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Sumario executivo 

Nos tempos modernos, torna-se necessario, em face do aumento das pressoes 

competitivas e do pr6prio ritmo da economia e das alteraQoes legislativas e 

tecnol6gicas, que as empresas encontrem formas de melhorar 0 seu nivel de 

serviQOs a clientes, a sua capacidade de reaCQ80 a alteraQoes de mercado e a sua 

propria produtividade na utilizayao dos recursos humanos, financeiros e fisicos. 

Actualmente, em todos os sectores da actividade comercial, a base das transacQoes 

apoia-se ainda fortemente na circulaQao intensa e muitas vezes redundante de 

grande volume de informaQao escrita (papais) entre as entidades intervenientes. 

Paradoxalmente, uma vez informatizado 0 processamento de dados, assiste-se 

muitas vezes a urn aumento deste volume. E, independentemente da qualidade das 

aplicaQoes informaticas e da rapidez com que os dados sao processados, urn 

documento, ap6s sair do computador de uma empresa, sofre invariavelmente 

multiplos atrasos e validaQoes ata ser final mente re-introduzido no computador da 

outra empresa. 

Numa transacyao tipica actual, uma empresa C utiliza a sua aplicaQao de controlo 

de existencias gerando as suas encomendas semanais, sendo tres delas bens 

fornecidos pela empresa F. 0 computador da empresa C .imprime a encomenda 

num documento que vai junto a uma carta enviada por correia para a empresa F. 

Urn ou dois dias depois, a carta chega aempresa F que a abre, analisa e envia para 

o departamento que processa as encomendas, onde urn operador introduz a 

informayao no computador. 

A informaQao da encomenda a cornpleta mas 0 formato e 0 decidido pelo 

computador da empresa C, apesar do operador ter de introduzir a informaQao de 

acordo com urn formato e sequencia decidido pelo sistema de introduyao de 

encomendas da empresa F, que a diferente. No entanto, 0 operador da empresa F 

ja a bastante treinado e consegue facilmente estabelecer as IigaQoes entre 0 

documento e 0 ecra de introduQao de dados, introduzindo zeros a esquerda e 

encurtando descriQ6es. 0 treino a suficiente para saber tambern que, quando sao 

encomendadas 18 garrafas de whisky, correspondem a 3 caixas de 6 garrafas, 
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sendo feita a conversao naquele instante, 0 que permite (quase sempre) uma 

introduyao correcta dos dados. 

Isto siginifica que, desde 0 momento em que uma empresa cliente pretende adquirir 

urn determinado produto a urn fornecedor ata ao seu pagamento final, tern lugar urn 

complexo fluxo de varios documentos entre as duas empresas, 0 qual da origem a 

um conjunto de despesas, atrasos e erros que afectam negativamente a 

rentabilidade dos negocios porque Ihes reduzem a eficacia e Ihes agravam os 

custos, comprometendo seriamente a competitividade dos produtos 

transaccionados. 

Uma posiQao competitiva a, norma,lmente, atingida quando a estratagia adoptada 

inclui componentes inovadoras que ata entao nunca tinham sido consideradas na 

definiQao de estrategias. 0 conceito do Just In Time e urn born exemplo de uma 

ferramenta inovadora, utilizada pelas ernpresas para estabelecer laQos comerciais 

mais fortes com os seus parceiros. Estes layes exigem, no entanto, urna maior 

transparencia na relaQao, que passa pela definivao conjunta da estrategia a adoptar 

para 0 produto ou mesmo pelo desenvolvimento e utilizaQao do mesmo sistema de 

informayao. Para esse efeito, a fundamental que as empresas nao tenham 

dificuldades em comunicar. 

As comunicaQoes baseadas em papel sao lentas e impoem urn certo formalismo na 

relaQao, resultante talvez de urn certo grau de desconfianQa entre as partes. 

Imagine~se como seria se a comunicayao entre os diferentes departamentos de uma 

empresa fosse realizada p~r este meio. No entanto, os parceiros comerciais (em 

particular, os fornecedores) sao, de certa forma, uma extensao da pr6pria 

organizavao, fornecendo conhecimentos, serviQos e produtos, que esta nao pode, 

ou nao quer, produzir. A qualidade do produto da empresa a, em grande parte, ' 

resultante da qualidade dos produtos dos seus fornecedores. 

o born entendimento entre as empresas comercialmente relacionadas tern urn 

grande impacto nos custos e na qualidade do produto final, determinante na 

competitividade de todas as empresas que participaram na sua criaQao. Mudar a 

relayao entre estas empresas requer confiancta, urn sentido de colaboraQao e uma 

grande determinaQ80 conjunta. A implementact80 do EDI - Electronic Data 
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Interchange - (Transferencia Electr6nica de Dados) e frequentemente urn 

catalisador para estas mudanc;as. 

o EDI consiste na transferencia electr6nica de documentos entre parceiros 

comerciais (fornecedores, clientes, etc.), possibilitada pelos desenvolvimentos 

tecnol6gicos dos ultimos anos. Esta transferencia pode ser realizada atraves da 

IigaQao entre dois computadores via rede telef6nica, via rede de transmissao de 

dados, ou mesmo atraves de meios de suporte magnetico. Assim, as aplicayoes 

comerciais de uma empresa poderao "falar" directamente com as aplicaQoes dos 

seus parceiros comerciais, reduzindo os custos de entrada de dados, os erros 
associados, 0 papel dispendido et em muitos casos, as pessoas envolvidas no 

processo. 

o EDI substituira 0 correio, fax ou telefone como forma de transmissao de 

documentos comerciais, tais como ordens de encomenda, facturas ou ordens de 

pagamento. Em vez de receber os documentos em papel e ter de os introduzir no 

seu sistema, a empresa recebe os documentos electronicamente, formatados 

segundo uma norma acordada e envia-os para urn software de traduy8.o. Este 

converte 0 documento para 0 formato adequado a aplicaQao comercial que 0 trata 

da mesma forma que se tivesse sido recebido pelo correio e introduzido no sistema. 

Por exemplo, pode existir uma empresa que envia electronicamente uma ordem de 

encomenda a urn seu fornecedor cujo software, apes confirmattao da existencia do 

produto em stock, envia ao armazem uma guia de remessa para que 0 produto seja 

entregue ao cliente, enviando simultaneamente (ou com urn tempo de espera, para 

permitir a intervenQao humana na entrega), por meios electrenicos, a factura. 0 

cliente, podera entao realizar 0 pagamento automaticamente, ap6s confirmada a 

chegada da mercadoria, atraves de uma ligattao EDI ao banco. 

o EDI tern duas caracteristicas que 0 tornam de particular interesse para 0 

empresario. Por urn lado, exige e estimula a confianQa, elemento fundamental nas 

boas relaQoes comerciais. Esta nao implica a fe cega em aCQoes que nao sao 

razoaveis, mas sim que se possa contar com urn comportamento consistente de 

parte a parte, quando dai se puderem extrair vantagens mutuas. Esta-se a falar na 

necessidade de estabelecimento de laQos de confianQa entre empresas mais 
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habituadas a brac;os de ferro, resultante de 0 EDI estar ligado a. manipulaC;ao 

automatica da informayao, sem a verificaC;ao humana permanente. Eclaro que em 

certas areas de neg6cio, esta confianc;a pode ser impossivel; mas, em muitos 

casos, ira conduzir a novas form as de relayao, abrindo um vasto leque de novas 

oportunidades a cada empresa. A segunda .caracteristica e a simplicidade, 

resultante das exigencias de utilizar normas e de reanalisar 0 pr6prio neg6cio. 

o EDI nao fornece um conjunto definido de vantagens aos seus utilizadores. Pelo 

contrario, fornece a oportunidade de melhorar as praticas comerciais e de 

reorganizar os matodos de produyao e distribuiyao, de forma a que a eITlpreSa 

possa,atingir os objectiv~s de uma maior eficiencia e competitividade. Os beneficios 

mais tangiveis da aplicayao do EDI sao a reduyao de custos, controle de recursos, 

correcyao da informayao e velocidade de resposta, que conduzem todos a urn 

melhor servic;o ao cliente, criando 0 principal bem da empresa - a vantagem 

competitiva. 0 EDI a, pois, uma arma estratagica vital na procura de uma maior 

quota de mercado. 

o que a que uma empresa pode fazer com uma ordem de encomenda que esta 

claramente entendida, livre de erros e que chegou ao local de armazenagem do 

produto poucos minutos depois do cliente concluir que era necessaria? A res posta 

a, simplesmente, que a pode satisfazer rapidamente, contentando 0 cliente, 

maximizando as vendas, reduzindo os seus stocks e os do cliente e permitindo a 

venda de outro tipo de produtos, para os quais 0 tempo de entrega e f~ctor chave. 

Como exemplo, refira-se a Digital que resolveu implantar EDI numa das suas 
fabricas nos E. U .A., com os seguintes resultados: 

• 	 0 tempo necessario a. confirmac;ao de ordens de encomenda baixou de 5 
semanas para 3 dias; 

• 	 0 trabalho de efectuar uma compra, que demorava ao comprador 25 horas, a 
agora realizado em 2; e 

• 	 as existencias foram reduzidas de 300 mil contos para 75 mil. 

Estas poupanyas nao foram apenas devidas a. implantac;ao do EDI; resultaram 

tambem de uma combinac;ao de outros factores, nomeadamente: 

• 	 melhoria das aplicac;oes informaticas: 
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• 	 novos procedimentos, como seja 0 Just In Time; e 

• 	 novas IigaQoes a redes de transmissao de dados, quer internamente quer 

externamente. 

No entanto, para poder implantar estes factores e conseguir estas poupanQas, a 
Digital teve de utilizar 0 EDI. 

o EDI a, pois, uma nova estratagia, no sentido de que sera a base para 0 

crescimento da empresa, a IigaQAo entre as suas actividades e os seu objectiv~s. 0 

EDI nso deve ser encarado como uma tecnologia mas sim como uma necessidade 

para a gestao da empresa, variando a sua aplicaQao de acordo com as 

necessidades que vai procurar satisfazer. 
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1. Introduc;io 

Os desenvolvimentos tecnol6gicos dos ultimos anos tornaram possivel a 

transferencia electr6nica de documentos entre parceiros comerciais, processo este 

conhecido como EDI (Electronic Data Interchange - Transferencia Electronica de 

Dados). A possibilidade de reduzir significativamente 0 tempo de uma transac<tao 

comercial, bem como a significativa diminui«8o do risco de dados incorrectamente 

introduzidos, vem alterar a maneira tradicional de fazer negocios, impondo 0 EDI 

como uma importante ferramenta de gestao. 

A primeira parte do trabalho apresenta uma introdu<tao ao EDI e aos eoneeitos 

basicos a ele associados. E feita uma aproxima<tao historiea e introduzida uma 

defini<tao do coneeito. 

Na segunda parte, sao referidas as prineipais vantagens, benefieios e riscos 

tipicamente ligados a implanta<tao do EDI nas empresas, sendo feita uma especial 

referencia ao caso das pequenas e medias empresas. Nesta parte indica-se ainda 

os passos necessarios para se poder inieiar 0 funcionamento EDt 

Na terceira parte, serao referidos os aspectos tecnicos envolvidos (sistemas de 

comunica<toes, normas e software) e alguns problemas existentes com 0 EDI, 

nomeadamente os aspectos legais e de seguran«a associados a entrada em 

funcionamento na empresa desta nova forma de relacionamento empresarial. 

Na ultima parte, serao apresentados um conjunto de casos de introdu<tao do EDI 

em diferente$ empresas. Sera dada particular relevancia as metodologias aplicadas 

na altera«8o de processos antigos, as vantagens directa e indirectamente obtidas 

eom a utiliza<tao do EDI e aos problemas enfrentados nas fases de prepara<tao, de 

testes e de real utiliza<tao desta ferramenta. Urn dos casos apresentados refere a 

introdu<tao do EDI vista pelos do is parceiros eomereiais, onde urn deles e uma 

grande empresa (British Coal). 

Como cornplemento ao trabalho, serao apresentados urn conjunto de anexos, no 

primeiro dos quais e feito urn ponto de situa<tao do EDI em diferentes paises, sendo 

dada particular relevancia aos paises da Comunidade Europeia, em especial a 
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situaQ8.o actual em Portugal e evoluQ8.o previsivel; no segundo anexo, e referido 0 

caso particular da aplicaQ8.o do EDI na banca e, no terceiro, e dada uma base de 

trabalho para a definiQ8.o de urn "Interchange Agreement' que e 0 acordo que os 

parceiros comerciais devem realizar antes de cornec;arem a trabalhar com EDI. 
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2. 0 EDI - ferramenta da gestio 

Nesta parte, e feita uma analise hist6rica da evolu~ao dos sistemas de informa~ao 

ate ao aparecimento do EDI e, em seguida, e dada uma defini~ao cuidada sobre 0 

significado deste conceito. 

2.1. EvoluC;io historiea 

Os seres humanos sentem a necessidade de trocar informa~ao, desde ha muito 

tempo. Poder-se-a dizer que essa necessidade comeQou no dia em que comeQaram 

a trocar bens, ou seja, no dia em que come~ou 0 comercio. As tabuas de barro na 

Babil6nia e os papiros no Egipto terao sido os primeiros meios utilizados para 

realizar essa troca da informayao. 

No seculo XIX, surgiu a idade das ferramentas de comunicaQoes, com os nomes 

derivados do prefixo grego It tele' que significa distante. 0 telefone foi entao 

inventado. Ja no seculo XX, a partir dos anos 50, surgiram uma grande quantidade 

de instrumentos de comunicayOes: 0 telex, os computadores com novos processos 

de trocar informaQao (primeiro atraves de baridas magneticas, posteriormente 

atraves de discos flexiveis), 0 telefax, 0 minitel em FranQa e os microcomputadores 

que se foram progressivamente instalando nas empresas. 

A introduyao dos microcomputadores nas empresas deveu-se principal mente a 
necessidade sentida p~r estas de automatizar a produyao dos seus documentos 

basicos, necessarios para a realizaQao das suas transacQoes comerciais. Surgiram 

depois os modems, com os quais se tornou possivel a passagem directa de texto e 

graficos produzidos num computador para os computadores dos seus parceiros, 

atraves de redes de telecomunicaQoes. Aparece 0 correia electr6nico que permite 

substituir 0 correia normal, satisfazendo a necessidade, ha muito sentida, da 

comunicayao sem papel. Se a pessoa sentir a necessidade do papel (resultante de 

habitos adquiridos ao longo de muitos anos), pode obte-Io atraves de impressoras. 

E agora oferecida uma nova possibilidade, a de tratar a informa~ao recebida 

directamente, sem necessidade de reintroduQao. 
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o EDI surge assim naturalmente, como ma,is um passo na evoluyao hist6rica. As 

suas origens encontram-se em sistemas utilizados por empresas americanas, dos 

sectores das linhas aereas, saude e produyao de autom6veis, que estabeleceram 

relaQ6es comerciais entre elas directamente, por meios electr6nicos, no final dos 

anos 60, mas com base em normas e sistemas de comunica~oes extremamente 

atrasados. 

Talvez por isso se considere, geralmente, que a primeira aplicayao de EDI surgiu 

em Inglaterra, no principio dos anos 70, no aeroporto de Heathrow, com oobjectivo 

de controlar a carga aerea (sistema designado por LACES). Este sistema permitiu 

demonstrar que era possivel tratar a informayao de gestao sem comprometer a 

seguran~a e a confidencialidade necessarias, permitindo mesmo alguma melhoria 

destes parametros, Estavam dados os primeiros passos para, como resultado do 

enorme desenvolvimento verificado durante os anos seguintes nos sistemas 

informaticos e de telecomunica~oes, 0 aparecimento em for~a do EDI em diferentes 

partes do mundo. Como exemplo, refira-se que, ate ao final do seculo, cerca de 

70% das empresas americanas ja deverao trabalhar com EDI. 

Ainda como exemplo, refira-se 0 caso da Texas Intruments Inc. que tern 

actualmente mais de 1 600 parceiros comerciais em 20 paises, com quem troca 

mais de 50 tipos de mensagens de EDI poupando, segundo uma estimativa da 

pr6pria empresa, cerca de urn milhao e meio de contos por ano, apenas em corte de 

custos. 

A primeira aplica~ao EDI criada foi a encomenda que 9, geralmente, a primeira a 

ser implementada pelas empresas que se iniciam no EDI. Pode ser composta pelas 
seguintes mensagens: 

• 	 pedido de or~amento - enviado pelo potencial comprador a um ou mais 

fornecedores, com informa~ao sobre 0 produto pretendido, quantidade, 

condi~oes de entrega, etc; 

• or~amento - resposta dos fornecedores; 


• ordem de encomenda - encomenda do produto a um fornecedor; 


• 	 instru~oes de entrega - podem fazer parte da pr6pria ordem de encomenda, au 

serem enviadas pasteriormente; 
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• 	 alteraQoes as instruQoes de entrega - podem ser enviadas pelo cliente ou pelo 

fornecedor; e 

• 	 informaQao de envio - enviada pelo fornecedor para 0 cliente quando os produtos 

estiverem preparados, por exemplo para este os ir buscar ou indicando que 

foram despachados num barco. 

A segunda principal aplicaoa,o EDI e a facturaoa,o, a qual tambem e constituida por 

diversas mensagens, sendo as mais importantes: 

• 	 factura - apos a entrega dos bens, 0 fornecedor envia uma mensagem de 

factura, pedindo 0 pagamento e indicando os bens fornecidos, quantidades, 

preQos, condiQoes de pagamento, etc; 

• 	 extracto de conta - periodicamente, 0 fornecedor pode enviar esta mensagem 

para indicar as facturas pendentes; 

• 	 notas de credito e debito - podem ser enviadas por ambos os parceiros para 

correcyao de erros na factura derivados, por exemplo, de preQOs ou quantidades 

incorrectas ou de bens estragados ou devolvidos; e 

• 	 informayao de pagamento - enviada pelo cliente, informando que efectuou 0 

pagamento (quer pelos metodos tradicionais quer atraves do EDI bancario), 0 

que permite a facil conciliaQao entre 0 valor pago e os documentos que the 

deram origem. 

2.2. Defini~io de EDI 

EDI sao as iniciais de "Electronic Data Interchange", 0 que se podera traduzir por 

transferencia electronica de dados. Oefinir EDI nao e simples, existindo diferentes 

definiQoes deste conceito. Talvez a mais adequada seja a dada pela "International 

Data Exchange Association", que define 0 EDI como sendo "A transferencia de 

informayao estruturada entre do is sistemas informaticos, de acordo com mensagens 

padrao acordadas, atraves de meios electronicos". Uma analise mais cuidada da 

definiQao, chama a atenQao para diversos aspectos: 

• 	 "transferencia" - esta, sendo realizada p~r meios electronicos directamente entre 

computadores, perrriite retirar todo 0 papel do circuito comercial. Como se realiza 

entre dois parceiros comerciais distintos, existe a necessidade de uma grande 

cooperaQao entre ambos; 
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• "informayao" - que e 0 conjunto de dados necessarios para se poderem realizar 

todas as funyoes relativas as exigencias comerciais; 

• "estruturada" - que implica uma forma especifica de apresentar a informayao, de 

acordo com urn conjunto de regras que tornarao as trocas mais eficientes e 

simples de perceber, independentemente do equipamento ou software utilizados. 

E neste aspecto que 0 EDI se distingue de outras formas de comunica9ao 

directa entre com putadores , nomeadamente 0 correia electronico, onde a 

informayao pode ser transmitida com 0 formato definido segundo a vontade de 

quem a transmite; 

• "entre dois sistemas informaticosll 
- que poderao ser quaisquer uns, pois a 

transmissao de mensagens EDI nao esta associada a necessidade de sistemas 

semelhantes ou sequer compativeis. Pelo contrario, quaisquer dois sistemas 

poderao comunicar por EDI. 

Actualmente, as empresas que fazem EDI utilizam normalmente urn posto de 

trabalho EDI, por exemplo urn PC, e urn software de conversao que fornece as 

capacidades de conversao, formatayao e Iiga9ao ao sistema de comunica90es 

utilizado. 0 posto de trabalho e independente do sistema central, encontrando-se 

a ele ligado, pelo que pode dizer-se que 0 EDI nao se encontra ainda totalmente 

integrado nos sistemas de informa9ao das empresas; 

• "De acordo com mensagens padrao acordadas" - signi'fica exactamente que, 

antes de se poder utilizar 0 EDI, e necessario urn acordo previo sobre quais as 

mensagens a transmitir equal 0 seu formato; e 

• "Atraves de meios electronicos" - 0 que implica que os computadores deverao, 

de alguma forma, estar ligados. No entanto, e frequente utilizar, como forma de 

transmissao de mensagens EDI, discos flexiveis ou bandas magneticas 

transportadas em mao de urn sistema para outro. Nesse caso, perder-se-ao 

algumas das vantagens do EDI mas, por outro lado, caso exista troca de 

grandes volumes de informa9ao, poder-se-a ter elevados ganhos financeiros. 
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3. 	0 EDI nas empresas - vantagens e custos 

Esta parte come~ com a indicaQao de urn conjunto de estudos motivadores para a 

introduQio do EDI. Em seguida, sao apresentadas, de forma sistematica, as 

vantagens habituais da utilizaQao deste sistema.· 0 caso das pequenas e medias 

empresas merece uma atenQio especial pois, para elas, as vantagens nao sao tao 

6bvias, sendo importante urn certo cuidado das grandes empresas para que os seus 

parceiros mais pequenos tambem possam beneficiar com 0 EDI. 

Em seguida, e feita uma analise dos custos e riscos associados a introduQao do 

EDI. Apesar desta introduQio ser normalmente vantajosa, e importante verifica-Io 

em cada caso concreto, atraves da comparac;ao de custos e proveitos, riscos e 

vantagens. Finalmente, sao dadas algumas indicaQoes sobre a metodologia a 

adoptar para introduzir 0 EDI numa empresa. 

3.1. Impacto nas empresas 

A sobrevivencia das empresas ira depender da capacidade destas de reduzir 0 

tempo de res posta as exigencias do mercado, ou seja, da sua capacidade de 

fornecer ao cliente aquilo que ele deseja, quando ele deseja, reduzindo, ao mesmo 

tempo, os stocks, ao longo de toda a cadeia de abastecimento. 

No meio dos anos 80, urn estudo realizado em Inglaterra concluiu que 0 custo medio 

de gerar e processar urn documento comercial era de perto de ESC 2 500$00, 

estando mais de dois terQOs do custo associado com pessoas e papel. 0 mesmo 

estudo mostrou que cerca de dois terQos das empresas inquiridas considerava que 

beneficiaria pela introduQao do EDI na sua pratica comercial. 

Urn outro estudo, realizado pela Philips em 1991, concluiu que: 

• 	 cerca de 70% de todo 0 output gerado por computadores e reintroduzido 

manualmente noutros computadores, representando aproximadamente 25% dos 

custos de transaQio; 
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mais de 50% dos documentos de alguma complexidade contem pelo menos urn• 
erro de introduySo, antes de verificados. Em documentos de grande 

complexidade essa taxa chega a subir a 80%
; 

• o tratamento manual dos documentos nas transayaes entre os Estados Unidos e 

a Comunidade Europeia representa urn custo de entre 7 mil e 9 mil milhoes de 

contos num ano. Nas transacyaes efectuadas em todo 0 mundo, este numero 

estars entre os 45 e os 50 mil milhoes de contos; e 

• o custo de todos os sistemas baseados em papel utilizados no comercio 

internacional representa cerca de 7 a 8% do valor total das transaCQoes. 

Outro estudo, realizado pela Comissao Europeia, indica que cerca de 15% do total 

dos custos dos produtos industriais corresponde a custos de processamento de 

documentos. 

Estes estudos revelam a necessidade de modificar esta situayao criando, ao mesmo 

tempo, vantagens estrategicas muito mais importantes do que as vantagens 

tang iveis respeitantes a cortes de custos associados a pessoas e papel. As 

vantagens estrategicas poderao estar ligadas, por exemplo, a novos metodos de 

produySo ou a urn maior entendimento da forma de funcionar dos parceiros 

comerciais. 

No entanto, 0 EDI nao realiza estes objectiv~s. Eles resultam de uma reavaliayao da 

forma de fazer neg6cio e devem ser conduzidos pela gestao de topo da empresa. 0 

EDI nao e mais do que uma ferramenta de gestao que permite reestruturac;oes 

profundas nos metodos internos e externos de funcionamento das empresas, uma 

vez que afecta as relayoes destas com clientes, fornecedores, bancos e 

autoridades. Os gestores de topo deverao mostrar grande empenhamento no EDI, 

para que este possa ser urn sucesso. A sua introduc;ao na empresa nao pode ser 

resultante do desejo de urn s6 individuo mas sim de uma decisao aprovada 

colectivamente e parte integrante de uma estrategia completa. 

o EDI traduz-se, essencialmente, numa melhor "pnitica comercial" quer 

internamente quer, principalmente, nas suas relayoes com 0 exterior, encorajando, 

ou mesmo foryando, as empresas a reexarrlinar os seus processos e relayoes 

comerciais; como resultado obtam-se, invariavelmente, uma empresa mais 
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produtiv~ e competitiva, capaz de confiar na capacidade de res posta dos seus 

fornecedores e oferecendo urn muito melhor nivel de serviQO aos seus clientes. 

Para poder retirar todos os beneficios do EDI, as empresas terso de combinar 

correctamente os aspectos tecnicos e de cultura de empresa que constituem 0 EDI, 

o qual e muitas vezes visto como sendo urn problema 20% tacnico e 80%, 

organizac;so da empresa. 

Valera a pena referir urn exemplo, passado em Inglaterra, do impacto do EDI na 

actividade de urn grande retalhista ingles. Este encomenda agora roupas a todos os 

seus fornecedores, em toda a Grs ..Bretanha, usando EDI. Assim, os fornecedores 

podem, na segunda-feira, planear a sua produc;8o semanal com base nas vendas 

realizadas em todo 0 pais ao longo do fim-de-semana anterior. Para urn 

determinado produto, 0 retalhista tera planeado 0 conjunto de cores e tamanhos 

para toda a estac;so de, por exemplo, 10 semanas. 0 fabricante tera reservado 

recursos para essa produc;so, fabricando cerca de um mes antes urn stock inicial. 

Depois, semana ap6s semana, ira produzindo para stock as cores e tamanhos, de 

acordo com 0 conjunto de vendas real. 

Oeste modo, conseguem-se reduzir os rupturas de stocks e, conforme muitos 

estudos mostram, aumentar tambam as vendas. As rupturas.de stocks reduzem as 

vendas pois, se urn cliente nso encontra numa loja 0 tamanho e cor desejada, 

podera optar por ir a outra loja comprar urn produto alternativo. Pod era acontecer 

que a loja fique sem a cor e 0 tamanho mais popular rapidamente (pois 0 stock 

inicial e mais reduzido) mas, no final da estac;ao, os stocks existentes serso muito 

mais baixos, nso havendo necessidade de realizar urn saldo de fim-de-estac;so para 

se vender grandes quantidades de cores e tamanhos nso procurados. Havera, 

desta forma uma enorme reduc;8o do valor dos bens no canal de distribuic;so, uma 

vez que os produtos produzidos na quarta-feira poderso estar nas lojas para venda 

antes do fim-de-semana. 

Os beneficios de utilizac;so do EDI foram muito mais do que a simples eliminac;so 

dos custos resultantes da impressso em papel e reintrodu9so no outro sistema de 

encomendas e facturas. Os beneficios foram estratagicos, alterando a maneira 

normal de trabalhar e a relac;6es entre 0 retalhista e os seus fornecedores. Aquele 

http:rupturas.de
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ira aumentar ao maximo a e'ficiencia de todo 0 canal de distribui~o, tendendo a 

funcionar com menos fornecedores. Aqueles que puderem fornecer os produtos de 

melhor qualidade atempadamente e a urn preyo correcto terao, assim, os seus layos 

comerciais estreitados, em detrimento dos fornecedores menos competitivos. 

Do ponto de vista do fornecedor, as vantagens sao tambem muito importantes. 0 

EDI fornece-Ihes uma arma de importancia vital na competi~o com fornecedores 

de paises distantes, por exemplo da Asia, atraves da possibilidade de responderem 

a procura diaria num sistema perto do Just in Time. 

3.2. Vantagens do EDI 

o EDI e muitas vezes visto como uma forma de eliminar as actividades que nao 

trazem valor acrescentado aempresa, aumentar a eficiencia do negocio e diminuir 

custos, sendo a enfase normal mente colocada no ultimo aspecto. Mais 

recentemente, comeyou a ser dado maior realce a sua capacidade de permitir urn 

melhor nivel de serviyo, principiando a ser encarado como gerador de uma 
vantagem competitiva. 

Num inquerito realizado em Inglaterra entre as empresas que implementaram EDI, 

foram apresentadas diversas razoes que os inquiridos classificaram entre sem 

importancia, de pouca importancia, importante e muito importante. Foram obtidos os 
seguintes resultados: 
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Sem 

importancia 

Pouco 

importante 

Importante Muito 

importante 

Pressao de parceiros 

comerciais 

33%, 24%) 8% 35% 

Reduoao de custos 17% 27% 37% 19% 

Utiliza~o de metodologias 

Just In Time 

52% 18% 16% 14% 

Melhoria do cash-flow 29% 36% 230/0 12% 

Aumento da seguranca 52% 27% 13%) 8% 

Aumento das vantagens 

competitivas 

15% 17% 36% 320/0 

Melhoria da imagem da 

empresa 
21 % 33% 26% 20% 

Procura de novas 

oportunidades de neg6cio 

30% 25% 25% 20% 

Deve ser destacada a importancia dada a procura de vantagens competitivas (68% 

das empresas consideraram ..na importante ou muito importante) que ja foi maior 

que a simples reduQ80 de custos (com apenas 56%). 

As vantagens do EDI podem ser vistas em tres areas: 

• 	 Area estrategica, de importancia crucial no longo prazo, afectando 0 pr6prio 

neg6cio da empresa, a sua actividade central. Estas vantagens, geralmente 

intangiveis, deverao ser, no entanto, quantificadas, por forma a se poder tazer 
uma boa. analise dos beneficios retirados com a introduftao do EDI. Nesta area, 

podem-se referir: 

* 	 reduQ80 do cicio de neg6cio, que pode ser vital em casos em que a 

velocidade do sistema de encomendas e facturaftao seja essencial; 

* 	 produftao em Just In Time, reduzindo os lotes de produftao de produtos 

acabados as dimensoes requeridas pelo mercado, sem grandes riscos de 

falta de stock. Para tal, e necessario produtos de alta qualidade, boas 

comunica¢es e logistica e relativa flexibilidade. 

o objectiv~ e adquirir as materias-primas a medida que vao sendo 

necessarias, em quantidades pequenas, evitando assim elevados stocks, 
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quer de materias-primas quer, atraves da utilizac;ao das tecnicas Just In Time, 

de materias em processo de fabrico e de produtos acabados, normalmente 

necessarias para dar resposta as dificuldades em prever certos factores 

como a procura, faltas de materias-primas 'e alterac;6es nos processos 

produtivos. 
o EDI facilita a utilizac;ao destas tecnicas, pois permite 0 acesso a 

informac;ao diaria de forma mais rapida e com menos erros, garantindo 

simultaneamente certa estabilidade nas relac;oes comerciais; 

* 	 melhores tempos de entrega, particularmente em contratos internacionais, 

onde a circulac;ao da mercadoria pode estar dependente dos papeis, ficando 

'muitas vezes parada a espera dos documentos necessarios, 0 que resulta 

num aumento do custo de transporte e, consequenternente, nurn maior prec;o 

de venda final ao consumidor; 

* 	 evitar 0 atraso tecnologico em relac;ao a concorrencia, particularmente em 

mercados altamente competitivos, onde atrasos poderao significar grandes 

prejuizos; 

* 	 maior rapidez em obter informac;ao de mercado. Por exemplo, a Simmenthal, 

urn fabricante italiano de comida enlatada que fornece urn conjunto de 

pontos-de-venda consegue, devido a introduQ80 do EDI, acompanhar quase 

em tempo real as vendas, 0 que Ihe permite actuar imediatamente em 

consonancia com as atitudes dos consumidores, por exemplo alargando 0 

prazo de uma campanha promocional ou alterando 0 design dos seus 

produtos; 

* 	 melhor relaQ80 com os parceiros, os quais S80 forQados a trabalhar em 

conjunto para implementar 0 EDI, transformando uma relaQ80 
tradicionalmente combativa numa de cooperaQ80. Segundo a Simmenthal, 

as empresas deixam de ter como objectivo principal 0 passar os seus custos 

comerciais para os parceiros (clientes ou fornecedores), para passarem a 

entender 0 ponto de vista do parceiro. Isto resulta em, por exemplo, os 

documentos passarem a conter a informaQ80 necessaria a ambas as partes, 

em vez de apenas serem desenhados pelo emissor e enviados sem qualquer 

consulta ao parceiro, a quem falta, muitas vezes, informaQ80 crucial; 

* 	 maior facilidade em procurar fornecedores alternativos para urn produto; 
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'" 	 maior facilidade na divulgayao ao mercado das caracteristicas de urn prod uta 

novo, ou da alterayao de outro, nomeadamente em descriyao e especificayao 

do produto, disponibilidade para venda e prevo; 

* melhor informayao de gestao; e 


'" melhor imagem da empresa; 

• area operacional, de importancia no funcionamento diario, tendo normalmente 

impacto em apenas alguns departamentos da empresa. Nesta area, as 

vantagens sao tangiveis e, portanto, faceis de quantificar. S6 com as poupanyas 

resultantes destes proveitos sera normalmente possivel a uma empresa ter 0 

investimento em EDI recuperado num prazo de 2 a 4 anos. Podem-se referir as 

seguintes vantagens: 

'" reduyao em contas de papel e correio; 

'" reduyao do fundo de maneio retido em existencias, atraves da diminuiyao do 

cicio comercial e de uma melhor informayao de vendas, permitindo a reduyao 

do nivel de stock e a consequente poupanya em espayo, seguros e pessoal 

de armazem; 

'" 	 reduyao dos custos relacionados com 0 processamento manual dos 

documentos, nomeadamente de verificayao e introduyao de dados. Estes 

custos sao cada vez mais relevantes, pOis 0 custo de mao-de-obra tern vindo 

a aumentar, ao contrario do que acontece com 0 custo dos sistemas 

informaticos. Este aspecto sera sempre uma das primeiras razoes para uma 

empresa se iniciar no EDI; 

* 	 melhor gestao financeira, motivada pelo envio de facturas atempadamente e 

em concordancia com as ordens de encomenda e entregas correspondentes, 

permitindo 0 seu pagamento sem posteriores correcyoes; 

* 	 reduyao do nivel de erros, com a eliminayao dos erros resultantes da 

passagem de informayao de urn suporte (papel) para outro (com putador) de 

forma manual, com a consequente diminuiyso de ordens de encomenda 

incorrectas e de mercadorias devolvidas ou novas entregas para perfazer a 

encomenda original; e 

'" 	 informayso sobre 0 recebimento de mensagens que, nao sendo uma regra do 

EDI, existe normalmente disponivel nos sistemas eXistentes; 

• 	 area de oportunidades, de importancia como urn potencial de beneficios futuros, 

resultantes principalmente de uma imagem de empresa tecnologicamente 

avan98da 0 que, sendo claramente benefico, e dificil de quanUficar. A medida 
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que yao aparecendo empresas a exigir que os seus parceiros "falem" EDI, as 

empresas que ja 0 fizerem poderao aparecer em vantagem. 

3.3. As pequenas e medias empresas 

Estando as origens do EDI assentes em grandes empresas, poder-se-ia pensar que 

eram estas que retirariam vantagens deste sistema e que poucas seriam as 

vantagens para as pequenas empresas. Nao a, no entanto, essa a realidade. Sendo 

certo que 0 desenvolvimento do EDI necessita de uma certa "massa critica", 

di'ficilmente atingivel sem 0 empenhamento das maiores empresas, deve estar 

sempre presente que 0 EDI, sendo nao um fim mas um meio, a essencialmente 

uma nova forma de fazer negocio, que traz vantagens para todas as empresas que 

o utilizem. 

Para a maioria das empresas 0 EDI a um passe de "gigante" que implicara nso 

apenas investirnentos importantes em tecnologia (hardware e software) e em custos 

de desenvolvimento mas tarnbam, e talvez mais dificil, uma nova rnaneira de 

encarar as relac;oes com clientes e fornecedores, a alterac;ao de habitos antigos na 

forma de fazer negocio, uma alterac;ao profunda do cicio compra/venda. 

A pequena empresa normalmente entra no EDI obrigada pelo seu cliente principal 

(que frequentemente representa entre 50 e 90% do seu volume de facturac;ao). A 

sua posic;ao a essencialmente reactiva, ficando a cargo da empresa cliente a 

definic;ao dos documentos a serem trocados, normas a serem usadas, suporte 

tacnico e formac;ao. Para a pequena empresa ficam os custos de investimento 

inicial, de urn PC com placa de comunicac;oes, urn modem, urn pacote de software 

EDI e a formac;ao a urn ou dois elementos, 0 que podera representar cerca de mil 

contos, e os custos de comunicac;6es que, dependendo do numero de mensagens 

enviadas, importarao em cerca de 10 contos por meso 

A utilizac;ao do EDI representa acrescentar uma vertente electronica a urn negocio 

estavel, realizado com base em documentos manuais, pelo que, muitas vezes, as 

mensagens que chegam sao impressas em papel e as enviadas introduzidas no 

sistema a partir de papel (que sera 0 documento guardado). Neste caso, 0 EDI 
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representa apenas urn sistema alternativo de comunicayao e urn peso a mais para 

estas empresas, que deparam agora com a rejeiyao de mensagens incorrectas ou 

com problemas nas linhas de comunicagoes (normalmente a rede telef6nica). As 

vantagens percebidas por estas empresas sao, tipicamente, uma melhor relagao 

com 0 cliente principal e 0 aumento de seguranga e velocidade do sistema, sendo 

agora imposslvel aos clientes afirmarem, por exemplo, que "a factura se perdeu no 

correio". 

As empresas medias sao tarn bern normalmente forgadas a entrar no EDI mas os 

investimentos iniciais sao normalmente mais baixos pois utilizam urn PC ja existente, 

e retiram maiores beneficios, urna vez que estabelecem ligagoes entre as suas 

aplicagoes e 0 software EDI. A entrada do EDI na empresa tern, assim, urn maior 

impacto nas praticas eXistentes, estando os principais problemas sentidos 

associados a integrayao do EDI com as aplicagoes existentes e a necessidade de 

adopgao de sistemas de controlo adicionais. Estas empresas, ao contrario das 

empresas mais pequenas, esperam tipicamente obter urn retorno ao investirnento 

realizado para introduzir 0 EDI num prazo de 2 anos. 

3.4. Riscos associados ao EDI 

A introdugao do EDI numa empresa contem, tambem, urn conjunto de custos e 

riscos que importa quantificar, para comparar com a quantificagao das vantagens. 

Apesar de ser urn trabalho dificil, alguns aspectos poderao ser levados em 

considerayao: 

• 	 tempo e recursos humanos atribuidos ao levantamento dos circuitos de 

informagao da empresa e desta com os seus parceiros e a identificayao da 

inforrnagao relevante; 

• 	 custos do software EDI e das interfaces com 0 software existente; 

• 	 custos do software e hardware de comunicagoes; 

• 	 custos de inscrigao como utilizador da rede (VAN) e custos de utilizayao; e 

• 	 custos de formagao interna, incluindo consultadoria prestada por entidades 

especializadas e apoio durante os primeiros tempos de funcionamento. 
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Deverao tambem ser avaliados cuidadosamente os riscos associados a passagem 

para urn sistema electronico, que poderao ter origem nos parceiros comerciais, nas 

VANs, no modulo de tradugao da mensagem EDI e nas interfaces entre 0 software 

anteriormente existente e 0 software introduzido na empresa para tratamento do 

EDI. 

Estes riscos sao varios, nomeadamente: 

• 	 aumento da dependencia dos sistemas informaticos, consequencia imediata de 

retirar pessoas do processo comercial; 

• 	 redu~ao do envolvimento humano, perdendo-se a principal forma actual de fazer 

negocios: a intuigao - "feelinglt - para identificar negocios anormais; 

• 	 aumento da dependencia em relagao a parceiros comerciais e a fornecedores 

pois, para se poder explorar as vantagens do EDI, sera necessario aumentar a 

confian~ nos parceiros comerciais, estando os negocios menos cobertos por 

margens de erro; 

• 	 riscos legais, resultantes essencialmente da legisla~ao actual nso prever (ainda) 

a possibilidade de trocas comerciais sem utilizac;so de papel e com eventual 

interferencia de uma terceira parte (VAN); e 

• 	 risco de documentos falsos, ja existente em documentos em papel mas 

naturalmente maior no caso informatico, em que nso ha assinaturas. No caso de 

serem utilizadas VANs, existe ainda uma grande dependencia do born 

funcionamento destas, em particular em sistemas com tempos de entregas 

curtos. 

A n ivel de seguranc;a, devem-se destacar os seguintes aspectos: 

* 	 acesso nao autorizado a rede, com eventual envio de mensagens nao 

autorizadas ou fraudulentas, resultantes, por exemplo, de uma tentativa de 
sabotagem; 

* 	 recepgao de mensagens erradas, como sejam mensagens incompletas ou 

duplicadas; 

* 	 rejeic;so, por parte de urn parceiro comercial, de uma mensagem valida; e 

* 	 perda de confidencialidade da mensagem (por exemplo, se urn cliente tern 

acesso aos prec;os preferenciais praticados pela empresa a urn outro cliente 

seu concorrente). 
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Como forma de reduzir estes riscos, deverao ser tomadas urn conjunto de medidas: 

• 	 controlo da autenticidade das mensagens recebidas, validactao do conteudo 

destas antes de serem utilizadas pelas aplica¢es comerciais e tratamento das 

mensagens rejeitadas; 
• 	 amostragens peri6dicas das mensagens enviadas e utilizactao de sistemas de 

assinatura digital; 

• 	 possibilidade de analisar 0 que se passou, guardando as mensagens enviadas e 

recebidas e a forma como estas afectaram as bases de dados I ficheiros do 

sistema de informac;ao da empresa; e 

• 	 boa formac;ao dos utilizadores e documentac;ao adequada. 

3.5. IntroduQio do EDI na empresa 

Podendo ser implementado como mera reacc;ao a pressoes externas, 0 EDI 

permitira aumentar 0 desempenho dos departamentos onde se implantar. No 

entanto, uma politica reactiva, sem qualquer estrategia global, levara a repetictao 

dos mesmos esforctos nos diferentes departamentos da empresa, impedindo que se 

consiga atingir a plenitude das vantagens de se trabalhar neste sistema. 0 EDI 

devera, pois, ser realizado de uma forma totalmente consistente com os objectivos 

organizacionais como urn todo e, simultaneamente, com os objectivos de cada 

departamento. Neste caso, a concepc;ao do sistema EDI, as alteraQoes das praticas 

comerciais e a necessaria aprendizagem do novo sistema, poderao· ser faseadas, 

de acordo com uma determinada evoluct80 pretendida. 

Devera ser colocada especial atenQao na forma de apresentar 0 projecto aos 

gestores das varias areas da empresa que poderao ser afectadas, como sejam 

vendas, compras, marketing, desenvolvimento de produtos, productao, distribuic;ao e 

facturac;ao, devendo ser dados exemplos reais de situac;oes, tanto quanto possivel 

semelhantes, que obtiveram resultados positiv~s. Deverao ser apresentadas 

diversas hip6teses de introductao do EDI e dava-sa tentar envolver os gestores de 

linha no pr6prio processo de seleCC(ao da melhor hip6tese. 

A estes gestores sera pedido que avaliem os metodos actualmente utilizados e os 

comparem com os novos metodos, resultantes da adopctao desta nova ferramenta. 
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Terao que entender as implica¢es estrategicas, organizacionais e de investimento 

ligadas a implementayao do EDI nos seus departamentos, devendo tambem levar 

em consideraQao 0 enorme choque cultural resultante do desaparecimento do papel, 

pois, a medida que os processos comerciais se forem adaptando a introduyao do 

EDI, as actividades desempenhadas pelas pessoas na empresa iraQ mudar, 

podendo certas pessoas sentir que estao a perder 0 controlo dos acontecimentos. 

Sera fundamental, para que se consiga 0 sucesso na implantayao do EDI na 

empresa, urn born entendimento previo de como funciona 0 sistema existente e da 

sua complexidade, nao apenas em periodos de funcionamento normal, mas tambem 

nas situa¢es de excepyao, como sejam a chegada de encomendas prioritarias ou 

alteraQoes, por telefone, de encomendas existentes. 0 EDI tera que dar resposta a 

todo 0 tipo de situaQoes excepto aquelas que possam ser eliminadas com a 

introduyao do novo sistema. 

Desta forma, serao necessarias conversas pormenorizadas com os utilizadores do 


sistema existente, procurando analisar: 


• origem e destino da informaQao, quer a nivel interno quer a nivel externo; 


• 	 forma como a informayao e recebida; 

• 	 processos existentes para: 

* 	 diferentes tipos de produtos; 

* 	 diferentes divisoes da empresa (de produQao, armazens, etc.); e 

* 	 diferentes tipos de transacQoes (encomendas simples; desfasadas - a 

entregar em varios momenta; e globais - para urn periodo, sendo emitidas 

posteriormente encomendas parciais respeitantes a esta encomenda global), 
para diferentes locais; 

• 	 alteraQoes, anulaQao e aceitaQao de transacQoes; e 

• 	 volume de cada tipo de transacQao (nurnero de encomendas por semana e 

numero de produtos por encomenda). 

Ap6s esta fase de analise do que ja eXiste, deve pensar-se no novo sistema, 

procurando racionalizar as metodologias existentes e modificando, ou mesmo 

eliminando, opera¢es redundantes nao produtivas. Deve-se procurar olhar para la 

das praticas eXistentes, analisando as exigencias funcionais reais dos processos 

comerciais. Por exemplo, na analise dos requisitos funcionais de urna mensagem 
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que acusa a recepyao de uma encomenda, pode-se chegar a conclusao que nao e 

real mente necessario acusar a recepyao da mensagem, mas sim informar se a 

encomenda pode ou nao ser satisfeita, quando e que os produtos podem ser 

entregues, se os preQOs da encomenda estao correctos e se todas as condi~6es a 

aplicar estao presentes e correctas. 

Sera, pois, necessario grande cuidado na concepyao das mensagens a utilizar, por 

forma a satisfazer da melhor maneira as exigencias comerciais e a respeitar, tanto 

quanto possivel, as mensagens padrao definidas a nivel internacional, de modo a 

ser facil para a empresa a ligayao a outros parceiros comerciais. As mensagens 

padrao conterao tipicamente elementos condicionais, sendo, pois, necessario 

chegar a acordo sobre quais os que vao ser utilizados. Devera ser analisado cada 

elemento de cada mensagem, para se acordar quanto ao seu significado e verificar 

se e efectivamente necessario para a funyao comercial a que se destina, 

eliminando, assim, a informa~ao redundante. Por exemplo, normalmente os clientes 

nao precisam conhecer 0 c6digo de area do vendedor numa factura. 

Sera preciso garantir que toda a informa~o necessaria a cada mensagem e 

realmente transmitida. Por exemplo, as facturas tern, muitas vezes, pre-impresso 

urn conjunto de informayao sobre a empresa (nome, NIPC, por vezes condi~es de 

pagamento) que podem nao existir no sistema informatico. Nesse caso, sera 

necessario optar entre mudar as aplica~oes internas existentes para fornecerem 

esses elementos ou arranjar estruturas adicionais que serao utilizadas durante a 

preparactao da mensagem. 

Seleccionada a melhor hip6tese de introdu~ao do EDI, devera ser produzido urn 

documento que re'fira em particular os seguintes aspectos: 

• estado actual do EDI no mercado e na industria; 

• implica~oes estrategicas para a empresa; 

• aplica~oes potenciais do EDI na empresa; 

• exigencias de curto e longo prazo; 

• areas de aplica~ao prioritarias; 

• lista de beneficios e riscos, incluindo 0 risco de nao fazer nada; 

• lista de obstaculos a contornar e desenvolvimentos provaveis; 

• linhas gerais do plano de actua~ao; e 
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• esti mativa de custos e do seu retorno . 

Com este documento, devera ficar completamente claro a importancia comercial do 

EDI na empresa por forma a garantir 0 importante empenhamento dos gestores no 

projecto e tornando claro, desde 0 principio, 0 significado e as implicaC(oes do EDI, 

nomeadamente na sua vertente comercial, nao sendo de grande importancia os 

aspectos tecnicos envolvidos. 

o EDI devera ser implementado p~r fases, devendo inicialmente ser escolhida uma 

area funcional onde as vantagens sejam grandes, facilmente compreensiveis e 

mensuraveis e onde a implementaC(8o nao ofereC(a grandes dificuldades. Nesta 

primeira fase, devem ser evitadas areas inovadoras, pouco testadas por outros, pois 

a implementaC(8o do sistema ira, provavelmente, conduzir a alteraC(oes radicais na 

forma de fazer neg6cio, que exigem uma grande aprendizagem, mais facil de 

efectuar em areas ja experimentadas, como sejam a facturaC(ao e as encomendas. 

Devera ainda ser levada em consideraC(8o, na selecC(ao da area piloto da empresa, 

o numero de pessoas que sera necessario formar. 

Grande parte do trabalho indispensavel para iniciar um processo EDI e a necessaria 

adaptaC(ao das aplicaC(oes existentes afilosofia EDI. Tipicamente, esta situaC(ao sera 

mais complexa na recepQao das mensagens do que no seu envio, pois na recepC(ao 

deve haver rotinas que veri'fiquem a consistencia da informaC(8o, comparando, por 

exemplo, a factura chegada com a ordem de encomenda existente. Mas e tambem 

para 0 receptor que 0 EDI representa maior corte de custos, evitando a validaC(ao e 

introduC(8o manual da informaC(8o e a posterior verificaC(ao e correcC(8o dos erros de 

introduQao. 

Tambem os parceiros comerciais da fase inicial de urn processo deverao ser 

escolhidos cuidadosamente (naturalmente que se a pOSiC(80 da empresa for 

meramente reactiva nao tem que escolher parceiros mas apenas aceitar aqueles 

que a tiverem escolhido), essencialmente com base no volume e valor das 

transacQoes efectuadas. Deverao tambern ser preferidosos parceiros com os quais 

a empresa mantem relaC(oes mais antigas e aqueles com os quais pretende estreitar 

os laQOs comerciais. Finalmente, sera tarnbern vantajoso que, entre os parceiros 

seleccionados, pelo menos urn ja tenha implementado urn sistema EDI, 
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preferencialmente com 0 mesmo tipo de mensagem, por forma a se poder beneficiar 

com a experiencia adquirida por este. Como em todos as processos novas, ira 

decerto haver algumas dificuldades que serao necessariamente menores se apenas 

houver um, entre todos os parceiros, que esteja na fase de aprendizagem. 

Numa segunda fase, devera ser acordado, com cada parceiro comercial 

seleccionado, urn conjunto de opQ6es: 

• 	 tipo de informayao trocada (por exemplo, se basta 0 envio das ordens de 

encomenda ou e necessaria a indicactao da chegada da mensagem e 0 aviso de 

que a mercadoria foi enviada); 

• 	 norma a ser usada; 

• sistema de comunicact0es a usar (VAN ou ligactao directa ponto-a-ponto); 

• objectiv~s a atingir com a troca de documentos p~r EDI; 

• 	 aspectos abrangidos (localizaQ6es, divisoes da empresa, servict0s, produtos). Se 

forem abrangidos apenas alguns departamentos da empresa, e necessario que 0 

emissor possa separar a informaCfao a transmitir por EDI da informaCfao a enviar 

pelos processos antigos; e 

• 	 criaCfao de urn calendario para as diferentes fases da implementaCfao. Este 

aspecto pod era revelar-se delicado, uma vez que as prioridades das duas 

empresas poderao ser significativamente diferentes. 

Sera tam bern necessario existir urn acordo entre os parceiros comerciais de quais 

os nomes e c6digos que iraQ ser usados e quem tera de os converter. Por exemplo, 

o nome e c6digo de um produto pode nao ser exactamente igual nos sistemas 

existentes no cliente e no fornecedor, pois cada empresa podera ter c6digos e 

descriQ6es pr6prias, sendo a conversao feita normalmente por via manual, aquando 

da introduyao dos dados. Com 0 EDI sera necessario um acordo sobre os c6digos a 

usar. Podera ser vantajoso a utilizactao dos numeros EAN (European Article 

Numbet) , normalmente associados ao uso de c6digos de barras e que serao unicos 

para cada artigo de cada empresa em todo 0 mundo. 

As trocas comerciais existentes entre parceiros deverao ser analisadas, na procura 

de erros frequentes. Por exemplo, deve ser verificado se tern havido frequentes 

alteraQ6es de preCfos nao comunicadas ou mal entendidas pelos clientes, com as 

consequentes reclamaQ6es e atrasos nos pagamentos. Se tal acontecer, devera ser 
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estudado como e quando se devem' comunicar aos clientes as alteraQoes feitas nos 

preQos. Para que 0 impacto do EDI possa ser maximo, e necessaria uma politica de 

"correcto a primeiralt 
, praticamente sem erros, permitindo a diminuiQ8.o dos varios 

tipos de controlo e a transfen3ncia do pessoal para trabalhos mais produtivos. 

Devera tambem ser analisada a temporizaQio do envio e recepQao de mensagens. 

Com os processos comuns (correio), 0 momento do envio do documento e 0 da sua 

reintroduQio no sistema do parceiro com quem se esta a trocar informaQio nao era 

especial mente importante, devido a todo 0 tempo associado as tarefas normais. 

Agora, e em particular no caso de serem utilizadas VANs como caixas de correia 

para as mensagens, sera necessario decidir a frequencia semanal, diaria ou mesmo 

horaria com que serao 1eitos os envios das mensagens e a recepQao destas. Esta 

temporizaQao e tanto mais importante quanto mais 0 processo de leitura e traduQao 

das mensagens estiver integrado nos sistemas de informaQio. 

Finalmente, antes de se comeQar a utilizar 0 EDI em termos reais, deverao ser 

feitos urn conjunto de testes com 0 parceiro comercial, nas mais diversas condiQoes, 

como emissor e como receptor, em condiQ6es normais de funcionamento e em 

situaQoes excepcionais, como sejam problemas a nivel de comunicaQoes ou 

condi¢es especiais nos documentos. 

E tam bern aconselhavel que 0 sistema antigo e 0 novo sistema coexistam durante 

urn certo tempo, por forma a que se adquira urn certo grau de aprendizagem a 

trabalhar com 0 novo sistema, ganhando, ao mesmo tempo, confianQa, ainda com a 

hipotese de, se por qualquer razao nao prevista nao for possivel arran car 

definitivamente com urn sistema baseado em EDI, se poder ainda voltar para tras. 

A entrada em funcionamento do EDI, poder-se-a dividir em tres fases: 

• 	 manter 0 sistema antigo como principal e manter em paralelo 0 sistema baseado 
em EDI; 

• 	 colocar 0 sistema EDI como principal, mantendo ainda 0 antigo em paralelo; e 

• 	 largar os metodos antigos, passando apenas a usar EDI. 

Estas fases de simultaneidade terao duraQoes que variarao de caso para caso. 

Como exemplo, refira-se a CEFIC na industria quimica, envolvendo 17 empresas 
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em 7 paises, cuja fase de paralelo durou 9 meses, a relayao entre a Courtlands e 0 

Marks & Spencer, cujo paralelo durou 4 meses, ou ainda a relayBo entre a British 

Coal e os seus fornecedores, cujo tempo normal de paralelo foi de 2 meses. 
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4. Aspectos complementares 

o software, as comunicac;oes e a norma de mensagens constituem 0 aspecto 

tecnico de urn sistema EDI. Cada uma destas partes deve ser analisada com 
grande cuidado por forma a que, de um posto de vista tecnico, nao haja nenhum 

entrave a que se possa retirar 0 maximo beneficio da utilizac;ao do EDI. 

Por constituirem um dos grandes obstaculos a implementac;ao do EDI, e importante 

analisar tambem as vertentes de seguranya e legislativa associadas a introduc;ao 

desta ferramenta no funcionamento diario de uma empresa. 

4.1. Sistemas de comunica~6es 

Quando se vai iniciar a introduc;ao do EDI numa empresa, e necessario decidir, a 

nivel de comunicac;oes, se e preferivel utilizar uma VAN (Value Added Network -

Rede de Valor Acrescentado), ou seja, se deve ser envolvida no processo uma 

terceira parte, responsavel p~r garantir as comunicayoes necessarias, ou se, pelo 

contrario, as comunicac;oes devem ser geridas internamente, at raves do 

estabelecimento de ligayaes ponto-a-ponto com os parceiros comerciais via rede 

telef6nica ou atraves de uma ligac;ao X25 ou X400. Rigorosamente, havera ainda a 

hip6tese de utilizac;ao de meios magneticos (bandas magneticas e discos flexiveis) 

transportados manualmente, hip6tese esta que s6 se justificara em casos muito 

pontuais, em que exista urn grande volume de informac;ao a circular entre duas 

empresas geograficamente pouco distantes, perdendo-se entao a possibilidade de 

informac;ao disponivel on-line. 

Todas as soluc;oes tern as suas vantagens e desvantagens. A opc;ao devera ser 

realizada de acordo com 0 volume da informac;ao que se espera transmitir, com a 

sua frequencia (uma vez por dia ou varias vezes por dia) e com os servic;os que se 

esperam da empresa que garante a transmissao (para alem da transmissao 

propriamente dita). 

Uma primeira soluc;ao sera a utilizac;ao da rede telef6nica normal, com ligayao 

atraves de modem. Esta soluc;ao tem os inconvenientes da velocidade de 
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transmissao ser relativamente baixa e de ser necessario efectuar uma chamada 

telef6nica para cada transmissao, com os riscos associados de nao se conseguir a 

IigaQao, ou de esta ser interrompida ou de rna qualidade. Euma soluQBo econ6mica 

do ponto de vista das transmissoes, nomeadamente em casos de transrTlissao de 

pouca informaQao para parceiros geograficamente perto, mas que permite explorar 

pouco as vantagens do EDI. 

Para grandes volumes de informaQBo diarios, uma linha dedicada que ligue 

directamente e de forma permanente as duas empresas podera ser benefica a nivel 

de custos, pOis a entrada de uma terceira parte obrigara a ter uma segunda linha no 

sistema (para a ligaQao de cada parte a VAN) e, por outro lado, implicara custos 

resultantes da utilizaQao do sistema informatico da VAN. Nao sera, no entanto, 

possivel manter uma destas linhas com cada urn dos parceiros comerciais, pelo que 

as vantagens do EDI ficarao reduzidas a uns poucos grandes parceiros. Se 0 

grande objectiv~ de introduQao do EDI se resume as vantagens operacionais, entao 

esta podera ser uma boa soluQao pois verifica-se, tipicamente, que a grande maioria 

dos documentos comerciais sao trocados com urn numero relativamente reduzido 

de parceiros. 

A soluQao de uma rede X2S ou X400 surge como uma soluQao intermedia, mais 

cara que a IigaQao ponto-a-ponto mas mais economica que a soluQBo VAN, 

resolvendo 0 problema da IigaQBo a varios parceiros comerciais sem oferecer as 

vantagens adicionais possiveis com a utilizaQao de VANs. 

A utilizaQao de VANs surge, assim, como a selecQBo natural, na maioria dos casos, 

permitindo a IigaQao da empresa a diversos parceiros sempre atraves da mesma 

linha, sem que 0 sistema da empresa tenha que se preocupar em saber a forma de 

se ligar com cada parceiro. A empresa envia a informaQ80 para a VAN e 0 parceiro 

vai la busca-Ia. 0 EDI torna-se, deste modo, mais aceitavel para varias empresas 

por razoes de seguranQa, uma vez que evita a IigaQao directa entre estas e os seus 

parceiros comerciais que poderao ser tambem concorrentes. 

o serviQO proporcionado pela VAN pode ser de dois tipos: transfen3ncia de 

documentos e transferencia de ficheiros. Certas VANs podem fornecer apenas urn 

dos tipos de serviQo enquanto outras podem fornecer ambos. 
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A transferencia de documentos e urn servic;o mais funcional, que oferece maior 

flexibilidade, mas e mais caro. Os utilizadores podem enviar para a rede qualquer 

numero de mensagens, de varios tipos, para destinos diferentes, num so ficheiro. 0 

ficheiro e processado pela VAN, sendo cada mensagem enviada para 0 parceiro 

correcto. As caracteristicas principais de urn sistema de transferencia de 

documentos sao: 

• 	 validaC;ao de documentos - para cada mensagem e verificado se esta 

correctamente endereyada e se 0 utilizador esta autorizado a enviar aquele tipo 

de mensagem para aquele parceiro. E ainda veri'ficada a sua compatibilidade 

com a norma seleccionada, nomeadamente que todos os elementos 

mandatorios estao presentes e na sequencia adequada; e 

• 	 relatorio de transferencias - possibilidade de cada empresa obter 0 estado de 

cada mensagem (se ja foi recolhida pelo parceiro ou nao) e estatisticas de 

transmissao (como seja 0 numero de transacyaes com cada parceiro, por tipo de 

documento). 

A transferencia de ficheiros oferece uma funcionalidade mais baixa mas mais 

barata. Neste caso, 0 ficheiro nao e processado, sendo sempre entregue inteiro ao 

destinatario, 0 que significa que 0 emissor nso pode enviar mensagens para varios 

parceiros num so ficheiro. 0 principio basico e 0 de que os utilizadores conseguem 

obter a funcionalidade fornecida pelo sistema de transferencia de mensagens 

atraves de uma maior funcionalidade do software de conversao. 

As VANs fornecem normalmente, independentemente do tipo de transferencia que 

asseguram, urn conjunto adicional de facilidades, entre as quais se destacam: 

• 	 serviQo de caixa de correio, permitindo desfasar no tempo 0 envio e recepQso de 

mensagens. 0 emissor envia 0 documento quando Ihe for conveniente e 0 

receptor vai buscar asua "caixa de correio", quando desejar, as mensagens que 

entretanto Ihe chegaram dos seus varios parceiros comerciais. Alternativamente, 

o receptor pode receber as mensagens imediatamente apos Ihe terem sido 

enviadas; 

• 	 a nivel de seguranc;a: 
". identificac;ao dos utilizadores e utilizac;ao de passwords para aceder a rede; 
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* 	 verificactao de que 0 utilizador especifico esta autorizado a receber (ou 

enviar) de (para) urn determinado parceiro, uma dada mensagem; 

* 	 atribuictio de urn c6digo de autorizact80 para se poderem ir buscar 

mensagens arede; 
* 	 registo da hora/dia em que a mensagem foi transmitida, guardada na "caixa 

de correio" do receptor elida; e 

* 	 arquivo de mensagens, permitindo auditorias e a resoluct8o de disputas 

entre as partes; 

• 	 simplificac;ao dos problemas de gestao de rede, pois existe apenas uma linha de 

comunica¢es, independentemente do numero de parceiros comerciais. Mesmo 

quando os dois parceiros nao se encontram ligados a mesma rede, e normal que 

cad a VAN fornec;a tambem liga¢es as outras VANs, tornando possivel a cada 

empresa manter-se ligada apenas a uma VAN. Esta converte ainda protocolos, 

velocidades de transmissao e mesmo normas de mensagens EDI; 

• 	 promoc;ao do servic;o, 0 que normalmente e realizado pelas VANs facilitando 0 

aumento da comunidade EDI; 

• 	 experiencia acumulada em apoiar a entrada de empresas no mundo EDI, 

podendo, assim, prestar apoio especializado. A este servic;o de consultadoria 

pode estar associado outro, de arbitragem em caso de conflito entre as partes, 

resultante de uma posictio de relativa independencia; 

• 	 capacidade de garantir que a mensagem chegou ao seu destin~, com eventual 

aviso ao emissor no momento que 0 receptor for buscar a mensagem, 

assegurando 0 nao repudio, ou seja, que nao pode ser negada a recepc;ao da 

mensagem. Este servict0 equivale ao envio de cartas registadas com aviso de 
recepc;ao; 

• 	 possibilidade do receptor seleccionar apenas urn tipo de mensagem de cada vez 

ou de verificar que a mensagem se encontra na "caixa de correio" sem poder 

analisar 0 seu conteudo; e 

• 	 capacidade de seleccionar caminhos alternativos para as mensagens 

(nomeadamente mensagens internacionais) cujo custo seja menor. 

Existem, no entanto, algumas desvantagens associadas a utilizac;ao de VANs como 

forma de estabelecer a ligac;ao aos parceiros comerciais: 

• 	 certa falta de controlo sobre os acontecimentos a partir do momento em que a 
mensagem e enviada para a rede; 
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• 	 envio para terceiros de informayao confidencial que, muitas vezes, nBo pode 

chegar ao conhecimento de outros. Apesar de, ate hoje, nBo se terem registado 

problemas por fuga de informa~o enviada para VANs, este aspecto podera ser 

relevante em cartos casos; 
• 	 custo do serviQo, 0 que poden! constituir urn forte obstaculo a utiliza~o da rede, 

em particular para empresas pequenas. Este custo tern normalmente varias 

componentes: 
* 	 j6ia de entrada, cujo valor depende do que esta incluido. Como exemplo, 

refiram-se duas VANs com j6ias de ESC 60.000$00, sem nada incluido, e de 

ESC 900.000$00, que inclui forma~o, instalaQso de software e alguma 

consultadoria; 
* 	 assinatura mensal que pode ser apenas uma exigencia de urn trafego 

minimo. Como normal, poder-se-a referir urn valor entre ESC 4.000$00 e 

ESC 18.000$00; e 

* 	 tarifa, que pode ser de varios tipos. Tipicamente, sera cobrado urn valor por 

mensagem e, eventualmente, urn acrescimo dependente do tamanho dessa 

mensagem. Valores normais poderso ser entre ESC 40$00 e ESC 70$00 por 

mensagem e carca de ESC 30$00 por cada mil caracteres. 

Como exemplo, refira-se 0 caso da Texas Intruments a nivel europeu que, 

utilizando uma VAN como forma de IigaQBo, conseguiu que esta assumisse uma 

reacQBo pro-activa quando Ihe chegassem mensagens destinadas a Texas 

Intruments, informando imediatamente a empresa. Esta criava entso uma 

transac~o em tempo real que simula uma geraQBo de informaQBo a partir do 

teclado, valida a transayao e, quando se justificar, gera imediatamente uma 

mensagem de res posta que pode ser enviada para a VAN ainda durante a mesma 

IigaQBo, conseguindo, pois, urn cicio de alguns segundos, factor essencial em 

algumas operaQoes JIT. 

4.2. As normas EDI 

o grande problema do EDI e conseguir que sejam realizadas transferencias de 

informaQBo entre maquinas que funcionam de formas completamente 

independentes. Com 0 enorme numero de fabricantes de computadores que 
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existem, cada qual com os seus conceitos de estruturas de ficheiros, sistemas 

operativos e outros aspectos ligados a arquitectura de computadores, as 

comunicaQoes entre duas maquinas tornam-se extremamente dificeis. Mesmo 0 

IBM PC, que tera constituido a primeira grande referencia de uniformiza980 no 

mundo do hardware, nao simplificou significativamente a situaQ8.o. 

Existem protocolos padrao que sao utilizados para transferir informaQao de uma 

maquina para outra (X25 ou/e X400), mas esses protocolos apenas referem os 

mecanismos de transporte dessa informaQ8.o. Para que a comunicaQ8.o entre as 

duas maquinas possa tazer sentido, sera necessaria que uma entenda 0 que a outra 

Ihe envia. Por exemplo, se urn portugues que s6 sabe portugues quiser falar para a 

China com urn chines que s6 sa be chines, pode conseguir a ligaQ8.o telef6nica (nivel 

fisico), fazendo as palavras chegar de urn lado a outro, mas de certeza que nao se 

vao entender. 

o problema na comunicaQ8.o entre computadores e semelhante ao problema de 

comunica980 entre 0 portugues e 0 chines: e que cada urn utiliza formas diferentes 

de representar a mesma informaQ8.o. Assim, foi necessario criar uma linguagem que 

todos os computadores falem e compreendam, de forma a que cada sistema saiba 

de forma exacta 0 objectiv~ da informaQ8.o que e transmitida. Este dialogo nao tera 

que reflectir os mecanismos internos de tratamento de dados mas apenas fornecer 

urn formato comum que seja possivel relacionar com 0 formato interno de cada 

empresa. 

Uma alternativa seria a definiQ8.o de formatos com cada parceiro, normalmente 

diferentes pois as exigencias variam, 0 que conduziria rapidamente a urn numero 

insustentavel de formatos, de manipulaQ8.o impossivel. A outra alternativa seria a de 

que todos os parceiros assentassem num formato comum para os seus formatos 

internos e depois comunicassem nesse formato. Esta SOlUQ80 e impossivel na 

pratica para grupos relativamente grandes, pOis os sistemas de informaQ8.o ja 

existem e alterar 0 formato de todas as estruturas seria extremamente morose e 

complexo. 0 EDI surge assim como a forma natural de resolver estes problemas: 

existe uma unica linguagem de comunicaQ8.o e cada empresa apenas tera que ter 

urn conversor entre 0 seu formato interno e 0 formato EDI. 
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Uma norma EDI nao e mais do que uma maneira de descrever cada item de 

informa~o (numero do produto, prevo, descontos, nome da empresa, morada, etc.) 

e de agrupa-Ios sob a forma de mensagens ou informactao comercial (facturas, 

notas de encomenda, etc), de acordo com uma determinada sintaxe, ou seja, com 

uma determinada forma de controlar a transmissao da informa~o. E importante 

referir que a norma EDI nao tem qualquer rela~o com 0 protocolo de transporte a 

utilizar ou com a forma como e estabelecida fisicamente a ligactao entre os dois 

pontos. 

A evolu~o do EDI levou a cria~o de duas normas distintas na Europa e na 

America. Na Europa, mais concretamente na Gra-Bretanha, urn organismo 

governamental, 0 SITPRO (Simplification of International Trade Procedures Board), 

criou um conjunto de regras e urn dicionario de items de informactao a serem 

utilizados nas trocas comerciais, que foram posteriormente adoptados pela 

Comissao Economica das Nact0es Unidas para a Europa. Com base nessa 

informa~o, foi criada uma norma a nivel de sintaxe (UN/TDI) que tern sido usado 

como suporte para trocas comerciais em varias empresas. Baseado no UN/TDI, 

foram desenvolvidas normas para sectores especificos; surgiram, assim, 

TRADACOMS no sector de retail e a ODETTE no sector automovel. 

Nos Estados Unidos, foram seguidas as orientact0es da American National Standarts 

Institute (ANSI) que criou 0 ANSI X12. Actualmente, este protocolo esta bastante 

difundido na America mas praticamente nao existe noutros continentes (apenas 

havera alguma utilizactao na Australia). 

Porque 0 comercio internacional e cada vez mais uma realidade e as empresas da 

Europa e dos Estados Unidos precisam tambem de poder comunicar por EDI, foi 

formado, no final de 1985 e por iniciativa das Nact0es Unidas, um grupo de trabalho 

conjunto que criou uma nova norma, ainda em evoluctao mas ja reconhecida como 0 

padrao em diversos paises. Tratawse do EDIFACT - Electronic Data Interchange for 

Administration, Commerce and Transport. 

A pertir do EDIFACT, a EAN (International Article Numbering Association), uma 

organizactao internacional criada em 1977, com representactao em 46 paises e perto 

de 125 000 empresas cuja representante em Portugal e a Codipor I definiu urn sub

0 
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conjunto a que chamou EANCOM e que devera ser a norma seguido pelos paises 

que ainda nao se iniciaram no EDI ou que alterem a norma nacional utilizada. 0 

objectiv~ do EANCOM e de simplificar a utilizaQao das mensagens, utilizando 

manuais com exemplos e notas explicativas, nao perdendo a compatibilidade com a 

norma mais generica EDIFACT. 

Todos as norm as EDI apresentam uma estrutura 16gica comum. Essa estrutura e 

constituida por: 
• 	 items de informaQao (Data elements) - antes de se poder iniciar qualquer dialogo 

e necessario definir urn dicionario comum de termos, urn vocabulario, que 

constitua a base da linguagem. Items de informaQao individuais podem-se 

agrupar para criar items de informaQilo compostos; 

• 	 segmentos - da mesma forma que urn paragrafo contem informac;ao sobre urn 

dado t6pico, existe a necessidade de agrupar, de forma 16gica, os items de 

informaQilo. Urn segmento e urn conjunto de items deinformaQao relacionados 

funcionalmente, como num segmento de enderec;o, de descriQao de produto ou 

de condiQoes de pagamento; 

• 	 mensagem - e form ada para atingir urn determinado objectivo relacionado com a 

troca de informaQilo entre parceiros, sendo composta por urn conjunto de 

segmentos. Tipicamente, e constituida por: 

* 	 cabeyalho da mensagem - conjunto de informaQilo associ ado a mensagem 

utilizado para controlar a entrega desta; 

* 	 cabec;alho do documento - informaQilo que se encontra nos cabeyalhos dos 

documentos comerciais; 

* 	 detalhe da transacc;ao - informaQilo sobre 0 que foi encomendado, enviado, 

pago, etc.; e 

* 	 informaQilo de controlo - para controlo de erros de transmissao. 

• 	 grupos funcionais - sao conjuntos de mensagens do mesmo tipo; 

• 	 troca - constitui a entidade numa comunicaQao EDI. E composta por urn 

envelope, com informaQao sobre toda a troca, e por grupos funcionais; 

• 	 regras de sintaxe - que definem a forma como todos os elementos se 

relacionam por forma a produzir uma comunicaQilo 16gica e coerente. E a 
gramatica da norma EDI; e 

• 	 dicionario de dados - especifica 0 significado preciso de cada urn dos items de 

informayao utilizados em diversas mensagens. 
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Enviar uma mensagem EDI de acordo com uma norma definida e urn processo 

semelhante ao de preencher urn formulario padronizado. As instru~6es e as caixas 

permanecem as mesmas, mas a informa~ao utll vai sendo alterada. 

Para resolver 0 problema da uniformizaQao do vasto leque de necessidades 

existente em diferentes grupos, em diversas industrias de diferentes paises, existem 

segmentos condicionais que so sao usados por determinados grupos de utilizadores 

e segmentos mandatorios que sao de preenchimento obrigatorio para todos os 

grupos. Dentro de cada segmento, pode tambern haver items de informaQao 

obrigat6rios e items de informac;a.o condicionais. 

4.3. 0 software 

Os sistemas de computadores, micros, minis e mainframes participam, hoje em dia, 

em quase todos as opera~6es comerciais. Tipicamente, a informa~ao e introduzida 

manualmente antes de ser processada, sendo posteriormente impressa em 

documentos como sejam facturas, encomendas ou guias de remessa, que sao 

depois entregues aos parceiros comerciais atraves dos correios. 

Com 0 EDI, a informac;a.o e extraida atraves do sistema informatico, onde esta 

estruturada de acordo com 0 formato interne da empresa. Edepois convertida para 

o formato padrao acordado, sendo entao transferida para 0 parceiro comercial 

pretendido. Na recepc;a.o, a informac;a.o sera convertida do formato padrao acordado 

para 0 formato interne da empresa, podendo entao ser processada pelo sistema de 

informa~ao interno. 

EXistem, assim, seis fun~6es basicas de qualquer software EDI. Tres estao 

associadas ao envio de informac;a.o - extrac~ao, conversao para 0 formato padrao e 

transmissao - e as restantes com a chegada de informa~ao - recepQao, conversao 

para 0 formato interne e inserc;a.o no sistema de informa~ao da empresa. 

Qualquer pacote de software EDI devera conter uma interface muito bern definida, 

por forma a ser facil as aplica~6es ja eXistentes passarem informaQao a aplica~ao 
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EDI e, aquando da recepc;ao de mensagens, receberem a informac;ao da aplicac;ao. 

Esta recepc;ao podera ser conseguida atraves, por exemplo, de urn ficheiro aonde a 

aplicayao EDI escreve as mensagens que forem chegando, sinalizando a aplicac;ao 

comercial que ira processar a mensagem chegada (e necessario que 0 software 

EDI saiba qual a aplicac;ao que trata cada tipo de mensagem e que existem 

mensagens a precisar de tratamento). 

Caso seja necessario, nomeadamente para efeitos de controlo, devera ser possivel 

emitir documentos em papel a partir de mensagens EDI chegadas. Estes 

documentos deverao conter alguma informac;ao que permita verificar que foram 

gerados a partir de mensagens EDI, como seja "Transmissao por EDI - apenas para 

uso intern~". 

Por outro lado, a conversao de informac;ao entre 0 formato interne da empresa e 0 

formato EDI ira depender do tipo de transmissao que for realizado. Assim, se forem 

utilizadas VANS, sera necessario enviar, com a mensagem I comandos especificos 

da propria VAN e os enderec;os dos parceiros, 0 que nao sera necessario no caso 

de uma ligac;ao directa ponto-a-ponto. 0 software devera ser capaz de suportar 

diferentes sistemas de comunica¢es, bern como a utilizayao de diferentes VANs. 

Neste caso, poden! tambem ser util, por motivos economicos, que 0 software EDI 

seja capaz de tratar a informac;ao que recebe por forma a criar lotes de mensagens 

a enviar para cada parceiro segundo determinados criterios (por exemplo ao fim de 

cada dia), em vez de enviar as mensagens amedida que as recebe do sistema de 

informac;ao da empresa. 

Tambem na recepc;ao de mensagens, 0 software tera que ter diversas capacidades 

pois, enquanto nalguns casos basta que exista urn procedimento, por exemplo de 

fim de dia, que realize a transferencia da informac;ao chegada para 0 sistema de 

informayoes central (independentemente do suporte fisico - hardware - ser 0 mesmo 

ou nao), como seja 0 recebimento de facturas de fornecedores para efeitos de 

controlo de tesouraria, noutros casos a informac;ao tern que ser disponibilizada logo 

que chega ao sistema, tal como no caso de encomendas que abastecem urn 

sistema de produc;8o Just In Time. 
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Cada empresa teni, normalmente, diferentes parceiros comerciais com os quais 

podera utilizar normas diferentes. 0 software EDI devera tambem ser capaz de, 

com base no conhecimento do parceiro, saber qual a norma que deve usar, 

podendo manipular simultaneamente diversas norm as e versoes de mensagens. A 

opyao normalmente utilizada e a de ter os formatos de cada mensagem guardados 

em tabelas que sao lidas pela aplicayao, sendo pois bastante simples alterar 

formatos existentes ou criar formatos novos. 

Na grande maioria dos casos, se nao em todos, os sistemas existentes iraQ coexistir 

com 0 EDI, pelo menos durante algum tempo. Assim, podera haver alguns clientes 

que ja recebam as facturas por EDI, enquanto outros ainda as recebem pelos 

processos habituais. Sera, pOis, necessario adaptar os sistemas, por forma a 

distinguir os processos que se mantem daqueles que passam a ser realizados via 

EDI, de modo que a separayao seja 0 mais automatica possivel, nso sendo, por 

exemplo, impressas facturas que iraQ ser enviadas "apenas" informaticamente. 

Eainda importante que a aplicayao EDI tenha uma boa interface com 0 utilizador, 

nomeadamente a nivel de facilidade em alterar as tabelas que definem as 

caracteristicas de urn parceiro comercial (por exemplo, em relayao a sintaxe 

utilizada ou as versoes das mensagens trocadas com ele) , por forma a que essa 

alterac;ao possa ser feita apenas pelo departamento comercial, sem necessidade de 

intervenyao do departamento informatico. Oependendo das empresas, podera 

tambem ser interessante prever a hip6tese do cliente so "falar" EDI em algumas 

mensagens, mantendo os processos habituais nos restantes casos (por exemplo, 

urn cliente cujo sistema recebe facturas por EDI mas que nao sabe receber 

catalogos de prec;os). 

Etarnbem fundamental que 0 software contenha alguns mecanismos de seguranc;a 

para evitar a sua utilizayao indevida e que permita arquivar as mensagens chegadas 

por via electronica (por razoes de seguranc;a, auditoria e como forma de resolver 

disputas) e que permita definir, caso a VAN fornec;a esse servic;o, horas fixas para 
enviar ou ler mensagens da rede. 

o software EDI podera ser instalado directamente sobre 0 sistema central da 

empresa, facilitando a integrac;ao do EDI no sistema de informayao existente e 0 
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impacto nas suas aplicaQoes, ou num sistema independente, como seja urn PC, 

permitindo 0 isolamento do sistema central em relaQ80 ao EDI. Na primeira 

hipotese, sera necessario definir se a propria rede esta ligada ao sistema central ou 

se e utilizado urn PC que apenas faz a leitura da informaQ8o, sem realizar qualquer 

tratamento da informar;ao lida. 

A SOlUQ80 de utilizar urn PC como interface apresenta urn conjunto de vantagens: 

• 	 reduvao dos custos iniciais (a nivel de software, de hardware e de custos de 

ligar;ao a rede); 

• 	 simplificaQ80 da implementavao, minimizando a perturbayao causada pela 

entrada em funcionamento do EDI (nomeadamente na fase de arranque); e 

• 	 melhor separar;ao, e consequente maior controlo, do impacto do EDI nos 

sistemas comerciais da empresa. 

Por outro lado, 0 sistema tera tam bern urn conjunto de desvantagens: 

• 	 menor capacidade de processamento, levando normal mente a coexistencia de 

varios PCs e respectivos softwares, urn para cada departamento da empresa; 

• 	 menor capacidade de resposta temporal, 0 que podera constituir urn aspecto 

critico em alguns aspectos produtivos; e 

• 	 menor facilidade de acesso a aplicayao EDI. 

A opvao devera ser tomada apos uma analise do trafego previsto na ligavao com 

cada parceiro comercial, bern como da evoluQ80 prevista. Actualmente, os sistemas 

utilizados apresentam normalmente urn PC como interface, sendo encarados como 

uma fase intermedia da evoluQ80 da empresa no caminho do EDI. 

Em ernpresas com diversos departamentos, cada urn com 0 seu sistema 

informatico, devera ser criado urn departamento responsavel pelo EDI em toda a 

empresa, que prestara apoio aos diferentes departamentos, centralizando todo 0 

conhecimento adquirido numa area em grande evoluQ80. Este departamento devera 

adquirir/realizar urn software que apresente a flexibilidade necessaria para 

responder as diferentes necessidades dos varios departamentos. Este software 

devera existir apenas sobre urn unico hardware, por forma a facilitar 0 trabalho do 

departamento responsavel. 
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4.4. Aspectos legais e de seguran~a 

A troca de informaQi.o comercial a n ivel nacional e internacional tern sido realizada 

com base em papel. Este tern a vantagem de ser dU'ravel, de confian~a na medida 

em que a informaQi.o em papel nao e facilmente alteravel, de ser uma entidade 
fisica que pode ser guardada e manipulada manualmente, e de ser tradicional, 

sendo usado ha muitos anos, pelo que os problemas legais associados a sua 

utiliza~ao estao resolvidos. As desvantagens da utiliza~ao deste metodo sao os 

custos associados e 0 tempo necessario para distribuir os documentos. 0 EDI 
constitui a soluQi.o 6bvia para estas desvantagens mas a sua utilizaQi.o cria outros 

problemas como sejam seguran~, verificaQi.o da autenticidade da informa~ao e do 
seu rigor, elc. 0 maior problema reside no facto desta tecnologia ser nova e nao 

haver ainda suficiente legisla~ao adequada para lidar com documentos electr6nicos. 

A necessidade de aumentar os procedimentos de seguran~a resulta, por urn lado, 

da dirrtinui~ao da interven~ao humana directa e da consequente perda da 

possibilidade de detec~ao intuitiva de erros e, por outro, da maior integraQi.o entre 

todos os componentes do sistema de informaQi.o da empresa. Como exemplo, 

re'fira-se a hip6tese de uma encomenda de urn produto com uma diferen~ de duas 

ordens de grandeza na quantidade, que ira provocar grandes perturba~oes na 

empresa cliente, principalmente porque e realizada com pagamento automatico. 

Num sistema em papel, a detecQ80 seria natural quando 0 cheque fosse assinado 

ou entao urn membro do departamento de vendas do pr6prio fornecedor, quando 

recebesse manualmente a encomenda, poderia telefonar para investigar se este 

importante cliente continuaria a fazer este tipo de encomendas ou mesmo, 

estranhando a diferen~a entre a encomenda prevista e a realizada. Este controlo 

desaparece, sendo pois necessario urn grande cuidado na preven~ao desses erros. 

A probabilidade de erros humanos diminui, mas a possibilidade de serem 
detectados tambem diminui. 

Se duas partes querem estabelecer uma relaQi.o comercial, precisam de conhecer a 

identidade uma da outra e de garantir, em todas as transac~oes subsequentes, 

quem enviou e quem recebeu a mensagem, que esta foi efectivamente entregue, 

que estava correcta, sem altera~oes no seu conteudo, acrescimos ou cortes de 

informa~ao, que foi entregue pela ordem certa, que nao houve acessos indevidos, 
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duplica~oes acidentais ou atrasos na entrega e que nem 0 emissor negara te-Ia 

enviado nem 0 receptor te-Ia recebido. Em sistemas baseados em papel, varias 

destas garantias eram conseguidas atraves de papel com cabeQalho da empresa e 

de uma assinatura manual. Esta assinatura nao pode ser transmitida por EDI, pelo 

que as empresas tern de confiar nas alternativas electronicas, como sejam, 

passwords, PINs, numeros de transacy8o, cOdificaQao, assinaturas digitais, etc. 

EXistem, por outro lado, as necessidades legais que sao satisfeitas com os 

documentos que sao unicos e nao adulteraveis e destinados a servir urn proposito 

especifico. Com 0 EDI, nao e possivel transmitir 0 documento mas apenas urn 

conjunto de dados, havendo a possibilidade de transformar essa informa~o em 

documento atraves de uma impressao. Esta satisfaz a necessidade comercial, mas 

levanta questoes como ada unicidade do documento (podem existir diversas copias 

do mesmo), que podera ser de extrema importancia em casos em que a propria 

posse fisica do documento assegura 0 direito aos bens. Este tipo de problemas 

resulta da tradiQao de bas ear 0 comercio em documentos de papel, nao devendo 

ser dificeis de ultrapassar atraves de mudan~s legislativas e de pratica comercial 

(embora, na pratica, seja dificil alterar a tradiQao). 

Oa mesma forma, a manutenQao historica dos documentos exigida por lei, por forma 

a permitir auditorias e analises historicas por parte das autoridades fiscais, fica 

comprometida com a utiliza~ao do EDI. A informa~o pode ser guardada, mas pode 

ser facilmente alteravel sem ficar qualquer marca dessa alteraQao. Por exemplo, 

urna cornunidade EDI em FranQa recebeu autorizaQao do Ministerio das FinanQas 

frances para que os seus rnembros nao tenham que ter uma copia das facturas em 

papel, desde que as possam criar se forem solicitados. 

A utiliza~ao de VANs coloca urn conjunto adicional de problemas legais que tereo 

que ser resolvidos. Sera necessario garantir que a informa~ao enviada e igual a 
recebida e que nao ha hipoteses de alguem aceder a rede e adulterar informaQao. 

Com 0 envolvimento de uma terceira parte, coloca-se 0 problema de quem e 0 

responsavel no caso de qualquer coisa correr mal, de quem deve suportar os custos 

dos problemas que possam surgir. Nesta area, apresentam-se como 

particularmente problematicos os seguintes aspectos: 
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em 	B:lguns paises, 0 originador da mensagem EDI a responsavel por quaisquer • 
erros ocorridos durante a transmissao da mensagem, enquanto noutros a 0 

destinatario que assume a responsabilidade; 
certas VANs nao aceitam responsabilidades legais no que respeita as• 
consequencias derivadas de ser entregue uma mensagem EDI com erros de 

transmissao; e 

• 	 nao existe consenso sobre a questao de saber ata que ponto os bancos sao 

responsaveis por erros de pagamento derivados de transac~oes EDI. 

Finalmente, existe 0 problema da prova. Quando as empresas estabelecem uma 

relactSo comercial baseada na utiliza~ao do EDI, querem estar seguras de que, em 

caso de litigio, a informa~ao que circulou por EDI podera ser utilizada como prova. A 

existencia ou nao de um documento podera ser decisiva nestes casos. A diferen~a 

entre a natureza tangivel dos documentos baseados em papel e a natureza 

intangivel dos documentos gerados electronicamente podera levantar problemas 

quanto a admissibilidade destes ultimos como prova. Podera tambam haver 

diferen~as entre as partes, que dificultem a aceita~o como prova dos documentos 

gerados a partir do EDI, como seja diferen~as significativas de conhecimentos 

tecnol6gicos (face a complexidade associ ada a redes de computadores, software 

EDI, etc.) que, nao sendo dominados por uma das partes, a impedem de 

apresentar as provas necessarias ou uma situa~o em que urna pequena empresa 

apenas se envolve no EDI por imposi~o de outra que controla a VAN utilizada. Em 

casos como este, urn tribunal pode nao considerar aceitavel qualquer clausula que 

atribua a empresa mais pequena a responsabilidade de apresentar a prova. 

Este tipo de problemas agrava-se significativamente quando se pensa em comarcio 

internacional, com a informa~ao a atravessar fronteiras, passando potencial mente 

por diversas VANs. Se, do ponto de vista tacnico, 0 comarcio internacional nao 

levanta qualquer tipo de problema, do ponto vista legal existem urn conjunto de 

questoes que necessitam de resposta: 

• 	 sera que 0 nivel de seguran~a de todas as VANs corresponde aos pad roes 
exigidos a nivel interno? 

• 	 como a que pode ser garantida a entrega com diversos intermediarios? 
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que metodos de autenticayao podem ser fornecidos em comunicaQoes• 
internacionais, sabendo-se que certos paises nao permitem codificayao (como, 

por exemplo, Portugal) ? 

• 	 como e que as VANs podem fornecer informayao de auditoria mostrando todas 

as VANs pelas quais uma mensagem passou? 

• 	 como e feito 0 pagamento as varias VANs envolvidas na transmissao? 

• 	 se uma mensagem nao chegar ao destin~, ou chegar corrompida, qual a VAN 

responsavel e quem sera responsavel pelo custo envolvido? 

A existencia de urn conjunto de aspectos juridicos nao significa que estes 

constituam urn obstaculo ao desenvolvimento do EDI. Muitos dos problemas 

levantados ja se encontram resolvidos, ou em fase avanyada de resoluQao, nos 
paises em que 0 EDI se encontra mais adiantado. Havera, no entanto, a 

necessidade de uma alteraQao qualitativa na percepQao e subsequente aceitayao de 

novas formas de trabalhar. 

A garantia da recepyao da integralidade da mensagem, pela ordem correcta, e 

possibilitada pelas proprias estruturas de verificaQao existentes no principio e no fim 

de uma mensagem de uma qualquer norma EDI. Os sistemas de comunicaQoes 
modernos (como, por exemplo, 0 X2S) garantem, por sua vez, a chegada de todos 

as partes (pacotes) de uma transmissao pela ordem correcta e sem erros. 

Quanto a seguranya e confidencialidade, as garantias oferecidas pelas VANs sao 

normalmente suficientes para qualquer tipo de transacyao comercial e em muito 

superiores as obtidas no comercio baseado em papel. Se, quer os parceiros 

comerciais quer as VANs fornecerem ainda boas facilidades para auditorias em 

caso de disputas, sera possivel introduzir 0 comercio sem papel sem grandes 

consequencias legais. 

Finalmente, e para que a utilizaQao do EDI ultrapasse os cenarios mais frequentes 

(ligaQao entre uma grande empresa e pequenos fornecedores, ou ligaQao entre 

duas grandes empresas), e foryoso que se acorde num enquadramento juridico 
segura que viabilize as transacQoes entre parceiros com vinculos comerciais mais 
esporadicos. 
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Compreendendo a importancia da definiyao de regras de conduta quando se usa 0 

EDI como base do comercio, a International Chamber of Commerce da Comunidade 

Europeia produziu urn documento, aprovado pela comunidade em Setembro de 
1987, que estabelece as regras de relacionamento entre dois parceiros comerciais, 

focando aspectos como integralidade e correcyao de uma mensagem, posiQao dos 

intermediarios no relacionamento, identificaQao e autenticidade de mensagens e 

confirmayao da transferencia (UNCID - Uniform Rules of Conduct for the 

Interchange of Trade Data by Teletransmission). Estas regras deverao servir de 

base a criaQao de acordos para a realizayao de trocas de mensagens (Interchange 

Agreements). 

Deve ser salientado que 0 facto de ate a data nao se ter conhecimento de 

processos litigiosos resultantes da utilizaQao do EDI, nao quer dizer que nao 

existam situaQoes potencial mente criadoras de dificuldades no correcto 

relacionamento comercial. Uma analise atenta da actual pratica do EDI permite 

explicar as razoes desta situayao: 

• 	 a maioria das empresas que utilizam EDI fazem-no com entidades com os quais 

tern urna longa tradiyao de negocios. No caso de se verificarem disputas, estas 

serao resolvidas por negociayao; 

• 	 0 EDI e utilizado, com alguma frequencia, em substituiQao de meios menos 

fiaveis, como sao os contactos verbais efectuados por telefone: nestes casos, 0 

EDI proporciona maior precisao e, sem duvida, melhor prova material para a 

resoluyao de disputas; e 

• 	 a maior parte das empresas subscreve contratos especificos (Interchange 

Agreements) antes de comeyar a usar EDI. Estes acordos estabelecem os 
procedimentos a serem seguidos e as responsabilidades das partes, actuando 
como um dissuad~r de litigios. 

Enquanto 0 EDI for utilizado em comunidades homogeneas com regras 

relativamente rigidas, e provavel que nenhuma disputa chegue a tribunal. Mas 

quando 0 ambito de utilizaQao do EDI se alargar e for mais frequente 0 

estabelecimento de contactos entre entidades com um relacionamento comercial 

mais esporadico, entao poderao surgir disputas, especial mente a nivel internacional 

ou entre sectores economicos com sub-culturas diferentes. Justificam-se, pois, 
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todos os esforyos com vista ao reforyo dos alicerces juridicos do EDI, ate porque a 

pr6pria atractividade da pratica EDI saira consideravelmente refor~ada. 

Do ponto de vista de seguranya, poderao ser 'desenvolvidas I adaptadas as 
mensagens padrao (nomeadamente definidas pela norma EDIFACT), por forma a 

permitir, nas mensagens que 0 jusUfiquem, urn maior nivel de seguranya. 
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5. Casos 

Com esta parte pretende-se ilustrar, com situac;oes reais, a implementac;ao de EDI 

em varias empresas. Os primeiros dois casos apresentam a situac;ao de uma 

empresa de grandes dimensoes e de alguns dos seus parceiros iniciais. 0 terceiro 

caso apresenta urn exemplo de colaborac;ao bem sucedida de duas empresas e de 

urn banco na resoluc;ao dos problemas ligados ao transporte de mercadorias. Os 

ultimos dais casos apresentam uma situac;ao de uma empresa conduzida ao EDI 

pelos seus clientes e que 0 adoptou integralmente e as primeiras fases de 

introduc;ao do EDI numa das maiores empresas europeias. 

5.1. British Coal (caso de 1990) 

A British Coal e a maior empresa mineira de carvso da Gra-Bretanha. Sendo uma 

empresa estatal, emprega 90000 pessoas e 0 valor das suas vendas anuais e 

superior a 1 000 milhoes de contos. 0 seu sistema de informac;ao e suportado por 

uma rede de mainframes IBM que estao ligados a ma,is de 4 000 terminais. A 

empresa tern mais de 12 000 fornecedores (apesar de 80% dos produtos serem 

fornecidos apenas par 2000 daqueles), gerando 'cerca de 600000 encomendas e 

emitindo perto de 1 700000 facturas por ano. A sua existencia media e de 40 

milhoes de contos em cerca de 200 000 produtos distintos. 

A British Coal iniciou as suas actividades no EDI em 1982, estabelecendo ligac;oes 

directas com os computadores de 12 dos seus principais fornecedores, com vista a 
troca de encomendas, facturas, informac;ao sobre tempos de entrega, prec;os e listas 

de existencias. Em meados de 1984, 14%) das encomendas e 4% das facturas eram 

trocadas par EDI. Em 1985, a empresa resolveu aumentar a sua utiliza9ao de EDI, 
atraves da Iiga9ao a uma VAN. 

A VAN (da AT&T) foi escolhida com base em criterios de custo, base de clientes 

estabelecida, conjunto de formatos de mensagens suportados e seguran9a e 

suporte oferecidos. Em Setembro de 1989, 150 fornecedores trocavam todas as 

suas mensagens com a British Coal atraves de EDI, outros 83 recebiam desta forma 

as ordens de encomenda e 47 as facturas. 0 numero de fornecedores ligados a 
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British C~al por EDI aumentava ao ritmo de 2 empresas por semana, sendo mais de 

29%, das encomendas e 12%) das facturas enviadas por EDI. 

Para conseguir que os seus fornecedores utilizassem EDI, a British Coal realizou 

seminarios e teve reunioes com cada urn dos seus fornecedores principais, com 0 

objectivo de discutir as implicayOes do EDI e de mostrar 0 empenhamento da British 

Coal, varios dos quais tiveram a participa~o dos gestores de topo da empresa. 

o software EDI de interface entre as aplicaQoes existentes e a rede foi desenvolvido 

internamente, sobre os computadores mM, tendo sido utilizados como norma 0 

Odette para as facturas e 0 Tradacoms para as ordens de encomenda. Neste 

momento, a empresa esta a pensar evoluir para a norma EDIFACT que nao existia 

quando a British Coal se iniciou no EDI. 

Ate agora, 0 investimento realizado foi de 12 hom ens ana durante 2 anos e meio, 

aplicados no desenvolvimento do software, na resoluQao dos problemas tecnicos e 

na seleCQao dos parceiros comerciais e reunioes consequentes. As despesas 

directas sao insignificantes, comparativamente. 0 investimento realizado pelos seus 

parceiros comerciais foi significativamente mais reduzido, demorando em media 12 

semanas ate iniciar as transmissoes e sen do 0 custo anual de cerca de 500 contos. 

Para as empresas pequenas, a British Coal desenvolveu uma aplicaQao econ6mica 

(menos de 50 contos) para PC, para permitir 0 EDI com urn PC e urn modem. Cerea 

de 60% das empresas optaram por esta sOluQao; como forma de ganharem tempo 

para desenvolver as interfaces necessarias entre 0 sistema EDI e as suas 

aplicaQoes comerciais. 

As vantagens encontradas pela British Coal foram: 

• 	 comunicaQoes mais rapidas e eficientes com os fornecedores. Os documentos 

sao trocados mais depressa, 0 numero de erros e substancialmente menor e 0 

momenta de entrega do documento e registado, pelo que 0 forneeedor nao pode 

argumentar que nao recebeu a encomenda; 

• 	 uma substancial reduQao no custo de manipulaQao de faeturas e ordens de 

encomenda resultante, por exemplo, da elimina~o da reintroduQao de 
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documentos e da rejeiyao automatica de facturas com dados em falta. A reduyao 

deste custo ronda, actualmente, os 25 000 contos por ana; e 

• 	 reduc;ao das existencias em 250 000 contos (correspondente a uma poupanya 

de cerca de 50 000 contos p~r ano) e do tempo de entrega. 

Os proveitos retirados da introduc;ao do EDI ja pagaram 0 investimento inicial 

realizado pela empresa. No entanto, a British Coal acredita que 0 potencial para 

mais beneficios e grande, incluindo maior reduyao do nivel de existencias (mais 

750 000 contos), a introduyao de tecnicas Just In Time e a reduyao dos prec;os de 

aquisic;ao dos bens, resultantes da integrayao nos prec;os das vantagens que os 

fornecedores vao sentir do EDI. 

Contudo, foram tambem encontrados alguns problemas, nomeadamente: 

• 	 relutancia de alguns fornecedores em adoptar 0 EDI. Outros condicionaram essa 

adopc;ao anegociac;ao de urn novo contrato de fornecimento com a empresa; 

• 	 inexistencia de qualquer sistema de informac;ao nas empresas pequenas; e 

• 	 especial relutancia destas em enviar facturas por EDI, resultante de nao verem 

grandes vantagens e de recearem que 0 sistema EDI da British Coal rejeite as 

suas factura por falta ou erros na informac;ao. Para resolver este problema, a 

British Coal criou uma mensagem EDI que indica aos fornecedores quais os 

erros da sua factura. 

A utilizac;ao do EDI pela British Coal destinou-se apenas a automatizar processos, 

nao tendo sido introduzidas grandes alterac;oes na maneira de fazer negocio. 

Apenas num determinado produto, utilizado em todas as suas minas, a empresa 

passou a realizar as encomendas diariamente e nao em grandes lotes (com 

vantagens para cliente e fornecedor), 0 que tera constituido 0 primeiro passo para a 

adopyao das tecnicas JIT. 

Do lado dos pequenos fornecedores, 0 EDI permitiu-Ihes receberem mais depressa 

as facturas e estreitar os lac;os com a British Coal. Em muitos casos, foi tambem urn 

iITlportante estimulo para a criac;ao de urn sistema de informac;ao. Aqueles que 

optaram pelo software para PC da British Coal nao tiraram grandes vantagens do 

EDI, sendo obrigados a introduzir manualmente as mensagens a enviar e a passar 

para 0 sistema manual as mensagens chegadas. 
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No futuro, a British Coal planeia aumentar a sua utilizayao de EDI por diversas 

formas: 

atraves do acesso as existencias dos seus fornecedores; • 
• 	 atraves da automatizayao dos pagamentos; e 

• 	 atraves da utilizayao de mais documentos. 

5.2. Fornecedores da British Coal 

5.2.1 Ridings Sawmills 

A Ridings Sawmills e uma empresa fornecedora de madeira com cerca de 50 

empregados e perto de 15 clientes, representando a British Coal cerca de 95% das 

vendas da empresa. 

A sua utilizayao de EDI comeyou em Abril de 1988, apos a British Coal ter 

anunciado que no futuro apenas faria negocios com parceiros que cOrTlunicassem 

por EDI. A Ridings Sawmills resolveu nao aguardar por esse momenta e adquiriu 

urn PC mM compativel (a empresa nao tinha sistema de informayao), impressora, 

modem e 0 pacote de software desenvolvido pela British Coal. 0 seu investimento 

total rondou os 500 contos, nao sendo esperado qualquer retorno, uma vez que 0 

PC apenas e utilizado durante cerca de uma hora por dia, para trocar mensagens 

EDI com a British Coal. A empresa dispende ainda cerca de 25 contos por ana 

numa linha telefonica para ligayao a British Coal, nao estando no seu horizonte 

realizar EDI ~om qualquer outro parceiro comercial. 

A Riding Sawmills recebe perto de 500 ordens de encomenda e envia cerca de 2500 

facturas por ana por EDI. Para a empresa, as vantagens de utilizar 0 EDI sao: 

• 	 maior facilidade na correcyao de erros de introduyao de dados num PC que 

numa maquina de escrever; 

• 	 ma.ior velocidade no envio das facturas a British Coal; e 

• 	 maior seguranya, na medida em que a British Coal nao pode negar ter recebido 

a factura. 
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Os problemas estao associados a urn aumento da carga de trabalho, a linhas 

telefonicas ocupadas e it rejeiQ80 de algumas facturas por erros dos dados. 

5.2.2 Hydra Tools 

A Hydra Tools e uma empresa fabricante de ferramentas para as maquinas das 

minas, que emprega entre 360 e 380 pessoas e tern cerca de mil clientes, dos quais 

10% sao grandes clientes. 0 seu parque informatico e constituido por urn mainframe 

ICL ligado a 50 terminais e por 6 PCs mM compativeis. 

A sua utilizaQao de EDI comeQOu em 1987 por pressao da British Coal J tendo 

desenvolvido internamente uma aplicaQao EDI que foi integrada com a aplicaQ80 de 

contabilidade. 0 seu unico parceiro comercial e a British Coal, com 0 qual troca 

encomendas, facturas e avisos de pagamento - em media 30 documentos por dia, 

estando previsto comeQar a trocar documentos p~r EDI com outros parceiros. 

Os custos de desenvolvimento e de aquisiQ80 do modem foram de 250 contos, 

pagos pelos proveitos gerados pela utilizaQao do EDI em 2 anos. 

o EDI permitiu acelerar as encomendas e diminuir os seus erros, reduzindo a 

desconfianQa entre os parceiros comerciais. Foi simplificado 0 trabalho de manipular 

papeis e de reintroduzir dados e a empresa passou a poder negociar pagamentos 

mais rapidos (em menos de uma semana). 

5.2.3 British Ropes 

A British Ropes e uma empresa fabricante de cabos de aQo, com 5 fabricas 

empregando perto de mil pessoas, 10 mil clientes dos quais 400 sao importantes e 

400 fornecedores dos quais 2 sao especial mente significativos. 0 seu sistema 

informatico e constituido por urn VAX Cluster da Digital ligado a 400 terminais e por 

50mMPS/2. 
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Come~ou a utilizar 0 EDI em Outubro de 1986, ap6s proposta da British Coal, 

apesar de actual mente trocar documentos tambem com outra empresa. Da British 

Coal recebe cerca de 15 encomendas por dia, nao enviando qualquer documento. 0 

seu software foi adquirido e encontra-se a funcionar sobre urn IBM PC, apesar de 

estar previsto que passe para 0 VAX. Os custos de investimento inicial rondaram os 

3 000 contos, havendo actual mente urn custo mensal de 25 contos que se espera 

passe para 250 contos quando 0 software passar para 0 VAX. 

As vantagens de liga~o EDI aos clientes principais foram de urn aumento de 

vendas e de maior velocidade (redu~o de 2 semanas) no tempo de entrega de uma 

encomenda. Os problemas sentidos prendem-se com as falhas existentes na rede 

de comunicayaes e com a necessidade de manter c6pias em papel de todas as 

transac~oes, mesmo que realizadas electronicamente. 

5.3. Rabobank Nederland (caso de 1992) 

Este caso envolveu a colabora~ao do Rabobank como entidade bancaria, da Avebe, 

uma empresa na industria agricola remetente de mercadoria e da Van den Bosch 

como empresa transportadora. Estas empresas criaram urn grupo de trabalho para 

estudar se, atraves da utiliza~ao do EDI, era possivel tornar mais eficiente e barato 

o processo de reservar e confirmar 0 transporte, informar da chegada da 

mercadoria, enviar a factura dos custos do trans porte e realizar 0 seu pagamento. 

A Avebe recebeu do transportador uma base de dados contendo a informa<tao dos 

destin~s, bens e custos relevantes para que, quando este recebe uma encomenda 

do exterior, 0 seu computador possa procurar na base de dados da Van den Bosch 

a informa~ao relevante, calcular 0 custo e, automaticamente, enviar uma ordem de 

transporte. 0 computador do transportador verifica 0 custo apresentado e se a data 

prevista para ir buscar os bens serve a empresa, caso em que envia uma 

confirma<tao de reserva. Nesta confirma<tao e enviada uma referencia a ordem de 

transporte e adata respectiva, urn c6digo confirrnando a data e outro confirrnando 0 

valor a pagar pela Avebe. 
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Apos a ~ntrega dos bens, a Van den Bosch envia urn aviso de entrega a Avebe, 

com uma referencia a ordem de transporte e urn codigo indicando a entrega dos 

bens de acordo com as instruQoes. Nessa altura, 0 computador da Avebe emite uma 

ordem de pagamento que envia ao Rabobank e, na data prevista (apos 0 numero de 

dias acordado para pagamento do transporte), 0 banco debita a conta da Avebe e 

envia-Ihe urn aviso de debito e credita a conta da Van den Bosch, enviando-Ihe 0 

correspondente aviso de credito. 0 computador da Van den Bosch comprova 0 

pagamento pelas ordens de transporte correspondentes e, uma vez por mes, emite 

uma factura pro-forma com 0 total dos transportes. 

As vantagens encontradas pelos participantes no processo foram: para a Avebe, a 

eliminayao dos erros, evitando ter de veri'ricar as facturas do transportador e a 

produQio automatica das ordens de pagamento, permitindo reduzir 0 tamanho do 

departamento que trata dos pagamentos; para a Van den Bosch, uma mais rapida 

entrada do dinheiro, a eliminaQio dos erros nos procedimentos, a possibilidade de 

automa'tizar os processos de gerar as facturas e de processar as ordens de 

transporte e pagamentos e uma melhoria das relaQoes comerciais com os clientes; 

para 0 Rabobank, uma automatizaQio dos processos com a consequente 

diminuiQso de erros e a aquisiC;80 de conhecimento na utilizaQio do EDI. 

Como desvantagens, registe-se para a Avebe, a realizac;80. de pagamentos mais 

cedo (de 1 a 2 dias) e, para 0 Rabobank, a necessidade de adquirir e manter urn 

sistema que processe as mensagens EDI, mantendo simultaneamente os sistemas 

antigos (para os restantes clientes). A Van den Bosch nso considerou ter tido 
qualquer desvantagem. 

5.4. Black & Decker (caso de 1992) 

Como a maioria das empresas com sucesso, a Black & Decker procura responder 

de forma satisfatoria as exigencias do consumidor. A gestao da rede de 

fornecimento, desde 0 fabricante ao retalhista, e fundamental na realizaQio desse 

objectiv~ e 0 EDI, ao fornecer urn bem tecnologico de grande importancia para as 
relac;oes comerciais, tern urn papel vital a desempenhar. 
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A Black & Decker iniciou-se no EDI ha 4 anos, a solicita~ao de alguns dos seus 

clientes principais, ap6s 0 que a empresa se dirigiu aos seus outros clientes com 0 

mesmo objectivo. A introdu¢o foi feita de forma progressiva quer em numero de 

parceiros comerciais, quer em termos dos tipos de mensagens trocadas. 

A primeira area que se revelou proveitosa foi a do controlo de existencias. Como 

exemplo, refira-se a liga~ao a uma cadeia de lojas, atraves da qual foi acordado que 

a Black & Decker passasse a receber a informa¢o de vendas dos seus produtos 

naquelas lojas. Quando os produtos sao comprados, os scanners registam as 

vendas no computador interne que actualiza automaticamente as existencias. No 

fim do dia, e emitida uma ordem de subsUtuiyao dos bens vendidos ao armazem, 

que passou a ser enviada tambem it Black & Decker. Assim, a empresa passou a 

conseguir controlar que bens estava a vender, em que quantidades e em que datas. 

Tornou-se ainda possivel analisar com rigor 0 resultado de campanhas publicitarias, 

atraves da comparayao das vendas nesse periodo com as vendas fora da 

campanha, ou perceber tendencias de mercado. 

A Black & Decker esta agora a estudar a hip6tese de enviar 0 desenho de pe~as 

novas para fabricac;ao por EDI, como forma de evitar a fabricayao simultanea, em 

fabricas diferentes (potencial mente em parses diferentes), de versoes diversas da 

mesma pe~a. 

Em rela~ao aos fornecedores, 16 dos 24 principais fornecedores ja estao a realizar, 

ou a preparar-se para realizar, EDI com a Black & Decker. 

5.5. British Telecom - Group Procurement Services (caso 
de 1992) 

Como fornecedor de uma VAN e como empresa de grande dimensao, a British 

Telecom tern duas visoes diferentes sobre 0 EDI. Por urn lado, pode beneficiar com 

o aumento do numero de empresas que trabalham com EDI; por outro, tera 

beneficios por adoptar 0 EDI para uso interno. 
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o Group Procurement Services e responsavel por 60% do valor de 1000 milhoes de 

contos de compras da British Telecom em cada ano. Emprega 1000 pessoas, das 

quais 400 sao os responsaveis directos pelas compras de entre 60 e 66 mil items a 

perto de 30 000 fornecedores diferentes, pequenos e grandes, em todo 0 mundo. 

No principio de 1989, os gestores do Group Procurement Services come9aram a 

considerar a hip6tese de introduzir 0 EDI na empresa, com 0 objectivo de diminuir 0 

tempo necessario para gerar uma encornenda, simplificar 0 processo e reduzir 0 

nurnero de produtos com existencias e os custos de correio. Como prirneira 

experiencia, foi realizada urna transferencia PC a PC com a Telecom Gold. 

Ap6s esta experiencia, 0 Group Procurement Services resolveu, para poder retirar 

todas as vantagens do EDI, integra-Io com as suas aplica90es, tendo decidido 

comec;ar pelo m6dulo de compras. 0 m6dulo foi modificado por forma a que, no 

momenta em que urna ordem era gerada, dependendo do fornecedor a que se 

destinava, poder ser impressa em papel (situa9ao existente), enviada por EDI ou 

impressa em papel e enviada por EDI (para as situaQoes piloto). 

Foi criada urna equipa de trabalho, constituida por gestores e tecnicos, com 0 

objectiv~ de perrriitir encomendas por EDI com alguns dos principais fornecedores e 

seleccionada a norma EDIFACT. 

A prirneira fase do trabalho consistiu na escolha dos parceiros comerciais, tendo 

sido seleccionados 30, em varias industrias. A cada uma destas empresas foi 

proposto entrar no EDI e oferecido, durante a fase piloto (6 meses), a utilizaQao da 

rede e 0 equipamento necessario para reeeber e imprimir as encomendas. A maioria 

das empresas aceitou a proposta, havendo mesmo 20% que ja estava a realizar 

EDI. Ap6s este contacto, foi realizado urn serninario com 0 objectiv~ de divulgar 0 

EDI e de apresentar as vantagens que os pareeiros da British Telecom deveriarn 

obter, nomeadamente urna melhor rela9Bo comercial com a empresa, encomendas 

mais rapidas e com menos erros e redU9ao do papel usado. 

o projecto piloto eomeQou em Agosto de 1990, com 0 envio de encomendas por 

EDI e em papel durante 10 dias, ate este ultimo processo ser descontinuado. 

Actualmente, sao enviadas entre 500 a 600 encornendas diarias p~r EDI a 25 
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fornecedores, representando 60% das encomendas realizadas pelo Group 

Procurement Services. 

Para 0 projecto piloto foram estabelecidos urn conjunto de objectivos operacionais 

(importantes para 0 dia..a-dia da empresa) e estrategicos (importantes a Iongo 

prazo) que, apes este, foram classificados em atingidos e nao atingidos. Os 

objectiv~s atingidos foram : 

• operacionais 
reduQ8,o dos custos postais (8 mil contos durante 0 projecto piloto); 


reduQ8,o em custos de papel; 


'maior confianc;a no sistema de encomendas; 


identificaQ8,o de anomalias no sistema de encomendas; 


melhoria na seguranc;a e na capacidade de realizar auditoria; e 


uniformidade no processo de criar encomendas. 


• 	 estrategicos 

melhoria na relaQ8,o com os parceiros comercais; 

reduc;ao do tempo de entrega (desde que e gerada a encomenda); e 

maior conforto dos fornecedores em manterem a relac;ao com a British 

Telecom. 

Por outro lado, houve urn conjunto de objectiv~s que se tinham antecipado e que 

nao foram alcanc;ados: 

• operacionais 

reduQ8,o nos custos de pessoal; 


reduQ8,o no numero de erros de introduc;ao de dados; 


melhoria no moral dos trabalhadores; e 


reduQ8,o no nivel de existencias. 


A conclusao que 0 Group Procurement Services retirou do projecto piloto foi que 

existe uma grande fa,Ita de conhecimento das empresas sobre as suas preprias 

aplicac;oes, 'nomeadamente as mais antigas, pelo que se torna dificil e demorado 
altera-Ias. 

No futuro, 0 Group Procurement Services pensa ir aumentando 0 numero de 

fornecedores com EDI, atingindo a totalidade no ano 2000, com a ajuda de 
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seminarios de divulgayao do EDI dirigidos aos seus parceiros. Pensa tambem 

reduzir 0 nivel de existencias, caminhando para 0 Just In Time, sistema em que 0 

EDI sera de extrema importancia ao conceder ao fornecedor mais 2 ou 3 dias. 
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6. Conclusao 

A forma de gerir empresas tern vindo a mudar nos ultimos anos. Uma visao 

completa e global do negocio, envolvendo 0 conceito de empresa virada para 0 

mundo exterior e dependente deste, substituiu a visao limitada das actividades 

produtivas. Ate aos an os 60, era suficiente produzir e vender produtos no mercado. 

Pouco mais de duas decadas mais tarde, a competiQao internacional, 

nomeadamente do Japao e dos Estados Unidos, juntamente corn a abertura ao 

mercado unico, for<;a as empresas a continuar a sua evoluQao na forma de fazer 

negocio, refor<;ando as vantagens competitivas ern relayao it concorn3ncia. 

A desregulamentayao e as aberturas ao comercio internacional, bern como a 

evoluQao para urn novo conceito de negocio baseado ern serviQos, obriga as 

empresas a reavaliar as relaQoes comerciais estabelecidas, a modernizar-se. 0 EDI 

transporta consigo 0 caminho para essa modernizayao, quer dentro da propria 

empresa quer na sua relayao corn outras empresas. 

o EDI e urn sistema que permite comunicar informayao para satisfazer 

necessidades comerciais, atraves de normas acordadas, onde essas necessidades 

envolvem a troca de informaQao entre dois parceiros comerciais. InformaQ6es como 

codigos de produtos, preQOs unitarios OIJ numero da factura constituem os 

elementos basicos de funcionamento do EDI. Urn conjunto destes elementos forma 

uma mensagem (factura, ordem de encomenda, nota de entrega) que se relaciona 

directamente com as exigencias de informayao da funQao comercial. InformaQao em 

excesso ou errada conduzira a redundancias e custos de processamento e 

transmissao desnecessarios. InformaQao a menos resultara na nao satisfaQao da 

necessidade comercial, com os custos associados it obtenQao de informaQao 

complementar. 

o EDI nao deve ser entendido como apenas ttmais urn programa", pois ira por certo 

revolucionar a forma como as empresas trabalham. A sua grande diferenQa para 

uma aplicaQao vulgar (como sejam Gestao de Stocks ou Gestao de Pessoal) e 0 

facto de 0 EDI implicar a cooperaQao entre empresas, 0 que vai ter consequencias a 
varios niveis: 
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• 	 maior cooperaQso entre cliente e fornecedor, resultante num maior 

conhecimento, por cada parte, do negocio do parceiro, dos seus problemas e 

necessidades, permitindo uma melhor relayao entre as partes. 0 EDI depende 

de uma elevada qualidade de informayao que tera de ser conseguida atravss da 

eliminayao de desentendimentos entre parceiros comerciais, por exemplo quanto 

ao preQo de urn dado produto numa factura. Sera necessario criar urn sistema 

previo que garanta a confirmayao dos preyos antes da encomenda, por forma a 

que todo 0 processo possa, a partir desse instante, desenrolar-se sem 

necessidade de intervenyao humana, de forma totalmente automatica. Sera 

assim possivel acelerar a disponibilizaQso das facturas para pagamento, criando 

novas oportunidades de negocio (como sejam descontos financeiros para 

pagamentos muito rapidos); 

• 	 alterayao dos metodos de trabalho, resultante do e1eito do EDI sobre a durayao 

do cicio comercial. Deve ser feita uma analise cuidadosa do sistema a ser 

substituido pelo EDI, com vista Ii sua simplificaQso e racionalizac;so, 0 que 

podera, por exemplo, resultar na eliminac;so de documentos redundantes, que 

perdem a sua razso de ser com a grande reduyao do tempo ligado Ii recepQso 

de urn documento; e 

• 	 envolvimento de terceiros na relayao entre duas empresas, para criarem e 

manterem os documentos padrso, bern como para fornecerem os necessarios 
sistemas de comunica¢es. 

Ate agora, as aplicac;oes comerciais do cornputador de uma empresa produziam 

documentos em papel (facturas, ordens de encomenda, etc.), que eram enviados 

por correia para os parceiros comerciais e reintroduzidos no novo sistema (do 

parceiro) para actuarem sobre as aplica¢es comerciais deste. Com 0 EDI, a 
informayao e enviada directamente de computador a computador, tornando 0 

sistema muito mais rapido e fiavel e eliminando 0 forte risco de erro (devido a 
intervenc;so humana), de dificil detecc;so posterior e de eventuais consequencias 

gravosas. Na sua essencia, 0 EDI nso vem trazer nada de novo - a comunicaQso 

computador a computador ja existe ha muito tempo, desde que ha computadores. A 

evoluc;so da tecnologia das mensagens electronicas devera merecer, no entanto, 

uma atenQso especial porque afectara todos os segmentos da industria durante a 
decada de 90. 
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o apelo do EDI e facilmente compreensivel. 0 conceito de "escritorio sem papel" e 

ideal para varias empresas e e muito mais economico enviar os documentos 

directamente computador a computador do que por papel. 

No entanto, apesar de todas as vantagens, e frequente os gestores levantarem 

obstaculos a introduyso do EDI na sua empresa, devido ao desconhecimento que 

tern do assunto, a resistencia em mudar praticas antigas, ao esforyo necessario 
para 0 arranque do sistema e aos custos envolvidos, ligados aos eventuais 
investimentos em sistemas e suporte e ao impacto que 0 EDI tera nos varios 

sistemas internos existentes. 

Sera assim fundamental justificar a introduySo do EDI na empresa atraves da 
identificayso das vantagens operacionais do EDI e da forma como este pode ser 
utilizado para gerar vantagens competitivas. Sera fundamental transITlitir aos 

gestores a consciencia do grande impacto resultante da implantayao do EDI e 

garantir 0 total empenhamento destes e dos responsaveis pelo sistema de 

informayao ao longo de todo 0 processo. 

Em termos de objectiv~s, 0 EDI sofreu uma importante evoluyso: os objectivos 
iniciais resumiam-se a eliminayso ou mesmo simples reduyso dos documentos em 

papel e a reduyso das tarefas de introduyso de dados, sendo complementados por 

uma maior facilidade de produyao em nT I reduyso do cicio de negocio e dos 

tempos de pagamento, maior rotayao de eXistencias e consequente diminuiyao do 

capital imobilizado e melhor gestao financeira. Nos dias de hoje, oEDI comeya a 

ser visto como um meio de dar informayao melhor e mais rapida aos gestores, 

permitindo-Ihes adquirir uma importante vantagem competitiva. 

Para as grandes empresas, as vantagens sso mais obvias. Estas, para entrar no 

EDI, deverso criar um grupo de trabalho constitufdo por representantes dos 

principais departamentos da empresa, para discutir a melhor forma de integrar 0 

EDI na empresa. Deverso tambem realizar seminarios e aCyoes de formayso, como 
forma de incentivar as pequenas e medias empresas a aderir ao sistema. Uma 

importante caracteristica do EDI e que, uma vez atingida uma massa critica em 

termos de numero de participantes e volume de transacyoes, a utiliza9ao do EDI 

vai-se tornando mais eficiente a nivel de custos. 
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Note-se que os beneficios para uma empresa podem envolver urn custo para 0 seu 

parceiro comercial; por exemplo, a utiliza«;ao de EDI para enviar ordens de 
encomenda pode implicar a passagem dos custos de manter existencias para 0 

fornecedor ou/e implicar maiores custos de transporte resultantes de urn maior 

numero de encomendas mais pequenas. E necessario que 0 parceiro de maior 

dimensao tenha 0 cuidado de garantir que estas desvantagens sao compensadas 

de alguma forma pois, caso contrario, 0 sistema nao e vantajoso para ambas as 

partes, estando condenado ao fracasso. 

Eclaro que continuara sempre a haver pequenas empresas para quem 0 EDI ira 

essencialmente representar urn custo adicional sem grandes vantagens. As 

empresas fornecedoras do software terao de oferecer uma solu«;8o especifica para 

estes casos, mais economica, que permita a impressao dos documentos chegados 

e a introduc;ao manual dos documentos a enviar. 

As empresas que assumam posi«;oes meramente reactivas, apenas se iniciando no 

EDI quando a isso forem obrigadas ou, pelo menos, quando forem ainda mais 

evidente as vantagens e mais reduzidos os riscos, para la de nao adquirirem ja uma 

vantagem competitiva com parceiros que ja utilizem EDI, poderao sofrer bastante 

com a introdu«;ao, pois 0 EDI deve ser introduzido de modo a que a empresa se va 

adaptando lentamente as novas formas de fazer negocio e nao de uma maneira 

brusca. Como em varios outros aspectos dos sistemas de informac;aoJ a introduc;ao 

do EDI esta sujeita a uma curva de aprendizagem para poder ser utilizado 

eficientemente. 

Uma importante questao que se pode colocar consiste em saber se se deve utilizar 

EDI numa liga«;ao pontual entre parceiros comerciais. Para que 0 EDI possa ser 

interessante para todas as empresas, mesmo para as pequenas empresas, sera 

importante que se caminhe para uma solu«;ao simples que permita faceis liga«;ao por 

EDI entre empresas que trocam urn numero pouco significativo de mensagens. 

Caso contrario, a unica forma pela qual as pequenas empresas iraQ entrar no EDI 

(criando a massa critica necessaria para 0 sucesso desta metodologia) sera por 

imposi«;8o dos seus clientes principais. 



o EDI na optica empresarial Pag.57 

Os aspectos legais associados ao EDI sao uma das grandes preocupayoes dos 

utilizadores em todo 0 mundo. A grande questao que se coloca e: "Sera a 

mensagem recebida igual a mensagem enviada?". E tambem importante que as 

mensagens enviadas por EDI possam, de alguma maneira, ser validas como prova, 

da mesma forma que os documentos gerados em papel. Nesta area, as VANs 

poderao desempenhar urn importante papel, como entidades independentes 

capazes de permitir auditorias de toda a informayao trocada. No caso do comercio 

internacional, as questoes legais tornam-se mais complicadas , pOis os diferentes 

paises tern diferentes regras sobre 0 que pode servir de prova em tribunal. Tambem 

a responsabilidade, caso haja adulterayao de uma mensagem (se 0 utilizador, se a 

rede), pode nao ser igual para todos os paises. Assim I os utilizadores de redes 

multinacionais deverao conhecer a legislayao relevante em todos os paises por 

onde a mensagem passe. 

Para resolver os problemas de seguranya associados ao comercio sem papel, 

deverao ser utilizados mecanismos de controlo embebidos no principio e fim do 

documento, como sejam indicayao do departamento e pessoa(s) a que a mensagem 

se destina. Para evitar a possibilidade de serem enviadas mensagens p~r pessoas 

nao autorizadas, deverao ser utilizadas passwords que garantam a ambas as partes 

que a mensagem e valida. 

Apenas recentemente os responsaveis pelas empresas comeyaram a considerar os 

sistemas de informayao como parte da propria estrategia global da empresa, com 0 

objectivo de melhorar 0 seu desempenho. Os resultados ate agora obtidos 

demonstram que as estrategias habituais de negocios, incorporadas das 

possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias, permitem as empresas alcanyar 

urn sucesso que vai muito alem dos conceitos habituais de eficiencia e eficacia. 
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Anexo 1 

Situacrio no mundo 

Em termos europeus, 0 lider do EDI a, indiscutivelmente, 0 Reino Unido. Neste pais, 

o EDI ja se encontra bastante desenvolvido, existindo diversas empresas que 

realizam praticamente todas as suas trocas de documentos comerciais por EDI. 

Qutros paises da Europa comeyam, tambam, a desenvolver-se bastante, a nivel de 

EDI. 

1. Alemanha 

o importante sector autom6vel deste pais foi 0 grande responsavel pela introduc;ao 

do EDI na Alemanha. A VDA, associayao de construtores de autom6veis, tern vindo 

a utilizar EDI desde 0 final dos anos 70, ainda nao usando, no entanto, a norma 

EDIFACT. Nesta industria, foram trocados 2 300 documentos por EDI em 1989, 

numero este que subiu para cerca de 10 000 em 1991, sendo as mensagens mais 

usadas a nota de entrega e a factura. 

Em termos de comunicayOes, a Alemanha encontra-se basta<nte avanc;ada, embora 

apenas possua duas VANs (sendo uma delas fornecida pela mM). No entanto, 

muitas das comunicayOes EDIF ACT sao estab~lecidas com base no servic;o de 

teletexto (adaptado para 0 efeito) que conta com bastantes assinantes. 

Actualmente, esta a ser realizado urn grande esforc;o, por parte das associac;6es 

comerciais, para promover a utilizaQao do EDI, ainda sem grandes resultados 

devido a diversos factores, nomeadamente: 

• 	 grande relutancia, por parte das empresas, em utilizar 0 EDIFACT ata este ter 

atingido uma maior estabilidade; 

• 	 falta de bons sistemas de comunicac;oes para empresas pequenas; 

• 	 falta de vontade das grandes empresas em forc;ar as pequenas no EDI; e 

• 	 larga utilizaC;ao de bandas magnaticas e discos flexiveis como forma de 

transportar informayao. 
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2. Italia 

Como aconteceu em varios outros paises, des de 0 principio da decada de 80 que 

algumas empresas comeQaram a utilizar 0 EDI, apesar de apenas no final dessa 

decada ter havido avanQOs significativos. Actualmente, cerca de 500 empresas ja 

utilizam 0 EDI e igual numero comprometeu-se a faze-Io em breve, em grande parte 

devido ao seu envolvimento no projecto de EDI da Fiat. 

Existe tam bern urn grande interesse no sector bancario pelo EDI, pelo que se pode 

prever urn grande crescimento nesta area de neg6cio. 

3. Franc;a 

o envolvimento da FranQa no EDI pode ser considerado urn pouco diferente dos 

restantes paises, devido a maior diversidade de aspectos envolvidos. Assim, 

aspectos como contabilidade ou legislaQao foram uma preocupaQ8o do EDI desde 0 

principio, talvez devido a larga utilizaQ80 que 0 Minitel tern neste pais. 

Tambem aqui, os sectores autom6vel e de distribuiQao foram os grandes 

responsaveis pelos primeiros passos no EDI. 0 projecto de EDI da GALlA, que 

representa a industria de construQao autom6vel, envolveu mais de duzentas 

empresas, sendo a mensagem mais transmitida a ordem de encomenda. 

4. Holanda 

A Holanda pode ser considerada como urn dos lideres na utilizaQao do EDI na 

Europa, tendo presentemente cerca de mil e quinhentos utilizadores. Este numero 

tern vindo a crescer rapidamente, nao se podendo dizer que a utilizaQao do EDI seja 

dominada pelo sector autom6vel. As areas de maior impacto do EDI sao 0 sector 

dos transportes, 0 retail, a saude e a produQ8o, havendo tambem alguma actividade 

EDI no sector financeiro. 
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Em quase todas as empresas foi adoptado a norma EDIFACT, existindo 

actualmente quatro VANs neste pais, sendo 0 mercado dominado pelo CTT 

holandes. EXiste tam bern urn conjunto de empresas que utiliza directamente 0 

serviQo de X25 ou que realiza 0 EDI com base no videotexto. 

o governo holandes tern suportado fortemente 0 EDI, tendo disponibilizado mais de 

urn milhso de contos para 27 projectos piloto. Este nivel de suporte e bastante 

superior ao dos paises europeus, colocando a Holanda numa situaQso vantajosa. 

5. Espanha 

A utilizayao do EDI em Espanha e bastante recente, s6 tendo comeyado na 

segunda metade da decada de 80. No entanto, existe neste momenta urn numero 

crescente de empresas envolvidas em implementay6es EDI. 

Os principais sectores sao 0 autom6vel, com mais de 300 empresas a trabalhar com 

EDI, e 0 sector do retail. Preve-se que este ana 0 numero de empresas a utilizar 

EDI possa chegar as 2 000. 

6. Portugal 

Portugal e urn dos paises europeus mais atrasados no dominio do EDI, 0 que Ihe 

permite a utilizaQso, desde 0 principio, da norma EANCOM. Actualmente apenas 

existem projectos piloto realizados pela Electricidade de Portugal, Grula, Makro e 

Sonae com alguns dos seus fornecedores. Esta ultima empresa parece decidida a 

apostar forte no EDI tendo ja divulgado 0 interesse em arran car definitivamente com 

este processo durante 1994. 0 empenho destas empresas no EDI podera ser 

decisivo para 0 aparecimento desta forma de fazer neg6cios, em Portugal. 

Urn dos principais dinamizadores da utilizaQso do EDI em Portugal, nomeadamente 

no sector da distribuiyao, e a CODIPOR, associayao que ja conta com perto de 

2 000 associados e que recentemente chegou a acordo com as 8 maiores empresas 

do sector da distribuiQso para as representar na definiQso dos requisitos minimos 
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que qualquer VAN devera apresentar. A CODIPOR fornece ainda aos seus 

associ ados urn servic;o de apoio incluindo forrnac;ao e consultadoria na area do EDI. 

Paradoxalrnente, apesar de todo 0 atraso, ja existern 3 VANs estabelecidas em 

Portugal - a Cornnexo, associada a British Telecom, que fornece 0 suporte fisico e 

os servic;os cornplernentares; a TSVA, associada a General Electric e a 

Marconi/Sevatel, arnbas utilizando como suporte fisico a rede Telepac. 
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Anexo 2 

o EDI bancario 

o EDI banca.rio permite "fechar 0 cicio" das aplicaQ6es EDI, possibilitando que todo 

o cicio comercial seja realizado por EDI, ao complernentar a ordem de encomenda, 

a factura e as notas de entrega. 

A empresa cliente enviars, por EDI, uma ordem de pagamento e a indicaQao de 

quais os bens pagos ao seu banco, recebendo urn aviso de debito informando-a que 

a sua conta foi debitada. 0 banco desta empresa enviars ao banco da empresa 

fornecedora uma mensagern e este, ap6s validayao da informayao, enviars ao 

fornecedor um aviso de credito e a informayao dos bens pagos. 

Os principais utilizadores deste serviQo, da parte das empresas, serao 

departamento contabilistico, que podera automatizar 0 processo de correspondencia 

entre 0 pagarnento recebido e as facturas, e 0 departamento financeiro que, devido 

it melhor temporizayao da chegada da informaQao de credito e debito em conta, tera 

urna rnelhor informayao sobre a situayao financeira em cada instante e sobre as 

facturas de clientes real mente em atraso (sem 0 risco de 0 cliente ja ter pago, mas a 

informaQao ainda nao ter chegado), que merecerao uma especial atenyao. 

Do lado dos bancos, a posiyao e mais complicada. Por urn lado, 0 EDI bancario 

oferece-Ihes urna oportunidade de ganharem dinheiro atrav9s de comissoes em 

cada transacQao. Por outro, 0 dinheiro parado nas contas das empresas, com que 

os bancos ganham dinheiro nos mercados financeiros, diminui. Esta alteraQao na 

forma de ganhar dinheiro exigira dos bancos urn consideravel esforQo, pelo que 

existe alguma hesitayao por parte destes. No entanto, a pressao por parte das 

empresas clientes, a maior competitividade criada pelo mercado unico e 0 risco do 

aparecirnento de grandes bancos que forneQam 0 EDI bancario, adquirindo uma 

importante vantagem competitiva, conduzira ao aparecimento em forQa deste 
serviQo. 

Ainda em 1990, a SWIFf (organizaQao internacional inter-banca.ria para 

transferencia de fundos) anunciou urn projecto para estudar a possibilidade de 

0 
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desenvolver urn servic;o internacional de pagarnentos por EDI. Posteriormente, 

podera, alem dos pagamentos a outras empresas, efectuar-se os pagamentos dos 

salarios dos proprios empregados. 

De referir 0 sistema SWIFf, de transferencia de fundos entre bancos, cujo sucesso 

durante a decada de 80 se deveu ao facto de se ter conseguido urn acordo a n ivel 

internacional sobre uma norma para as mensagens a serem trocadas entre bancos. 

Segundo urna pesquisa realizada durante 1992 nos Estados Unidos, 30% dos 

ban cos americanos ja forneciam servic;os de EDI as empresas suas clientes e 34% 

planeavam entrar nesses servic;os. 

Em Portugal, pode-se considerar que os prirneiros passos para 0 EDI bancario 

foram dados em 1987, atraves da SIBS (Sociedade Interbancaria de Servic;os), com 

a possibilidade de efectuar pagamentos de servic;os nos ATM (Automatic Teller 

Machine). Em 1989, a SIBS alargou a cornpensac;ao electr6nica aos cheques, 

eliminando a circulac;ao de papel, que passou a ser feita por transmissao de 

ficheiros via SIBS, sem recurso sequer a suportes magneticos. 
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Anexo 3 

Exemplo de um acordo para realizaQio de EDI 
(Interchange Agreement) 

ENTRE 
________ e 

e celebrado 0 seguinte acordo, destinado a regular a conduta e metodos de 

operayao entre as partes, em relayao a troca de mensagens por EDI. 

Clausula 1! 


DEFINlyOES 


Para os efeitos do presente acordo, consideram-se como: 


a) PROTOCOLO - 0 metodo aceite para 0 troca de mensagens, baseadas na norma 


EDIFACT, sua apresentayao e estruturayao; 


b) MENSAGEM - dados estruturados de acordo com 0 PROTOCOLO e transmitidos 


electronicamente entre as partes; 


c) REGISTO DE DADOS - 0 registo completo de dados, representando as 


mensagens entre as partes; 


d) MANUAL DO UTILIZADOR - 0 livro de procedimentos tecnicos e comerciais e 


requisitos legais aplicaveis para a transrrlissao de MENSAGENS aplicando 0 


PROTOCOLO. 


Clausula 2! 


FINALIDADES 


a) Este acordo aplica-se a todas as MENSAGENS trocadas entre as partes, as quais 

devem ser transmitidas de acordo com 0 previsto no MANUAL DO UTILIZADOR; 

b) As partes podem acordar requisitos diferentes ou adicionais dos constantes no 

MANUAL DO UTILIZADOR, para a troca de MENSAGENS, os quais deverao 

constar de Anexo a este acordo, do qual fara parte integrante. 



o EDI na 6ptica empresarial Pag.65 

Clausula 3! 

SEGURAN~ADOSDADOS 

Cada uma das partes deve: 

a) Tomar todas as medidas e estabelecer e manter todos os procedimentos com 

vista a assegurar que, tanto quanto razoavelmente pratic8vel, as MENSAGENS 

serao convenientemente guardadas, nao serao acessiveis a pessoal nao autorizado 

e nao serao alteradas, perdidas ou destruidas; 

b) Assegurar que qualquer MENSAGEM contendo informayao confidencial, desde 

que assim classificada pelo emissor, e mantida pelo receptor em segredo e nao sera 

usada pelo receptor para fins diversos daqueles que se relacionam com a pr6pria 

MENSAGEM. As MENSAGENS nao devem ser classificadas como confidenciais se 

ja forem do dom inio publico ou se 0 receptor ja teve acesso a informayao atraves de 

urn terceiro autorizado a divulga-Ia; 

c) Quando permitido por lei, as partes podem utilizar protecyao especial de 

MENSAGENS, por ocultayao ou por outros meios acordados incluindo os previstos 

no MANUAL DO UTILIZADOR. 0 receptor da MENSAGEM assim protegida deve 

usar, pelo menos, 0 mesmo nivel de protecyao para quaisquer futuras transmissoes 

de MENSAGENS. 

Clausula 4! 

AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS 


Todas as MENSAGENS devem identificar 0 emissor e receptor(es), e devem incluir 

formas de verificayao da autenticidade da MENSAGEM, quer atraves de urn meio 

tecnico usado na pr6pria MENSAGEM, quer por outras formas previstas no 
PROTOCOLO. 

Clausula 5! 


INTEGRIDADE DAS MENSAGENS 


1. Cada parte emitente deve assegurar que todas as MENSAGENS estao completas 

e garantidas contra alterayoes ocorridas durante a sua transmissao sendo 

responsavel perante terceiros pelas consequencias da falta de cumprimento das 

obriga¢es previstas neste numero. 
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2. Cada parte ace ita a integridade de todas as l\:IENSAGENS e concorda que a 

validade de urn documento enviado electronicamente sera igual a urn enviado por 

outro meio, a nso ser que se prove que essa MENSAGEM foi alterada em virtude 

de erro ou falha tecnica da maquina, sistema ou linha· de transmissso. 

3. Quando .for evidente que a MENSAGEM foi alterada, ou identificada ou com 

probabilidade de ser identificada como incorrecta, deve ser re-transmitida pelo 

emissor logo que possivel, com indicayao clara que se trata da l\:IENSAGEM 

correcta. 

4. Apesar do previsto no numero 1, 0 emissor nso sera responsBvel pela incorrecta 

ou incompleta transmissso se 0 erro for, em condiye5es normais, evidente para 0 

receptor. Neste caSO, 0 receptor deve notificar imediatamente 0 respectivo emissor. 

5. Se 0 receptor tiver raz6es para acreditar que a MENSAGEM nso Ihe e dirigida, 

deve notificar 0 emissor e apagar do seu sistema a informayao contida nessa 

MENSAGEM, mas nso 0 registo da sua recepyao. 

ClaU8ula 6! 

CONFIRMAyAO DE RECEPyAO DA MENSAGEM 


1. Excepto quando a recepQilo da MENSAGEM for automaticamente confirmada, 0 

emissor de uma MENSAGEM pode pedir ao receptor que confirme a recepyao 

dessa MENSAGEM. 

2. Quando 0 receptor receber 0 pedido de confirmayao da l\:IENSAGEM ou quando 

o MANUAL DO UTILIZADOR impor essa confirmayao, devers ~quele faze-Ia 

dentro de urn prazo razoavel. 

3. Cada parte deve processar ou tazer usc das MENSAGENS por si recebidas, de 

acordo com os tempos de resposta especificados no MANUAL DO UTILIZADOR, 

ou, na ausencia de especificayao, logo que possivel. 

ClaU8ula 7! 

ARQUIVO DE DADOS 


1. 0 REGISTO DE DADOS, que abrange todas as l\:IENSAGENS emitidas e 

recebidas, deve ser mantido sem qualquer modificayao. 
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2. Na ausencia de qualquer outro requisito previsto no MANUAL DO UTILIZADOR, 

cada parte deve guardar 0 seu REGISTO DE DADOS por urn periodo que considere 

razoavel. 
3. 0 REGISTO DE DADOS deve ser mantido de modo a que os dados possam ser 

acedidos ou apresentados de forma legivel. 

4. Cada parte deve assegurar que a pessoa responsavel pelo seu processamento 

de dados certifique que 0 REGISTO DE DADOS ou alguma sua reproduC(so seja 

correcta. 

Clausula 8! 


INTERMEDIARIOS 


1. Se uma das partes deste Acordo utilizar os serviC(os de intermediarios para 

transmitir, arquivar ou processar MENSAGENS, essa parte sera responsavel 

perante a outra ou outras partes deste Acordo por quaisquer actos, faltas e 

omissoes, e para os respectivos efeitos deve ser considerado urn agente da parte. 

2. Se uma parte instruir qualquer outra parte no sentido de utilizar os serviC(os do 

intermediario para transmitir a MENSAGEM, essa parte e responsavel perante a 

outra parte pelos actos e omissoes desse intermediario. 

3. Quando qualquer das partes, der as instruC(oes referidas no numero anterior, 

assegurara, sob pena de responsabilidade, que nso sera feita nenhuma alteraC(so 

dos dados contidos nas MENSAGENS a serem transmitidas e que essas 

MENSAGENS nso sso reveladas a pessoas nso autorizadas. 

Clausula 9! 


TERMO E RESOLU~AO 


1. Este Acordo produz efeitos a partir da data da sua assinatura. A parte pode 

denunciar 0 acordo, a qualquer tempo, atraves da notificaC(so a outra parte ou 

partes com pelo menos quatro semanas de antecedencia. 

2. A denuncia do Acordo nso deve afectar nenhuma conduta necessaria para 

completar ou implementar MENSAGENS que forem anteriores a essa denuncia. 

3. Apes 0 termo do contrato, 0 disposto nas clausulas 3, 7, 8 e 13 continuara a 

vigorar relativamente as mensagens e factos ocorridos durante a sua vigencia. 
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Clausula 10! 


INTERPRETAf;AO DO MANUAL DO UTILIZADOR 


Qualquer questao relacionada com a interpretaQ8.o do MANUAL DO UTILIZADOR 

pode ser submetida pelas partes a entidade responsavel pela publicayao do 

MANUAL DO UTILIZADOR, ou ao Conselho da Associayao EDIt conforme for 

aplicavel actuando estes como arbitros, e cuja decisao vinculara as partes em 

refereneia. 

Clausula 11! 

FORf;A MAIOR 


1. Uma parte nao pode julgar rescindido este Acordo, ou responsabilizar a outra 

parte por atraso no cumprimento ou por incumprimento de qualquer das obrigayoes 

nele previstas desde que esse atraso ou nao cumprimento seja devido a forya 

maior, da qual tenha notificado a outra parte. 

2. Para os efeitos do numero anterior, forya maior signifiea, em relayao a qualquer 

parte, as circunstancias que escapem ao controlo das partes. 

Clausula 12! 


NOTIFICAC;OES 


Todas as notifieayoes, pedidos ou instruyoes enviados por uma parte a outra no 

cumprimento deste acordo devem ser entregues em mao ou enviadas, por carta 

registada com aviso de reeepyao, para 0 endereyo do destinatario ou para outro 

endereyo que 0 destinatario tenha comunicado ao remetente, ou enviadas por 

meios electr6nicos de transmissao de mensagens, desde que possa haver uma 

c6pia susceptivel de ser lida em voz alta, incluindo telefax e telex. Considera-se 

recebida a comunicayao: 

a) se enviada por carta registada, tres dias uteis apes 0 envio, contados a partir da 

data con stante do carimbo de registo do correio; 

b) se entregue em mao, no dia da entrega; 

c) se enviada por meios electr6nicos, no momento da transmissao quando enviado 

durante as horas de expediente; se 0 for fora do horario de expediente, uma hora 

depois do inicio desse horario do dia seguinte ao do envio. 
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Clausula 13! (s6 para contratos internacionais) 


FORO E LEI APLICAVEL 


Todas as questoes relativas a este Acordo, nomeadamente as respeitantes a 
validade, interpreta~o ou cumprimento de qualquer clausula, serao resolvidas pelos 

tribunais portugueses, com expressa renuncia a quaisquer outros. 
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