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Apresentação Rede e-Tec Brasil

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

Julho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem 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 uti-

lizada 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 con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

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

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado (a) estudante,

Convido você a estudar esse caderno que dedicou singelas páginas para tra-

tar do assunto de logística, sua relação com o sistema de ERP - Sistemas de 

informações empresariais. Esse termo é novo para você? Acalme-se, você vai 

compreender do que se trata ao iniciar sua leitura. Além disso, abordamos 

um assunto que se chama gestão por meio de processo e o ciclo PDCA, tudo 

isso é novo também?

Então, vamos lá inicie sua leitura e sugiro que busque outras fontes de estu-

do, pois isso sempre ajuda.

Bom estudo!

Palavra do Professor-autor
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Apresentação da Disciplina

Esse caderno organizou seu conteúdo em duas aulas, sendo que a primeira 

abordará as noções iniciais de logística e sua relação com a tecnologia da 

informação. A segunda aula apresentará o tema sobre sistema ERP, gestão 

por meio de processo e o ciclo PDCA.

Com a leitura desse caderno você terá acesso ao conceito de gestão da ca-

deia de suprimentos, também conhecida como logística integrada.

Por fim, disponibilizamos ao final algumas obras que sugerimos que você 

procure conhecê-las, inclusive pela Internet é possível acessar algumas ou 

similares.
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Aula 1. Introdução à logística

Objetivo:

• mencionar a relação entre logística e a tecnologia da informa-

ção.

Para que as empresas atinjam os níveis de competitividade exigidos pelos 

clientes, precisam, acima de tudo, trabalhar de forma integrada, onde a in-

formação torna-se o elemento mais importante. As informações devem fluir 

ao longo da cadeia para que a mesma se torne mais eficiente. Para que isso 

ocorra, as empresas têm de estar preparadas tecnologicamente, onde os 

sistemas de informações existentes são as molas mestras do processo.

Em empresas que não adotaram uma abordagem integrada de sistemas, a 

logística torna-se um conjunto de atividades fragmentadas e descoordena-

das, pulverizada dentre as diversas funções organizacionais, sendo que cada 

função em si tem seu próprio orçamento, prioridades e medição.(LAMBERT, 

1998 apud FAYET, 2002, p. 27).

1.1 O que é logística?
Logística é o processo de planejamento, implementação e controle eficiente 

e eficaz do fluxo de armazenagem de mercadorias, serviços e informações 

relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o ob-

jetivo de atender às necessidades dos clientes. (BOWERSOX E CLOSS, 2001, 

p. 20)

1.1.1 Objetivo da logística 
A imagem abaixo apresenta de forma lúdica os objetivos da logística que 

são: ter em mãos o produto e a quantidade certa, atender na data acordada 

com o cliente, destinar corretamente, ou seja, mandar para o endereço cor-

reto e, por fim, satisfazer o cliente.
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1.1.2 A integração logística
Veja como funciona a integração logística em uma empresa através da figura 

que segue.

1.2 O que é TI?
O termo Tecnologia da Informação serve para designar o conjunto de re-

cursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação. 

Também, é comumente utilizado para designar o conjunto de recursos não 

humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da 

informação, bem como o modo como esses recursos estão organizados em 

um sistema capaz de executar um conjunto de tarefas.

1.2.1 Logística e a tecnologia da informação 
Informação é essencial para tomar boas decisões de gerenciamento da ca-

deia de suprimentos porque ela proporciona o conhecimento do escopo 

global necessário para tomar boas decisões. A tecnologia da informação 

Figura 1 
Fonte: autor

Figura  2 
Fonte: autor
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proporciona as ferramentas para reunir estas informações e analisá-las ob-

jetivando tomar as melhores decisões sobre a cadeia de suprimentos. (CHO-

PRA e MEINDL, 2001, p. 354) 

Há, portanto, uma compreensão generalizada de que a TI evoluiu da atu-

ação predominante na automação e eficiência interna, para um papel fun-

damental na habilitação de alianças colaborativas entre empresas.(HALEY & 

KRISHNAN, 1995; VENKATRAMAN, 1994).

1.3 A cadeia logística
1.3.1 Visão sistêmica da cadeia logística 
Certamente é um grande equívoco a análise isolada dos parâmetros especí-

ficos da distribuição e transporte, sem levar em consideração o processo no 

qual estão inseridos a interdependência que há entre eles.

Daí a importância da “visão sistêmica da cadeia logística”, quando da análi-

se de qualquer dos seus elementos.

1.3.2 Supply Chain 
“Supply Chain Management é o processo de integrar parceiros de negócios 

no planejamento e operação de uma organização, de forma a otimizar re-

cursos, fluxos de informação, produtos e serviços, desde o ponto inicial até o 

ponto de venda / consumo”. (Council of Logistics Management)

Figura  3 
Fonte: autor
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Resumo
Essa aula apresentou brevemente a você a noção sobre logística e sua rela-

ção com a tecnologia da informação, demonstrando a importância da visão 

sistêmica da cadeia logística.
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2.1 Sistemas de informações empresariais  
 – ERP
O sistema ERP (Enterprise Resource Planning – Planejamento dos Recursos 

da Empresa) atua monitorando as transações de uma empresa, ou seja, nas 

atividades mais operacionais. Isto é feito por meio de módulos que cobrem 

funções diferentes, tais como finanças, fabricação, atendimento do pedi-

do, recursos humanos, gerenciamento de fornecedor e logística. (CHOPRA e 

MEINDL, 2003, p. 349).

Muitos sistemas ERP não consideram as atividades logísticas de forma inte-

grada, o que pode trazer uma série de problemas para a empresa.(FLEURY 

et al, 2000, p. 292).

2.1.1 Aplicações fragmentadas - ERP

Aula 2. Os sistemas ERP´S

Objetivos:

• identificar o significado de ERP; e

• reconhecer como se aplica o ciclo PDCA.

Figura  4 
Fonte: Piper Jaffray Inc. in Kahl (1999)
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2.1.1.1 Aplicações fragmentadas – ERP

2.2 O que é o SIL/LIS (Sistema de    
 informação logística)
O Sistema de Informações Logísticas (SIL) é um subsistema do sistema de 

informação gerencial que disponibiliza informações especificamente neces-

sárias para a administração da logística. (BALLOU, 1993)

Funciona como elos que ligam as atividades logísticas em um processo inte-

grado para medir, controlar e gerenciar as operações logísticas, tanto dentro 

de uma empresa como ao longo de toda a cadeia. (BOWERSOX e CLOSS, 

2001, p. 176 e FLEURY et al, 2000, p. 287-288). 

Figura 6 
Fonte: autor
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2.2.1 Diferença entre SIG x SIL 
Segundo Ballou (1993, p. 278), “Os sistemas de informações gerenciais re-

fere-se a todo equipamento, procedimentos e pessoal que criam um fluxo 

de informações utilizadas nas operações diárias de uma organização e no 

planejamento e controle global das atividades da mesma”.

Ainda de acordo com Ballou (1993, p. 279), os sistemas de informações lo-

gísticos são um subsistema do SIG e seria as “informações especificamente 

necessárias a administração logística”.  Exemplos de informações logísticas 

comuns segundo Nazário (1999) são pedidos de clientes e de ressuprimento, 

necessidade de estoque, movimentação nos armazéns, documentação de 

transporte e fatura, etc.

2.2.2 Contextualização SIG x SIL 

Característica do SIL competitivo

• Disponibilidade da informação;

• Precisão;

• Atualização em tempo hábil;

Figura 7 
Fonte: autor
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• Possibilidade de análise em exceção;

• Flexibilidade;

• Formatação adequada.

Funcionalidades do SL

Os sistemas de operação logística são as interligações das atividades logísti-

cas para criar um processo integrado.

Níveis de funcionalidade:

• Transacional;

• Gerencial;

• Análise de decisão;

Amplitude de utilização do SIL

Figura 8 - Funcionalidade da informação
Fonte: BOWERSOX, 2004



Rede e-Tec BrasilAula 2 - Os sistemas ERP´S 21

2.3 Desenvolvimento de um sistema de  
 informações logística
A proposta para o desenvolvimento SIL é baseada na utilização de Data Wa-

rehouse para geração de indicadores a serem empregados no gerenciamen-

to logístico.

Em um Data Warehouse, dados de diversos sistemas de informação estão in-

tegrados e podem ser visualizados e analisados sob diferentes perspectivas, 

chamadas de dimensões. Este tipo de ambiente permite o armazenamento 

e a recuperação eficientes de grandes volumes de dados. (TURBAM, et all, 

2003).

Estatística do uso de ERP na gestão do SCM

Figura 9 
Fonte: autor

Figura 10 
Fonte: HSM Management 39,  julho-agosto 2003
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Alguns softwares ERP do mercado

• EMS / BY YOU – DATASUL/TOTVS

• SAP R/3 da SAP

• Microsoft Dynamics da Microsoft

• PeopleSoft (adquirida pela Oracle)

• ERP da Oracle

• MD - Log da Informata Consultoria de Dados

• ERP Primavera da Primavera BSS

• Protheus da Microsiga

• Logix da Logocenter (adquirida pela Microsiga)

• CIGAM da Cigam Software Corporativo

• Corpore da RM Sistemas

• One World da J.D.Edwards (adquirida pela Oracle)

• GEMCO Anywhere da Gemco S/A

• Sapiens da Senior Sistemas

Alguns softwares ERP códigos abertos 

• Adempiere 

• Compiere 

• Openbravo 

• ERP5
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• Siages 

• Stoq 

• WebERP 

2.3.1 Os processos em primeiro lugar
Os erros proliferam nos ambientes desprovidos de processos. Sem compar-

tilhar uma visão comum ou uma terminologia única, a comunicação entre 

as unidades é deficiente, provocando falhas que exigem a repetição do tra-

balho, alienam os clientes ou acarretam ambos os malefícios. A ausência 

de processos também torna as empresas vagarosas. E como ninguém tem 

a visão do processo geral ou exerce autoridade sobre o todo, ninguém tem 

condições ou disposição para adaptá-lo às necessidades especiais ou em 

constante mudança do cliente.

Assim, de que maneira as organizações tradicionais, que soterraram seus 

processos sob estruturas de unidades funcionais, conseguiram sobreviver por 

centenas de anos e criar a grande prosperidade do mundo industrializado? 

Isso foi no passado, não agora. O que já foi satisfatório nem sempre conti-

nua válido. Num mundo de clientes dóceis, competição branda e mudanças 

raras, as empresas escapavam incólumes dos altos custos, da baixa qualida-

de, da rigidez e da insensibilidade em relação aos clientes. Hoje, contudo, na 

“economia do cliente”, o novo protagonista não mais tolera o mau desem-

penho que um dia teve de suportar pela falta de opções. Atualmente, baixo 

custo, alta qualidade e rapidez nas respostas são condições necessárias, ou 

seja, elementos indispensáveis para simplesmente conquistar a atenção do 

cliente. A realização de negócios com ele, já é outra conversa.

Todos numa empresa com visão de processos conhecem os processos da 

empresa e onde cada pessoa está enquadrada no conjunto, quais os resulta-

dos esperados pelos clientes e quem é o responsável pelo seu fornecimento. 

Todos se concentram nos resultados e sabem que o verdadeiro inimigo não 

são os outros departamentos dentro da organização, mas os concorrentes 

fora da empresa. Os funcionários olham para fora, em direção ao cliente, e 

não para cima, na hierarquia gerencial.   
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A interação entre os processos

Modelo de um sistema de gestão baseado em processo

Algumas normas internacionais de certificação exigem que a empresa pos-

sua um sistema baseado em processos e tenha um correto planejamento e 

controle de todos estes processos, incluindo monitoramentos e medições 

dos indicadores de eficácia e desempenho dos processos e das características 

dos produtos. 

O ciclo da melhoria contínua, assim como o modelo gráfico de um sistema 

baseado em processos apresentado anteriormente são abordados na figura.

Figura 11
Fonte: autor

Figura 12
Fonte: autor
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2.3.2 Necessidades e expectativas dos clientes
É fundamental na relação com clientes que a organização determine os re-

quisitos especificados pelo cliente, identifique as suas necessidades e expec-

tativas, a fim de poder atendê-las e conseguir sua satisfação.  

Necessidade – É algo essencial, que o cliente necessita que seja atendido e 

usualmente declara.

Ex: Especificações do produto, preço e forma de pagamento, compatíveis 

com os recursos do cliente, prazo de entrega, etc.

Expectativa - algo que o cliente deseja obter, mas que, por várias razões, não 

declara ou não explicita.

Ex: Cortesia, antecipação aos fatos (proatividade), honestidade, etc.

Aplicação do PDCA aos processos

O PDCA (“Plan”, “Do”, “Check”, “Act”) pode ser aplicado a todos os pro-

cessos. Resumidamente, o PDCA pode ser descrito da seguinte maneira:

Plan (planejar) – estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir 

os resultados de acordo com os requisitos do cliente e com as políticas da 

organização.

Figura 13
Fonte: autor

Figura 14
Fonte: autor
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Do (fazer) – treinar, capacitar e implementar os processos.

Check (checar) – monitorar os processos e o produto em relação às políticas, 

aos objetivos e aos requisitos planejados.

Act (agir) – executar ações para promover continuamente a melhoria do 

desempenho do processo.

Assim, para as organizações sobreviverem em um mercado cada vez mais 

competitivo elas devem rodar o ciclo do PDCA continuamente e não parar 

na primeira volta.

Resumo
Nessa aula foi oportunizado elementos para que você pudesse ter noção 

sobre a forma como a empresa planeja a utilização e disposição de seus 

recursos, por meio do sistema ERP. Além disso, abordamos a importância de 

um sistema de gestão baseado em processos, este que costuma adotar o 

método PDCA como ferramenta de trabalho. 

Figura 15
Fonte: autor
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Palavras Finais

Prezado(a) estudante, 

Despeço-me agradecendo sua parceria nesse trabalho, pois ele foi feito pra 

você.  Espero ainda que se dedique a buscar mais informações sobre lo-

gística, uma vez que, essa área é relativamente recente tanto como curso 

superior, quanto como ramo profissional, sendo assim, há novidade o tempo 

todo. O resultado dessa dedicação será boa para todos, para você, empresa 

e o cliente que agradece.

Abraço fraternal e sucesso!
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