixo, mas tinham pouca flexibilidade. Hoje, a tec-

nologia de produção de aço está cada vez mais fundamentada em torno da ideia 

de minifábricas, menores e mais flexíveis, usando forno a arco elétrico e sucata de 

ferro com matéria-prima. Por conseguinte, essas novas usinas podem produzir aço 

de forma mais ecoeficiente e podem oferecer maior flexibilidade. 

<Maria> Viu João, o que o futuro nos espera.

<João> Pelo visto o futuro nos reserva grandes mudanças. 

<Maria> Isso é a única coisa que temos certeza no futuro, mudanças 

vão ocorrer.

<João> Maria, muito obrigado por tantas informações, aprendi muito 

com as nossas conversas.

<Maria> Eu é que sou grata pela oportunidade em compartilhar com 

você meus conhecimentos. Até a próxima!

Resumo
Como vimos, as novas tecnologias são recursos muito utilizados na logísti-

ca. Apontamos a internet que hoje é uma ferramenta essencial na vida de 
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todos, nas empresas não é diferente. O correio eletrônico é um bom exem-

plo dessa tendência, várias empresas já utilizam esse tipo de comércio para 

alavancar suas vendas. O rastreamento é outra forte tendência nos sistemas 

de informação logísticos. É através desse recurso que podemos acompanhar 

em tempo real o transporte.  Diante de tantas inovações e o surgimento de 

novas tendências a cada dia, grandes mudanças ainda estão por vir no meio 

da logística empresarial. É fundamental estar sempre informado sobre elas  

para que possamos caminhar junto com as  evoluções. 

Atividade de Aprendizagem 
Discorra sobre as novas tendências nos sistemas de informação logísticos. 

Dê sua opinião sobre a importância destas em nossa área de atuação pro-

fissional. 

Prezado/a estudante,

Chegamos ao fim da quinta e última aula. Você teve acesso a informações 

sobre as tendências do futuro da administração logística. Espero que você 

acompanhe essas mudanças e torne-se um profissional da logística de su-

cesso. 
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Meus parabéns! Você chegou ao final de nossa disciplina.  Acredito que 

agora você será um profissional mais qualificado para atuar nos sistemas de 

informação logísticos. 

O que você viu durante o curso é apenas um começo para lhe guiar na sua 

caminhada, os sistemas de informação estão em constante mudança e você 

deverá acompanhá-las. 

Confio em sua competência!

Sucesso na logística e na sua vida.

Gustavo Bastos Braga

Palavras finais
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Guia de Soluções       
         
Caro/a estudante, 

Vale ressaltar que as respostas a seguir são apenas sugestões do que seria 

o correto. São respostas curtas e objetivas, com o intuito de apenas guiá-

-lo durante as correções para que possa refletir sobre algum erro usando-o 

como parte do aprendizado. As respostas completas, dúvidas e até mesmo 

pequenos debates levantados sobre as questões serão esclarecidos em nosso 

AVA, gerando uma troca de saberes, enriquecendo ainda mais a aquisição 

de novos conhecimentos.

Aula1

Questão 1

 Agilizando a efetuação de cálculos e simulações.

Questão 2 

Logware: soluciona vários problemas logísticos. X-Mind: organizar e esta-

belecer os pontos críticos de um problema, além de facilitar o encontro de 

suas causas. Club Master: realizar a otimização e planejamento de cargas 

terrestres, aéreas e marítimas.

Aula 2

Questão 1 

A definição da rota mais adequada às necessidades de determinada empre-

sa. Um exemplo prático seria a aplicação de um software que atendesse a 

empresa em questão simulando a melhor rota para utilizá-la na prática. 

Questão 2 

Guia Quatro Rodas: É disponível em CD-ROM, porém é pago. Google Maps: 

Acesso livre e gratuito, no entanto possui um número restrito de ruas e cida-

des. Maplink: Acesso livre e gratuito além de ser mais amplo em comparação 

ao Google Maps.
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Questão 3 

Através do teste do software. Observar: atende as necessidades da empresa, 

avaliação dos serviços de instalação e treinamento, é simples, com baixos 

custos e preciso.

Questão 4  

Através de sinais enviados via satélites.

Questão 5 

DGPS: Alto nível de precisão. WAAS: Cobertura significativa. COMPASS: Boa 

precisão e cobertura. 

Aula 3

Questão 1 

Os módulos são: Centro de Gravidade, Ponto de Equilíbrio, Avaliação dos Fa-

tores Qualitativos, Mediana, Coeficiente de Eficiência Geral da Frota e Loca-

lizador de Endereços.  O profissional de logística pode utilizar esses módulos 

para tomar uma decisão estruturada da localização de uma planta.

Questão 2

A empresa X quer criar uma nova filial, para isso ela irá utilizar o software 

Logística PRO em posse das informações dos clientes e fornecedores e custos 

de implementação e transporte da nova filial.

Aula 4

Questão 1

Estamos num momento com várias novas tecnologias, você pode escolher as 

que trabalhamos aqui, como: e-business, e-commerce, B2B ou ainda outras 

que conheça na sua vida cotidiana e profissional. Bom trabalho.



Rede e-Tec Brasil61

Referências

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística 
Empresarial. 5 ed. São Paulo: Bookman, 2006.

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: planejamento, 
organização e logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 1999.

BRAGA, G. B. Uso de ferramentas computacionais para apoio à decisão de localização 
logística: Criação do software “Logística PRO 1.0”. Revista ANTT, v. 3, 2011.

BOWERSOX, D.J.; CLOSS, D.J. Logística empresarial: o processo de integração da 
cadeia de suprimento.  São Paulo: Atlas, 2001.

CAMPOS, Vanessa Ribeiro. Modelo multicritério de decisão para localização da 
nova cidade de Jaguaribara baseado no VIP Analysis. Dissertação (mestrado) - 
Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Engenharia da Produção. Recife, 2004.

CARVALHO, Marília Sá. Conceitos Básicos de Sistemas de Informação Geográfica 
e Cartográfica Aplicados à Saúde. Ministério da Saúde. Brasília, 2000.

CHRISTOPHER, Martin. Logística e Gerenciamento na Cadeia de Suprimentos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2011.

DECICINO, Ronaldo. Terceira Revolução Industrial: Atividades empregam alta 
tecnologia. Artigo Especial para a Página 3 Pedagogia e Comunicação: São Paulo, 2010.

GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscila Cristina Cabral. Gestão da Cadeia 
de Suprimentos Integrada à Tecnologia da Informação. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning: 2004.

GOOGLE SUPORT. "Google support".  Disponível em: http://support.google.com/?hl=pt-
BR  Acesso: 05 de julho de 2013

GOOGLE MAPS. “Google Maps”. Disponível em: https://maps.google.com/ Acesso: 07 de 
julho de 2013

GRUPO LINX.  Logística. Disponível em: <http://www.grupolinx.com.br/div/sis/prodLog.
asp>.  Acesso em 01 de Nov. 2010.

MARTEL, Alain; VIEIRA, Darli Rodrigues. Análise e projeto de redes logísticas. São 
Paulo: Saraiva, 2008.

MENDONÇA, Jader Ferreira; CUNHA, Patrícia Reis; LEAL, Ilton Curty Junior. Análise 
logística da localização de um armazém para uma empresa do Sul Fluminense 
importadora de alho in natura. Disponível em: < http://www.aedb.br/seget/
artigos09/545_Seget%20locinst%20rev01.pdf>.  Acesso em 01 de Nov. 2010



Sistemas de Informação e LogísticaRede e-Tec Brasil 62

MOREIRA, Daniel Augusto; IHY, Mauro Takeo. Gerenciamento do abastecimento de 
mercadorias: Estudo de caso da reposição automática do Makro atacadista 
S.A. .São Paulo: RAI - Revista de Administração e Inovação, v. 3, n. 2, p. 05-22, 2006.

NAZÁRIO, Paulo. A Importância de Sistemas de Informação para a 
Competitividade Logística. Disponível em <http://www.faad.icsa.ufpa.br/admead/
documentos/submetidos/A%20Importancia%20SI%20Logistica.pdf.pdf> Acessado em 
01 de Nov. 2010

PESSOA, Gerisval. Produção e Logística: Localização das Instalações. Disponível em: 
<http://www.scribd.com/doc/6260016/Localizacao-Industrial>.  Acesso em 01 de Nov. 
2010

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. 2ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2002.

Wikipédia. Disponível em :<http://pt.wikipedia.org/>. Acesso em Maio de 2012.

Obras Consultadas

ARKADER, R.; FIGUEIREDO, K. As mudanças no ambiente empresarial e o ensino 
da logística no Brasil. Academia, Bogotá, n. 22, p. 13-27, 1999.

AVELINO, Izabel; KUWATA, Jefferson; BARRÉRE, Eduardo. Construção de sites para 
comunidades virtuais e intranet utilizando CMS. Disponível em: <http://www.
aedb.br/seget/artigos06/602_Artigo_Construcao_de_Sites_com_CMS.pdf>.  Acesso em 
01 de Nov. 2010

CRUZ, Tadeu. Sistemas de Informações Gerenciais: tecnologias da informação e a 
empresa do século XXI. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

DAVENPORT, Thomas. H. Ecologia da informação. São Paulo: Futura, 1998.

DEVELOPER Magazine. Por Dentro da Criação do Capability Maturity Model. Jun. 
1997. p. 36-37.

DONOVAN, J. Beyond chief information System officer to network manager. 
Harvard Business Review. V. 66, 1988.

 FILHO, A. Os Três Pilares da Gestão do Conhecimento. Disponível em: <http://www.
espacoacademico.com.br/058/58silvafilho.htm> Acessado em 28 out. 2006.

FRANCO JUNIOR, C. F. E-Business: Internet Tecnologia e Sistemas de Informação. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2001.

FURLAN, J. D. et al. Sistemas de Informação executiva – EIS: como integrar os 
executivos ao sistema informacional das empresas. São Paulo: Makron Books, 1994.



Rede e-Tec Brasil63

GALHARDI, L. M.; FERREIRA, C. R.; ALBUQUERQUE, J. C. M. Gerenciamento da Cadeia 
de Suprimentos. Científico: Dezembro, 2005. p. 11-18.

GONÇALVES, J E Lima. As empresas são grandes coleções de processos. In: RAE 
– Revista de Administração de Empresas. Jan/mar, 2000a.

________. Processos, que processos? In: RAE – Revista de Administração de 
Empresas. Out/Dez, 2000b.

HAMMER, Michael; CHAMPY, James. Reengenharia: Revolucionando a Empresa. 30. ed. 
Rio de Janeiro: Campus, 1994. 142 p.

SAKAI, Jurandir.  A importância da logística para a competitividade das empresas: 
estudo de caso na indústria do pólo de Camaçari. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração. Salvador, 2005.

Bibliografia Básica

ALBERTIN, L.A. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. 
6.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

ALBERTIN, Alberto Luiz. Administração de Informática. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de Informação – O uso consciente da 
tecnologia para o gerenciamento. 1ª ed. 3ª Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2006.

 BERTAGLIA, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009.

GASNIER, D. G. A Dinâmica dos estoques: Guia Prático para Planejamento, Gestão de 
Materiais e Logística. São Paulo: Ed. IMAM 1ª ed., 2002.

GORDON, Steven R; GORDON, Judith R. Sistemas de Informação – Uma abordagem 
Gerencial. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

REZENDE, Denis Alcides. Sistemas de informações organizacionais. São Paulo: Atlas, 
2005.

REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de 
informação empresariais. 4ª.ed. São Paulo: Atlas, 2006.

STOCK, J. R. & LAMBERT, D. M. Strategic Logistics Management. Irwin, 3rd Edition, 
1993.

TURBAN, E.; KING, D. Comércio eletrônico: estratégia e gestão. São Paulo: Pearson, 
2004.



Sistemas de Informação e LogísticaRede e-Tec Brasil 64

Currículo do Professor-autor

Gustavo Bastos Braga

Possui graduação em Administração pela Universidade Pre-

sidente Antônio Carlos (2008), pós-graduado em Adminis-

tração Estratégica pela Faculdade de Ciências Biológicas e 

da Saúde (2009), pós-graduação em EAD Docência pela 

Fundação Getúlio Vargas (2009), MBA em Logística pela Faculdade de Ciên-

cias Biológicas e da Saúde (2010), mestrado em Administração pela Univer-

sidade Federal de Viçosa (2013). Atualmente é doutorando do Programa de 

Pós-graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Viçosa e Pro-

fessor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais. Tem experiência na área de Administração, atuando principal-

mente nos seguintes temas: Administração Financeira, Estatística, Métodos 

Quantitativos e Logística.


