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Resumo: O presente estudo tem como propósito integrar a logística empresarial, termo 
amplamente discutido e difundido na área empresarial e acadêmica com a tecnologia da 
informação. É válido ressaltar que o método utilizado consistiu basicamente de um 
levantamento na literatura existente sobre ambos os termos, onde serão destacadas as 
características destes e a importância de seu relacionamento na consecução dos objetivos 
estratégicos organizacionais diante do atual cenário competitivo.  Para oferecer uma alta 
qualidade dos serviços prestados ao consumidor, são necessários não apenas aprimorar as 
atividades internas da organização, mas também que haja um nível de integração 
considerável entre os parceiros de uma mesma cadeia, e essas atividades logísticas são 
compostas por diversos fluxos, como o fluxo de materiais, serviços e o fluxo de informações, 
escopo do presente estudo. Assim sendo, o sistema de informações logísticas tem papel 
importantíssimo, pois se apresenta como uma ferramenta que integra a cadeia produtiva 
toda, contribuindo para o bom desempenho organizacional. 
Palavras-chave: Logística; Tecnologia da Informação; Sistema de Informações Logísticas. 

1. Introdução 

A globalização estimulou um forte nível de competição entre as organizações. Por 
isso, percebe-se que há uma preocupação no ramo empresarial em integrar toda a cadeia 
logística, buscando maiores níveis de eficácia e competitividade. 

Sendo assim, a logística deve, portanto, utilizar-se da tecnologia da informação como 
uma ferramenta competitiva, sendo esta um requisito básico para o sucesso empresarial, onde 
por meio da mesma, possibilitará a criação e projeto de sistemas de informações que 
contemplem e dão suporte ao processo decisório nesse ambiente de logística integrada. 

São inúmeras as aplicações da TI na área de logística, como os sistemas ERPs; o EDI, 
que corresponde ao intercâmbio eletrônico de dados; códigos de barras, entre outros. Todas 
essas aplicações propiciam uma maior agilidade dos processos logísticos e conseqüentemente 
uma maior capacidade de resposta e competitividade diante da atual concorrência.  

Os conceitos apresentados sobre os termos ajudarão no entendimento destes e a 
importância de relacioná-los, mostrando que o fluxo de informações é tão importante quanto o 
fluxo de materiais. É preciso que a informação esteja disponível no tempo certo e desejado, 
garantindo uma maior pró-atividade organizacional, alcançada através da reunião entre 
oportunidade e informação na identificação de sistemas condizentes à realidade do mercado e 
da empresa. 

O presente trabalho estruturou-se da seguinte forma. Primeiramente foi apresentado o 
conceito de logística, seus objetivos, suas atividades primárias e o conceito de Logística 
Integrada. Logo em seguida, o modelo de excelência em logística mostrou o quão importante 
são os sistemas de informação para se obter uma estrutura de excelência, essencial para a 
criação de um ambiente de Logística Integrada. Após isso, foi realizada uma revisão 
conceitual sobre tecnologia de informação, afim de inseri-la e relacioná-la com a logística. 
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Finalmente, houve a apresentação da revisão literária sobre sistemas de informação, incluindo 
os sistemas de informações gerencias (SIG) e seu subcomponente, ou seja, o sistema de 
informações logísticas (SIL), escopo do estudo, mostrando a sua estrutura básica e 
importância desta para a área de logística. 

 

2. Logística 

De acordo com Novaes (2001), a logística surgiu na Segunda Guerra Mundial e tinha 
o estoque como sua função primordial, onde estes serviam como pulmão entre a manufatura e 
o cliente.  Com o passar do tempo, mudanças nos hábitos e costumes do mercado consumidor 
em relação às exigências por produtos variados e diferenciados pressionaram as organizações 
a tornarem mais flexíveis no atendimento a essas necessidades e os estoques ficavam cada vez 
mais inviáveis diante do atual cenário. 

A partir dai, a logística passou a ser tratada então, como fonte de vantagem 
competitiva, sendo vista de forma mais estratégica. Surgem as necessidades de parcerias e  de 
integração de toda a cadeia de suprimentos. O gerenciamento da cadeia de suprimentos pode 
ser entendida segundo Pires (2004), como um processo de integração entre os processos em 
toda a cadeia de suprimento, englobando o fluxo de materiais, monetário e informações na 
busca de melhores resultados, quantificados em menos custos e desperdícios.  

Percebe-se diversas nomenclaturas e definições para o termo logística presentes na 
literatura, quais sejam: distribuição física; administração de materiais e logística empresarial. 
Segundo Kobayashi (2000), o termo administração da distribuição física de 1976 foi alterado 
para logística primeiramente em 1991, com a definição apresentada pelo Council of Logistics 
Management (CLM). Após isso, além da mudança no termo, houve a mudança em sua 
definição, incluindo aspectos que permeiam toda uma cadeia de produção. 

Portanto, a definição da CLM (1991) para o termo logística correspondeu à parte da 
cadeia de suprimentos que se encarrega dos processos de planejamento, implementação e 
controle de maneira eficiente do fluxo e da armazenagem de produtos, bem como dos serviços 
e informações associadas, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o 
objetivo de atender aos requisitos do consumidor. 

Dentre as diversas definições literárias existentes, destacam-se a de Ballou (1993), 
definindo a logística como todas as atividades de movimentação e armazenagem, que 
facilitam o fluxo de produtos e informações do ponto de aquisição da matéria-prima até a 
distribuição do produto final, providenciando níveis de serviços adequados a um custo 
razoável aos clientes. 

Para Levy e Weitz (2000), a logística compreende um processo organizado de 
gerenciamento do fluxo de mercadorias da fonte do suprimento ao atacadista, por meio de 
funções de processamento internas até que o produto seja vendido e entregue ao cliente. 

Duas conceituações merecem destaque. A primeira, a definição de Fleury e Lavalle 
(2000), os autores a define como um instrumento de marketing, uma ferramenta gerencial 
capaz de agregar valor por meio de serviços prestados. A segunda, a de Lambert et al. (1998), 
destaca a logística como um processo gerencial eficiente e econômico do produto em todas as 
fases do processo, assim como as informações relativas ao mesmo, com o objetivo de atender 
às exigências dos consumidores. 

Com base nas duas definições mencionadas no parágrafo anterior, percebe-se a 
abrangência e o grau de importância relativa que a logística tem dentro do contexto 
organizacional, envolvendo de forma sistêmica e holística todos os tipos de processos 
administrativos existentes, como também todas as fases do processo de manufatura. Devido a 
essa natureza intrínseca e abrangente, merece destaque, na medida em que representa fonte de 
vantagem competitiva, pois fatores como entregas no prazo ou a diminuição desses prazos, 
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assim como produtos entregue em boas condições são de extrema relevância na satisfação e 
fidelização de clientes.  

 

2.1 Logística Integrada 

No ambiente nacional, é extremamente importante, segundo Batalha e Silva (2001), 
parcerias estratégias entre as organizações, tornando relevante à questão da eficiência e 
eficácia da cadeia produtiva, ou seja, harmonizar as intenções estratégicas de cada uma das 
empresas que formam essa cadeia, para assim elaborar um planejamento estratégico 
condizente com a nova realidade mercadológica. Assim sendo, haverá a necessidade de uma 
possível integração dos processos entre os diversos elos da cadeia, em busca de alianças 
logísticas, a montante com os fornecedores e a jusante, com distribuidores e consumidores. 

Lambert et al. (1998), mostra que essa parceria deveria ser como qualquer tipo de 
relacionamento, ou seja, composto de compartilhamento e diversificação de riscos, confiança 
mútua, assim como motivação para atingirem objetivos em comum. Assim, para que haja esse 
fortalecimento e entendimento mútuo entre os envolvidos, são necessários tempo, esforços e 
muitos recursos, mas que são compensados por muitos benefícios, numa verdadeira relação 
do “ganha-ganha”.  

A importância do conceito estende-se ainda mais quando Cristopher (1997), inclui a 
questão do valor para o cliente, pois, um sistema logístico integrado propicia uma maior 
confiabilidade na entrega, agregando benefícios ao produto oferecido, e tal valor é percebido 
pelos clientes. Esses benefícios percebidos no setor de serviços, segundo Fleury (1999), 
podem advir também de uma maior customização ou personalização no atendimento às 
necessidades dos clientes. 

A criação de valor para o cliente, através da visão de logística integrada, ressalta uma 
nova vertente dentro desse contexto, ou seja, o ECR (Resposta Eficiente ao Consumidor), 
vem se apresentando como uma ótima ferramenta de relacionamento entre fornecedores de 
bens de consumo e varejistas e que Copacino (1997), definiu como uma estratégia de 
distribuição, concebida para integrar e racionalizar o abastecimento e a promoção de 
produtos, o desenvolvimento de novos produtos e a disponibilização de produtos ao longo da 
cadeia de suprimentos. 

As vantagens estratégicas e competitivas obtidas com a logística integrada como a 
flexibilidade operacional, a criação de valor para o cliente, os benefícios sinérgicos obtidos 
com a relação sistêmica de competências essenciais (core competences) dos envolvidos, a 
obtenção de melhores resultados com menores custos, entre outros, mostram que esta 
ferramenta tornou-se amplamente empregada na prática.  

Por fim, percebe-se que a Logística Integrada significa considerar como elementos ou 
componentes de um sistema todas as atividades de movimentação e armazenagem que 
facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição até o ponto de consumo final, assim 
como os fluxos de informação que controlam e comandam os produtos em movimento. 
 O fluxo de informações, bem como o uso de sistemas de informações que unirá as 
diversas e dispersas atividades do sistema logístico por meio da tecnologia, será o escopo do 
presente estudo. 
 Hoje, segundo Licker (1997), competitividade significa agradar ao consumidor, 
respondendo rapidamente às suas necessidades. Para isso, é fundamental o uso de certas 
ferramentas, como os sistemas de informação, oferecendo-lhes informação com maior 
rapidez, assim como mantendo as informações a seu respeito. 
 Outros autores como Fawcett e Clinton (1997), destacam também a importância dos 
sistemas de informação para a busca de uma estrutura de excelência em logística, conforme 
figura abaixo: 
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FIGURA 3 - Um modelo de melhor prática logística 
Fonte: Fawcett e Clinton (1997). 

Pode-se observar que o modelo acima apresenta como suporte para a excelência 
logística, a medição de desempenho e os sistemas de informação, que tem a função de unir as 
atividades do sistema logístico com o uso da tecnologia, e essa questão será estudada com 
maiores detalhes nas sessões posteriores do artigo. 

  

2.2 As atividades primárias logísticas 

A presente sessão mostrará as atividades primordiais e básicas para a logística. 
Portanto, será de extrema importância para o entendimento do artigo, pois estas atividades 
constituem um ciclo crítico contínuo, absorvendo grande parte dos custos logísticos, na qual o 
desempenho eficaz de sua interatividade é auxiliado com o uso da tecnologia da informação. 

Para Ballou (1995), as atividades logísticas de importância primária, correspondem 
àquelas que ajudam no atendimento aos objetivos logísticos de custo e nível de serviço, 
compreendendo basicamente a três macroatividades: transporte, manutenção de estoques e 
processamento de pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - O ciclo crítico das atividades primárias logísticas 
Fonte: Adaptado de Ballow (1993). 

a) transportes: segundo Ballou (1995), o transporte representa uma das atividades 
logísticas de maior importância, pois é responsável em absorver, em média, de um a dois 
terços dos custos logísticos. Essa atividade corresponde às várias formas de se movimentar 
produtos, podendo ser rodoviários, aeroviário, ferroviário, por dutos e marítimo. 

O escopo de atividades dessa função estaria voltada à decisão do método de transporte, 
aos roteiros e a utilização da capacidade dos meios de transporte mais adequados. 
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b) manutenção de estoques: sabe-se que manter estoque é manter capital parado e 
incorrer em diversos custos de manutenção dos mesmos, mas tê-los poderá servir como 
amortecedores ou minimizadores do impacto entre oferta e demanda. Uma boa gestão de 
estoques é importante, pois eles apresentam um alto custo logístico para a organização, assim 
como a atividade de transporte, mencionada anteriormente. Mas, enquanto o transporte 
adiciona valor de lugar ao produto, o estoque adiciona valor de tempo. Por isso, é importante 
que o mesmo seja posicionado próximo aos consumidores ou aos pontos de processamento. 

c) processamento de pedidos: esta atividade corresponde o centro nervoso do sistema 
logístico, uma vez que, já que o pedido do cliente dispara todo o processo logístico, tendo 
grande importância na melhoria do desempenho da logística (LAMBERT et al., 1998). 

Os custos de processamento de pedidos tendem a serem pequenos quando comparados 
aos custos de transportes ou de manutenção de estoques. Contudo, processamento de pedidos 
é uma atividade logística primária. Sua importância como a da atividade anterior, reside no 
tempo necessário para levar bens e serviços aos clientes. 

De acordo com Ballou (1995), apesar de transportes, manutenção de estoques e 
processamento de pedidos serem as principais atividades que contribuem para a 
disponibilidade e a condição física de bens e serviços, há uma série de atividades adicionais 
que apóiam estas atividades primárias, quais sejam: armazenagem, manuseio de materiais,  
obtenção, programação de produtos, manutenção de informação e embalagens de proteção. 

A distorção na informação que permeia essas atividades primárias logísticas, provoca 
o famoso efeito chicote, que segundo Lee et al. (1997), ocorre quando as empresas  mais 
distantes do consumidor final não possuem a informação da demanda destes, e seus pedidos 
são baseados nas organizações situadas mais próximas ao consumidor final, ocorrendo o 
atraso da transferência de informação da demanda e atraso na transferência física de produtos 
na cadeia de suprimentos.  
 

3. A tecnologia da informação 

Segundo Graeml (2000), a tecnologia da informação é o conjunto de tecnologias 
resultantes da utilização simultânea e integrada da informática e telecomunicações. Já para 
Valle (2000), representam os meios utilizados pelas empresas produtivas para alavancar e 
potencializar o processo de criação e desenvolvimento de capacitação tecnológica. 

Na concepção de World Class Logistics Research apud Closs (1997), a TI é a 
aplicação de hardware, software e redes para aumentar o fluxo de informação e facilitar as 
decisões. A definição mais completa e abrangente corresponde a de Wang (1998), que defini a 
T.I como força fundamental na remodelagem de empresas por meio de investimentos em 
sistemas de informação e comunicações, de modo que sejam promovidas vantagens 
competitivas, serviço aos clientes, entre outros benefícios. 

Percebe-se pelas citações anteriores em torno do conceito de TI, que a mesma 
representa tudo o que é usado para trabalhar com a informação, sendo uma ferramenta com o 
propósito de melhorar a eficiência, eficácia e conseqüentemente a competitividade 
organizacional. 

A TI habilitou a competição global, pressionando as empresas a pensar globalmente, 
em vez de meramente local ou regionalmente. A competição global implica em desenvolver 
redes de informação, sistemas interorganizacionais e sistemas que podem trabalhar em 
qualquer lugar (LICKER, 1997). 

Atualmente, é evidente que razão de sucesso de uma organização tem ligação direta 
com a capacidade desta em inovar seus bens, serviços e processos, enfim, em todos os seus 
âmbitos de atuação. Assim sendo, a TI constitui em uma poderosa ferramenta que propicia às 
organizações a capacidade de se modificar rapidamente e pró-ativamente diante deste cenário. 
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A excelência, especificamente na área de logística, exige o amplo uso de sistemas de 
informações integrados, confiáveis e velozes, além de outras tecnologias, a fim de se obter 
maior eficácia das operações, concentrando em atividades estrategicamente relevantes para a 
empresa. 

Porém, não basta supor que a TI é a chave do sucesso, e que esta resolverá todas as 
deficiências. O grande problema hoje é supor que a tecnologia, em si, possa resolver todas as 
dificuldades (DAVENPORT, 1998). 

É importante a afirmação de Davenport, pois achar que o uso ou aquisição de qualquer 
tecnologia é uma panacéia para todos os males é um sério problema comumente visto no 
mundo empresarial. O que se deve fazer é capacitar pessoas e processos primeiro, e depois 
lhes fornecer a tecnologia como apoio, pois só assim se conseguirá otimizar o uso dessa 
poderosa ferramenta. 

 

3.1 A tecnologia da informação e a logística 

A qualidade da logística em nível global depende muito de uma TI eficaz, pois ela se 
apresenta como um fator chave do sistema de informações logísticas. A TI além de contribuir 
para a redução de custos, tem um papel importante também no que concerne à otimização dos 
recursos alocados na organização, mediante a formação de um banco de dados que dá apoio à 
tomada de decisão, a transferência de informações entre os elos da cadeia e o monitoramento 
operacional das atividades, entre outras. 

É comum encontrar hoje a aplicação da TI na área de logística, podendo se destacar 
exemplos de tecnologias como o GPS ou EDI ( Intercâmbio Eletrônico de Dados) e código de 
barras. O EDI tem um grau de importância muito grande para as operações de suprimentos na 
cadeia logística, e segundo Dornier et al. (2000), permite a transferência de dados estruturados 
de um sistema de computador para outro, de acordo com mensagens padronizadas 
preestabelecidas e usando redes de telecomunicações. 

Deve-se destacar que, essas tecnologias facilitam as operações, mas não são 
suficientes para definir uma organização logística global. A introdução dessas novas 
tecnologias de informações, sem levar em consideração importantes fatores internos e 
externos, pode levar a empresa ao fracasso, pois TI e comunicação não são capazes de 
automatizar total ou parcialmente processos de decisão relativamente simples e rotineiros.  

Outra consideração a ser feita é que a TI gera grandes benefícios à atividade logística, 
pois alia a vantagem da rapidez e redução de tempo na consecução de atividades rotineiras, ao 
mesmo tempo em que fornece um conhecimento maior a respeito de todos os processos do 
negócio, eliminando os erros de pedidos a clientes. Além disso, melhora a qualidade dos 
serviços prestados, oferecendo uma maior rapidez e confiabilidade na entrega de produtos ao 
cliente (logística de distribuição), diminuindo substancialmente os custos incorridos nas 
mesmas. 

Para Closs (1997), a logística tem que se valer da TI como uma arma competitiva, a 
qual se torna um pré-requisito para o sucesso,  além de, por meio dela, poder criar e modelar 
sistemas de informação destinados a dar suporte à tomada de decisão no gerenciamento da 
cadeia logística. 

Vale a pena ressaltar, que o custo de investimento em tecnologias é relativamente 
baixo atualmente. Hoje, o que mais conta é a informação e conhecimento do capital humano 
na empresa, agente que maximizará o potencial da tecnologia existente na organização, 
utilizando desse conhecimento, tendo sempre em vista os objetivos gerais e estratégicos da 
organização. 
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A seguir, serão destacados os conceitos de sistema de informações gerenciais e o 
sistema de informações logísticas como subcomponente do mesmo. Os conceitos 
apresentados irão ajudar no entendimento do enfoque do estudo. 
 

 
4. Sistemas de informação 

Após termos definido o conceito e a importância da integração logística no mundo 
globalizado, definido a TI e sua relação colaborativa com a logística, serão apresentados 
outros conceitos que nos ajudará a compreender melhor o assunto proposto. 

Uma visão mais logística de sistemas de informação é definida por Christopher 
(1997), como mecanismo pelo qual os fluxos complexos de materiais, peças, subconjuntos e 
produtos acabados podem ser coordenados para a obtenção de um serviço a baixo custo. 

Segundo a mesma fonte, a organização que almeja por liderança global, dependerá da 
visibilidade que ela possa obter dos fluxos de materiais, estoques e demanda, através da 
cadeia total. Sem a capacidade de enxergar por meio da rede de fornecimento, dos mercados 
de usuários finais, sem a capacidade de compreender a demanda real, o sistema estará 
condenado a depender de estoques.  

 
 

4.1 Sistema de informações gerenciais (SIG) 

Com a integração dos Sistemas de informação nas organizações e sua vinculação ao 
ciclo gerencial, surgem o famoso SIG, sistema de informações gerenciais. A seguir serão 
apresentados os vários conceitos existentes na literatura sobre o termo. 

Para Schutzer e Pereira (1974), é um sistema integrado homem/máquina, que 
providencia informações para apoiar as funções de operação, gerenciamento e tomada de 
decisão numa organização. O sistema utiliza hardware e software de computadores, 
procedimentos manuais, modelos gerenciais e de decisão e uma base de dados. 

Já na concepção de Ballou (1993), o sistema de informações gerenciais refere-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. 

Sistema de informações gerenciais é o processo de transformação de dados em 
informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, proporcionando, ainda, a 
sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados (OLIVEIRA, 1998). 

Percebe-se nas definições citadas que o SIG, de forma geral, facilita o processo de 
tomada de decisão ao fornecer à gestão as informações necessárias, garantindo a eficácia de 
atividades-chave da empresa. Uma característica comum a todos os conceitos é a eficácia 
operacional proporcionada pelo SIG a várias atividades organizacionais. 

Atualmente, com as rápidas transformações ocorridas em curto espaço de tempo, uma 
enorme quantidade e variedade de informações são requeridas. Assim, o uso de computadores 
é pré-requisito em qualquer sistema de informações. Investir em tecnologia é importante, sem 
dúvida, mas não suficiente, são necessários também investir no capital humano e intelectual 
da empresa. 

Um fato comum percebido hoje são organizações que trabalham intensivamente com 
informações, capacitando pessoas, voltadas ao conhecimento, pois essas são as principais 
virtudes de uma empresa vencedora, mas nem sempre essas empresas conseguem 
implementar uma nova tecnologia com sucesso, pois fatores como mudança de cultura, 
hábitos, processos e custos são paradigmas a serem enfrentados e sanados continuamente. 
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Uma última consideração sobre o assunto da sessão estaria relacionada às razões que 
levam ao desenvolvimento de sistema de informações gerenciais, quais sejam: documentar e 
simplificar os processos existentes; introduzir um novo item no catálogo de produtos; 
racionalizar os custos de produção; controlar os estoques, fornecedores e vendas; relacionar-
se com o mercado consumidor; controlar o fluxo de caixa; medir a lucratividade e gerenciar 
os recursos humanos da empresa (BEAL, 2001). 

A seguir, será apresentado um subsistema do Sistema de Informações Gerenciais, ou 
seja, o Sistema de Informações Logísticas, escopo deste trabalho. 

 
 

5. Sistema de informações logísticas (SIL) 

O Sistema de Informações Logísticas (SIL), é um subsistema do Sistema de 
Informações Gerenciais (SIG), e este providencia a informação especificamente necessária 
para a administração logística (BALLOU, 1993). 

De acordo com Dornier (2000), o Sistema de Informações Logísticas (SIL), têm se 
tornado um fator crítico de sucesso na estratégia logística e tem uma amplitude de atuação 
muito grande, pois engloba a monitoração de fluxo ao longo de toda a cadeia logística.  

Segundo a mesma fonte, o SIL desempenha funções como: captura de dados básicos; 
transferência de dados para centros de tratamento e processamento; armazenamento de dados 
básicos conforme seja necessário; processamento de dados em informações úteis; 
armazenamento das informações conforme necessário e transferência das informações aos 
usuários, entre outros. 

Quanto à hierarquização de utilização do SIL, pode se resumir conforme figura abaixo, 
veja: 

 

 
FIGURA 4 - Hierarquia de Utilização do Sistema de Informações Logísticas (SIL) 
Fonte: Alcyr Spíndola Filho, Karina Pivatto Dias e Viviane Rodrigues Pucci (1996).  

 
Observa-se na figura 3, as tarefas específicas para cada nível hierárquico que o SIL 

deve desempenhar, quais sejam: a) planejamento; b) coordenação; c) monitoração e controle 
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das atividades logísticas e d) operação, que se refere às informações detalhadas para 
atividades rotineiras.  

Em suma, as necessidades de informações logísticas são dividas em quatro níveis 
hierárquicos, sendo o nível operacional, o que se relaciona com as transações e consultas, o 
nível de supervisão, com supervisores executando o planejamento e controle operacional. Já 
em nível mais alto, está o nível gerencial ou de média gerência, encarregado da parte tática do 
planejamento e controle e por último, o nível da alta administração, definindo as metas, 
objetivos estratégicos e as políticas para o alcance de uma logística de classe mundial. 

A telecomunicação constitui-se em um fator chave ao SIL, sendo decisiva na 
disseminação das informações logísticas ao longo de múltiplos locais geográficos, diferentes 
funções e diversos setores e por isso, o SIL é definido também como sistema de informações 
logísticas e telecomunicações por muitos (DORNIER, 2000). 

Para Lambert et al. (1998), os passos para a instalação de um sistema de informações 
logísticas compreendem: primeiro, levantar as necessidades dos clientes e determinar os 
padrões de desempenho para poder acompanhar essas necessidades. Após isso, essas 
necessidades são comparadas às capacidades atuais da empresa, identificando quais áreas são 
passíveis de monitoração mais apurada. Depois, se pesquisa a capacidade de processamento 
de dados, para determinar que mudanças devem ser realizadas. Por final, devem ser criados 
arquivos de dados em comum, assim como desenhar os relatórios gerenciais, considerando-se 
os custos e benefícios advindos da sua utilização. 
 
 
5.1 Estrutura de um sistema de informações logísticas (SIL) 

Compostas por três elementos básicos: a entrada de dados, o processamento e a saída, 
e seus componentes, os SIL de forma geral, possui uma estrutura que contempla o 
armazenamento e a disponibilização das informações quando forem necessárias. Além disso, 
pode ainda transformar a informação para permitir uma melhor compreensão da mesma pela 
gerência. 

 

FIGURA 5 - Estrutura Básica de um SIL 
Fonte: Ballou, R.H., (1993). 

As funções desempenhadas nos SIL se parecem com qualquer sistema de informação, 
sendo composta por: uma entrada de dados, onde estes são armazenados e organizados 
voltados ao objetivo logístico; transferência desses dados para um banco de dados e sua 
manutenção baseada na importância da informação para as decisões tomadas pela 
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administração, na velocidade com que a informação deve ser recuperada e na freqüência com 
que ela é acessada (BALLOU, 1993). 

Segundo a mesma fonte, as demais funções incluem: o processamento dos dados em 
informações úteis, como por exemplo, a conversão de dados históricos em previsões; a 
armazenagem dessas informações conforme seja necessário e a transferência das informações 
aos usuários, com velocidade e formato satisfatórios. O SIL também inclui diferentes modelos 
de ajuda na avaliação de alternativas do desenho do sistema logístico e de sua operação, assim 
como procedimentos estatísticos padrões para a manipulação dos dados. 

Em relação à entrada, suas fontes de dados podem ser classificadas em dois âmbitos, 
como mostra na figura 3, sendo uma interna e a outra externa à organização. A primeira 
corresponde ao próprio sistema de registro das transações e operações diárias que permeiam 
as diversas áreas da empresa. Já a segunda, corresponde a dados sobre os stakeholders ou 
grupos de influência da empresa, como: acionistas; informações de orgãos públicos; 
concorrentes; clientes e fornecedores. 

Quanto às saídas, os tipos podem incluir: relatórios periódicos, relatórios por demanda 
ou relatórios de exceção. Os relatórios periódicos servem para o acompanhamento e controle 
sistemáticos das ações da organização, onde uma espécie de sumarização composta por 
indicadores é entregue ao gestor logístico dia a dia. Já o segundo tipo, ou seja, os relatórios 
por demanda, correspondem àqueles emitidos a pedido do gerente, atendendo a uma 
necessidade de informação em particular, normalmente fora dos procedimentos padrões de 
operação da organização. Por final, os relatórios de exceção são aqueles voltados a uma 
situação não usual, que requer uma ação ou decisão específica da gerência.  

 

6. Conclusões 

Pode-se concluir que a tecnologia da informação é fundamental nos dias atuais para 
que a logística se torne competitiva, onde o fato mais importante se remete à disponibilidade 
da informação em tempo real quando requisitada, proporcionando velocidade de reação e 
capacidade de resposta frente à concorrência. 

O trabalho também mostrou que o fluxo de informações é tão importante quanto o 
fluxo de materiais e que é necessário que toda a informação seja integrada, assim como a 
logística, para garantir um controle adequado desse fluxo. Por exemplo, no caso de 
indicadores de desempenho logístico, grande parte ou até a totalidade dos dados necessários 
são provindos de sistemas de informações. Portanto, deve-se atentar para a acurácia dos dados 
fornecidos pelo sistema, a fim de garantir que os indicadores representem o real desempenho 
das atividades logísticas. 

Uma boa administração das atividades primárias logísticas, mostradas na segunda 
sessão, consiste em fator essencial para prover produtos e serviços corretos, no lugar, tempo e 
condição desejada ao consumidor pelo menor custo possível. A ferramenta utilizada para 
facilitar essa boa gestão é o sistema de informações logísticas, detalhado na última sessão 
deste trabalho. 

Com a apresentação do modelo de Fawcett e Clinton (1997), ficou evidente a 
importância de se estudar os sistemas de informações, escopo do estudo, ou melhor, o papel 
da tecnologia da informação na logística com o uso de sistema de informações logísticas e sua 
contribuição para o bom desempenho da logística empresarial. 
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