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RESUMO
Os sistemas EDI – Eletronic Data Interchange (Troca Eletrônica de Dados)
são utilizados como meio para transações comerciais entre empresas. Existem
padrões técnicos e comerciais para o EDI, definidos por organizações reguladoras
que representam segmentos da indústria, interesses nacionais ou globais, como, por
exemplo, o padrão RND definido pela ANFAVEA – Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos e o padrão EDIFACT definido pelas Nações Unidas. Porém,
no Brasil, a legislação fiscal complexa, em constante alteração e com diferenças
entre os segmentos da indústria, estados e municípios, diferencia as transações de
negócio entre um fornecedor e seus clientes de diversos segmentos e localidades.
Essa diferença nas transações de negócio gera requisitos específicos para
implementação de sistemas EDI e faz com que cada segmento da indústria ou
clientes individuais adotem padrões distintos para o EDI, caracterizando uma falta de
padronização única do EDI no Brasil. Esse cenário torna complexa a implementação
de sistemas EDI no Brasil que resulta, comumente, em sistemas com falhas pósimplementação nas traduções entre os padrões e nas conexões entre o fornecedor e
cada cliente, em dificuldade no suporte ao sistema desenvolvido e no aumento da
complexidade de manutenção do sistema. Esta dissertação, baseando-se em
trabalhos e métodos para implementação EDI existentes e na análise de casos reais
de integração EDI de uma multinacional e seus clientes de diferentes segmentos,
propõe um roteiro para manutenção e projeto de integração EDI entre fornecedores
e clientes no Brasil. O roteiro visa atender os requisitos específicos decorrentes da
falta de padronização, busca reduzir a quantidade de falhas na tradução entre
padrões, prover ferramentas que facilitem o suporte ao sistema pós- implementação,
e facilitar a manutenabilidade do sistema. O roteiro foi aplicado em casos reais de
quatro empresas e os dados anteriores e posteriores foram comparados para
comprovar sua eficácia. Foi comprovada, no caso dessas empresas, uma redução
estatisticamente significante no número de incidentes por transação, após a
aplicação do roteiro em comparação com a situação anterior.
Palavras-chave: EDI; desenvolvimento de sistemas EDI; manutenção de sistemas
EDI; padrões EDI;

ABSTRACT
Script for maintenance and project of Customer EDI systems in Brazil
The EDI - Electronic Data Interchange systems are used as a way to perform
commercial transactions between companies. There are technical and commercial
EDI standards defined by regulatory organizations which represent industry sectors
or national or global interests as, for example, the RND standard, defined by
ANFAVEA, a Brazilian organization which represents the automotive industry, and
the EDIFACT standard defined by the UN - United Nations. However, in Brazil, the
complex tax legislations are constantly being changed by government bodies and
present important differences among industry sectors, states of the federation and
municipalities, bringing to a vendor company the necessity to adapt its business
transactions to communicate with customers of different industry sectors or locations.
These differences in transactions requirements to suit each customer raise specific
requirements in an EDI system implementation including different standards for EDI
adopted by different industry sectors or customers, as a result of a lack of an EDI
standard in Brazil. This scenario makes difficult to implement the EDI systems
implementation in Brazil, resulting in systems more prone to failures in the
transaction translation and exchange. Support and maintenance of developed
system become more complex, manly to introduce the constantly new requirements.
This thesis, based on the work and methods for EDI implementation of other authors
and in the analysis of real EDI integration cases of a multinational company and its
customers of different industry segments, proposes a script to support maintenance
and project of EDI systems between vendors and customers in Brazil. The script
deals with the specific requirements generated by the lack of a common EDI
standard in Brazil and seeks to reduce the failures in the translation between the
standards, provides tools to facilitate the system support, and facilitates the system
maintenance. The script was applied in real EDI integration cases in four enterprises
and previous and subsequent data to its implementation had been collected and
statically compared to confirm the script effectiveness. As a result, it was possible to
show statistically significant reduction in the number of incidents per transaction due
to the implementation of the script.
Key Words: EDI; EDI systems implementation; EDI systems maintenance; EDI
standards;
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1
1.1

INTRODUÇÃO{

XE "INTRODUÇÃO" }

Motivação
Conforme pesquisa realizada por Forrester (2011):
•

o volume anual de transações B2B - business-to-business transactions
(Transações de negócio para negócio) realizadas através do EDI Eletronic Data Interchange (Troca de Dados Eletrônicos) no mundo excede
vinte bilhões e continua crescendo.

•

uma transação B2B realizada via EDI custa, pelo menos, 35% menos do
que realizada por meios tradicionais como e-mail, telefone, fax, etc. Sendo
que, uma grande fabricante de eletrônicos divulgou que reduziu o custo de
processamento de um pedido de compras de $38 para $1,35 ao utilizar o
EDI.

•

o uso do EDI pode reduzir o ciclo de O2C – Order to Cash (do pedido de
compras ao recebimento do pagamento) em mais de 20%, melhorando a
relação entre fornecedor e cliente.

•

o uso do EDI melhora a qualidade dos dados, reduzindo em até 40% os
erros causados por informações não legíveis e erros manuais.

Conforme a ISO 14662 (2010, p.12), o EDI pode ser definido como “a troca
automática de dados estruturados e pré-definidos para objetivos de negócio entre
sistemas de informação de duas ou mais organizações”, ou seja, é a troca
automatizada de informações eletrônicas que representam transações comerciais
entre empresas, denominadas B2B como pedidos de compra, faturas para
pagamento e instruções logísticas.
Por exemplo, um processo de compra e venda de mercadorias via EDI
utilizando o padrão internacional EDIFACT – EDI for Administration, Commerce and
Transport (EDI para Administração, Comercio e Transporte), elaborado pelas
Nações Unidas e adotado pela ISO 9735 (1988), tem as seguintes transações:
a) Um cliente envia para seu fornecedor um arquivo com as informações de
seu pedido de compra em um formato padrão denominado ORDERS –
Purchase Order Message (Mensagem de Pedido de Compra);
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b) esse arquivo é processado pelo sistema do fornecedor que então devolve
ao cliente um arquivo com as informações sobre o envio das mercadorias
requisitadas no formato DESADV – Despach Advice Message (Mensagem
de Aviso Despacho) e outro arquivo com as informações do faturamento e
pagamento no formato INVOIC – Invoice Message (Mensagem de Fatura);
c) o fornecedor também envia para a transportadora um arquivo com as
instruções do transporte das mercadorias no formato IFTMIN – Transport
Instruction Message (Mensagem de Instrução de Transporte);
d) e, posteriormente, após entrega realizada, o fornecedor recebe da
transportadora um arquivo com a comprovação da entrega das
mercadorias POD – Proof of Delivery (Prova da Entrega) no formato
IFTMAN – Arrival Notice Message (Mensagem de Nota da Entrega) e um
arquivo no formato INVOIC com os dados da fatura para pagamento do
frete.
E esses formatos de arquivos, além de detalhes de como deve ser a conexão
entre os parceiros (ex. AS2) e o formato dos códigos e informações de negócio (ex.
EAN) estão definidos no padrão internacional UN/EDIFACT (2013) que é adotado
globalmente nas grandes empresas.
A Figura 1 exemplifica a integração EDI entre clientes e um fornecedor, e a
transação ORDERS conforme padronizada pelo padrão UN/EDIFACT (2013).
Figura 1 – Integração EDI, envio do pedido usando padrão EDIFACT.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Porém no Brasil, diferentemente de outros lugares do mundo, existe uma
legislação fiscal mais complexa com a obrigatoriedade de informações de impostos
e regras fiscais que incidem em cada uma das transações do exemplo anterior, além
da necessidade de também gerar documentos como a Nota Fiscal Eletrônica e o
Conhecimento de Transporte Eletrônico que verificam o atendimento dessas regras
junto à Secretaria da Fazenda.
Tem-se assim um cenário mais complexo em que:
•

Não existe padrão único adotado para o EDI, pois diferentes regras fiscais,
por segmento de mercado, fizeram com que cada um adotasse regras e
formatos próprios para o EDI. Por exemplo, o setor Automotivo, através da
ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, determina
em seu site todas as regras e requisitos para o EDI com as montadoras,
vide ANFAVEA (2014), enquanto que grandes empresas do varejo, como
Wal Mart e Carrefour possuem suas próprias determinações, vide
WALMART (2011), e empresas de médio porte de cada setor de atividade
possuem as suas.

•

A constante alteração das normas fiscais por meio das Notas Técnicas
emitidas pela Secretaria da Fazenda, vide SEFAZ (2013), muitas vezes
causam alterações também nos sistemas EDI. Por exemplo, clientes de
um segmento específico, que sofreram alteração nas normas fiscais ou
possuem algum regime especial, requisitam receber nos arquivos
trafegados por EDI novas informações para as quais o sistema não está
preparado.

•

Normalmente, não existe conexão direta entre os sistemas dos parceiros.
A não existência de um padrão comum estimula a contratação de
fornecedores de serviços terceiros chamados VAN - Value-Added Network
(Rede de Valor Agregado) que realizam a conexão e permanecem entre
os dois parceiros realizando a tradução entre os formatos de arquivos
utilizados. É comum que existam contratos de exclusividade entre VAN e
clientes o que força o fornecedor interessado no EDI a realizar integrações
com mais de uma VAN, dificultando a gestão de fornecedores.
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A Figura 2 exemplifica a integração EDI e a transação ORDERS entre clientes
e um fornecedor no Brasil que, por não ser padronizada, exige a adição de outros
componentes, como a VAN.
Figura 2 – Integração EDI, envio do pedido de compra não padronizado.

Fonte: Elaborado pelo autor
Ainda assim, o EDI no Brasil é obrigatório para a relação comercial com
muitas grandes empresas como montadoras e grandes marcas do varejo. Devido a
esse cenário apresentado, é comum que pequenas e médias empresas, ou mesmo
multinacionais, acostumadas a utilizar o padrão EDIFACT em outros países, tenham
dificuldade para implementar e dar manutenção aos seus sistemas EDI no Brasil.
Existiram tentativas de padronização do EDI no Brasil como a RND - Rede
Nacional de Dados proposta pela ANFAVEA, que permaneceu específica para o EDI
com as montadoras, enquanto empresas que fornecem também para outros
segmentos, como varejo e distribuidores, são ainda obrigadas a possuir um sistema
preparado para outros formatos e regras, além do proposto pela RND.
Atualmente, as VANs estão se popularizando oferecendo às empresas
soluções de sistemas para o EDI, terceirizando assim o problema das constantes
alterações e diferenças de padrões. Mas uma empresa que trabalha com a solução
de uma VAN e precisa se integrar com outra empresa que trabalha com a solução
de outra VAN terá uma integração EDI complexa denominada InterVAN com mais
traduções entre formatos e maior chance de falha nas transações.
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Existem métodos para implementação do EDI, como o proposto por Patcha
(2009) baseado no AUP – Agile Unified Process e normas ISO como a 14662
(2010), mas eles não são específicos para o cenário brasileiro apresentado,
justamente por considerarem a utilização de um padrão como o EDIFACT, sem
adaptações.
Autores brasileiros como Garcia (2008) e Bueno (2002) já trataram do tema,
mas não foi apresentado nenhum método ou roteiro especifico. Polidoro (2007)
apresentou um roteiro, mas não entrou nos detalhes de execução de cada fase que
propôs.
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um roteiro para manutenção e

projeto de sistemas EDI entre fornecedores e clientes no Brasil, baseado em roteiros
já existentes como os propostos por Patcha (2009) e Polidoro (2007) e em padrões
como o EDIFACT e ISO 14662 (2010), porém, complementado com requisitos
específicos gerados pela falta de padronização do EDI no Brasil.
Este trabalho também testa a eficácia do roteiro ao aplica-lo em integrações
reais entre uma empresa multinacional e quatro de seus clientes e ao realizar a
análise estatística, conforme Triola (2013), de medições antes e depois da aplicação
do roteiro, utilizando métricas definidas conforme ITIL (2007).
A Figura 3 resume os passos seguidos por este trabalho para cumprir esse
objetivo.
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Figura 3 – Objetivo do Trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor.
1.3

Contribuição
Os principais métodos e padrões existentes para implementação de sistemas

EDI consideram que as empresas parceiras já utilizam padrões EDI técnicos e
comerciais. Porém, no Brasil, devido a não utilização desses padrões por todas as
empresas e a particularidades de cada segmento, um sistema EDI desenvolvido
apenas pelos métodos tradicionais pode apresentar falhas e erros em produção.
Assim, como contribuição, este trabalho:
a) levanta o problema e os requisitos específicos do cenário brasileiro,
através da análise bibliográfica;
b) descreve um projeto de melhoria de integrações EDI realizado por uma
empresa multinacional, que ilustra os problemas encontrados na
bibliografia e serve de base para outras empresas realizarem melhorias
em suas integrações;
c) complementa o trabalho de Patcha (2009) e de Polidoro (2007) ao
apresentar um roteiro com os requisitos específicos do Brasil, que pode
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ser utilizado por empresas fornecedoras que enfrentam problemas nos
projetos de integrações EDI com seus clientes;
d) descreve a aplicação do roteiro em clientes de segmentos diferentes,
adiantando a possíveis interessados, as dificuldades na aplicação desse;
e) descreve a análise estatística que verifica, baseando-se em métricas do
ITIL (2007), pontos em que houve e que não houve melhoria na integração
entre a empresa multinacional e seus clientes.
1.4

Método de Trabalho
Santos (2008) defende a utilização da pesquisa-ação como método de

pesquisa para trabalhos de Engenharia de Software que buscam aumentar a
colaboração entre academia e indústria. Ele propõe uma sequência de etapas que
foram baseadas nas atividades para pesquisa-ação descritas por Baskerville (1999).
As etapas são: diagnóstico, planejamento, tomada de ação, avaliação e
aprendizagem e foram adaptadas e utilizadas como estratégia de pesquisa deste
trabalho.
1.4.1 Diagnóstico
Na etapa de diagnóstico levantou-se o campo de pesquisa, os interessados e
o problema prático, já descritos na motivação deste trabalho.
1.4.2 Planejamento
Nesta etapa deve-se definir a hipótese e as ações para tratar o problema
prático.
Neste trabalho, foram definidas as seguintes ações:
a) revisão bibliográfica: tem o objetivo de detalhar o problema ao discutir
pesquisas já realizadas no Brasil sobre a falta de padrão EDI além de
apresentar métodos e roteiros existentes que serão utilizados como base
para o roteiro proposto por este trabalho.
b) apresentação de um projeto de melhoria do EDI realizado por uma
empresa multinacional: o projeto identificou falhas nas transações EDI que
causavam problemas comerciais entre a empresa e seus clientes dos
segmentos do varejo e distribuidores e realizou benchmarks com uma
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multinacional B, referência no EDI com clientes do varejo e com uma
multinacional C, referência no EDI com distribuidores. Este projeto é
apresentado neste trabalho com o objetivo de ilustrar o cenário descrito na
motivação e o que foi levantado na revisão bibliográfica.
c) desenvolvimento do roteiro: com base nas atividades a e b, o roteiro para
manutenção e projeto de sistemas EDI é proposto neste trabalho.
d) aplicação do roteiro: o roteiro é aplicado no projeto de integração EDI da
empresa multinacional com dois clientes do segmento de varejo, e dois do
segmento de distribuição. Todos já estavam integrados com a empresa
multinacional por um sistema que apresentava muitas falhas.
1.4.3 Hipótese
As hipóteses a serem testadas são:
a) a aplicação do roteiro resultará em um sistema com um menor número de
falhas na transmissão e na tradução das transações EDI em relação as
integrações anteriores;
b) a aplicação do roteiro resultará na melhoria da rastreabilidade e
identificação dos erros, o que deve agilizar o suporte ao sistema em
relação às integrações anteriores.
1.4.4 Tomada de Ação
A tomada de ação é a execução das atividades definidas no planejamento e
são descritas nas seções dois, três, quatro e cinco deste trabalho.
1.4.5 Avaliação
Na avaliação é realizada a análise dos efeitos das ações.
Nesta etapa são comparados os dados de medições realizadas antes da
aplicação do roteiro com medições posteriores.
As métricas para comparação, conforme definidas por ITIL (2013), que é o
modelo de gerenciamento de TI adotado pela empresa, em que foi realizada a
pesquisa-ação, são:
a) o número de incidentes nos sistemas EDI abertos pela equipe da operação
e direcionados a equipe de suporte em um período, referentes aos quatro
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clientes nos quais o roteiro foi aplicado. Essa métrica permite verificar a
hipótese a), de que a aplicação do roteiro vai contribuir para diminuição do
número de falhas na transmissão e tradução das transações EDI.
b) o atendimento ou não do SLA – Service Level Agreement (Nível de
Serviço Acordado) dos incidentes. Essa métrica permite verificar a
hipótese b), de que a aplicação do roteiro vai contribuir para o aumento na
agilidade para resolução de problemas pela equipe de suporte aos
sistemas.
Para comparação das medições foi realizada uma análise estatística
aplicando-se o teste de comparação entre duas proporções, conforme Triola (2013).
1.4.6 Aprendizagem
São discutidos os resultados da análise estatística e a comprovação ou não
das hipóteses.
1.5

Organização
A seção dois, Estado da Arte, descreve os principais padrões do EDI, as

pesquisas que detalham o problema da falta de padrão EDI no Brasil e o
posicionamento sobre trabalhos de autores que já apresentaram roteiros ou métodos
para o desenvolvimento de sistemas EDI. Também, apresenta trabalhos e
ferramentas utilizadas nas atividades do método de trabalho que auxiliaram a
definição das métricas e a análise estatística para verificação da eficácia do roteiro.
A seção três, Análise de Casos Reais, apresenta um projeto de melhoria do
EDI de uma multinacional e o benchmark realizado por ela com outras duas
empresas multinacionais que são referência no EDI. O projeto ilustra e complementa
os problemas descritos no Estado da Arte e serviu de base para compor o roteiro
proposto.
A seção quatro, Roteiro para Manutenção e Implementação de Sistemas EDI,
apresenta o roteiro proposto para a realidade brasileira.
A seção cinco, Aplicação do Roteiro, descreve a aplicação do roteiro em
quatro integrações EDI da empresa A com dois clientes do segmento de varejo e
dois do segmento de distribuição e que já estavam integrados por um sistema que
apresenta muitas falhas.
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A seção seis, Análise dos Resultados, apresenta a comparação estatística
das medições anteriores e posteriores a aplicação do roteiro, de modo a testar a
eficácia do roteiro.
A seção sete, Considerações Finais, apresenta as principais conclusões do
trabalho e sugestões para pesquisas futuras.
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2
2.1

ESTADO DA ARTE
Introdução
Nesta seção são apresentadas as principais referências bibliográficas deste

trabalho. As referências estão divididas em assuntos que são os títulos de cada item
desta seção. Os assuntos abordados são: os padrões utilizados e referenciados
neste

trabalho,

o

cenário

brasileiro

descrito

na

motivação,

métodos

e

recomendações para implementação de sistemas EDI, a estratégia de pesquisa
adotada, a definição das métricas e as ferramentas utilizadas pelo projeto de
melhoria apresentado.
2.2

Padrões do EDI
A ISO 14662 (2010, p.12) define o EDI como “a troca automática de dados

estruturados e pré-definidos para objetivos de negócio entre sistemas de informação
de duas ou mais organizações”.
Para que diferentes organizações consigam integrar seus sistemas de forma
viável, foram desenvolvidos padrões por órgãos reguladores de comércio, globais e
nacionais, por setores específicos da indústria e, até mesmo, por grandes empresas
individualmente. A ISO14662 (2010) considera que, para o funcionamento do EDI, é
necessário o atendimento de requisitos comerciais e técnicos e classifica esses
padrões como pertencentes a uma das seguintes visões:
a) BOV - Business Operational View (Visão Operacional do Negócio) que
trata da semântica dos dados e as regras das transações de negócio
levando em consideração convenções operacionais, acordos, contratos e
obrigações acordadas.
b) FSV - Functional Service View (Visão de Serviço Funcional) que trata dos
aspectos da Tecnologia da Informação, como sistemas e serviços de
interfaces que possam iniciar, operar e monitorar as transações, os
mecanismos de segurança, as aplicações de tradução e os protocolos de
comunicação.
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A Figura 4 ilustra a classificação dos padrões definidos pelas organizações e
salienta que padrões pertencentes a uma das visões devem levar em consideração
os padrões pertencentes à outra.
Figura 4 – Padrões BSV e FSV

Fonte: ISO14662 (2010)
Os principais padrões do EDI e como são classificados de acordo com as
duas visões são:
a) EDIFACT: conforme a UN/EDIFACT (2013), é um padrão desenvolvido
pelas Nações Unidas e que define um conjunto de regras sintáticas
(adotadas pela ISO 9735) para estruturar os dados das mensagens EDI e
um conjunto de mensagens em que cada uma se refere a uma transação
comercial. Por exemplo: ORDER é o tipo de mensagem estruturada para o
pedido de compra, INVOIC para a fatura, DESADV para o aviso de
embarque, entre muitas outras. Para determinar a estrutura sintática das
mensagens, o padrão atende aspectos da visão FSV e faz referência à
visão BOV ao determinar mensagens próprias para transações de negócio
comuns.
b) RND: de acordo com a ANFAVEA (2014), esse padrão foi primeiramente
definido em 1986 e propiciou o desenvolvimento do EDI no Brasil. Ele é
baseado no EDIFACT, definindo, também, uma sintaxe e um conjunto de
mensagens próprias, mas que, nesse caso, se referem a transações de
negócio comuns da indústria automobilística. Adicionalmente, indica VANs
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homologadas

pela

ANFAVEA

no

Brasil

e,

recentemente,

incluiu

mensagens no formato XML- eXtensible Markup Language. Da mesma
forma que o EDIFACT, trata de aspectos da visão FSV fazendo referência
ou levando em consideração aspectos da visão BOV.
c) EAN: conforme a GS1 (2005), organização global que define padrões para
cadeia de suprimentos, denominada no Brasil de GS1-Brasil ou
Associação Brasileira de Automação, esse padrão define códigos de
identificação de materiais como, código de barras de materiais (EAN-13)
ou código de barras de caixas com um ou mais materiais (DUN-14). É um
padrão BOV porque conforme definição da ISO 14662 (2010) trata da
semântica dos dados de negócio.
d) GLN: padrão da GS1 (2005) que define códigos de identificação das
empresas e suas filiais para o EDI. Também é um padrão BOV por tratar
da semântica dos dados de negócio.
e) EANCOM: conforme a GS1 (2005), não se trata de um padrão, mas uma
diretriz de implantação detalhada das mensagens do padrão EDIFACT.
Também incorpora o padrão EAN, para identificação de materiais, e o
padrão GLN para identificação de parceiros comerciais, ou seja, é uma
diretriz que compreende padrões FSV e padrões BOV.
f) NFe – Nota Fiscal Eletrônica: a Secretaria da Fazenda do Brasil, SEFAZ
(2013), é o instituto oficial de fiscalização tributária no Brasil. Suas Notas
Técnicas (NTs) definem sintaxe, formato, regras de validação e formas de
conexão para emissão do documento de NFe, um arquivo no formato XML
que tem o intuito de documentar a operação de circulação de mercadorias
ou prestação de serviços ocorrida entre partes no Brasil. Em princípio, a
NFe não é um padrão relacionado ao EDI, porém, existem iniciativas,
algumas do próprio governo, que permitem o uso do arquivo de NFe como
uma das mensagens EDI na transação de aviso de despacho de
mercadorias. Considera-se, em relação ao EDI, que compreende aspectos
da visão FSV, por incluir o formato XML no tráfego EDI, e da visão BOV,
por tratar do envio de dados fiscais e logísticos em um mesmo documento.
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g) EDIINT – EDI over Internet (EDI pela Internet): citado como um padrão em
vários artigos é, na verdade, um grupo parte da IETF (2014) que define
normas e padrões de comunicação para o EDI via Internet. Entre outros
padrões, definidos por esse grupo, destaca-se o padrão de comunicação
AS2 apresentado pela norma RFC4130 (2005) da IETF e que, conforme a
GS1 (2006), é indicado para uso no EDI tanto para conexão direta via
internet entre parceiros quanto via internet com a VAN. O AS2 é baseado
no protocolo HTTP e inclui assinatura digital, criptografia e MDN –
Message Disposition Notification que é uma mensagem de retorno,
enviada pelo recebedor, com o objetivo de confirmar a recepção, ou seja,
é uma garantia de entrega. O AS2 é um padrão FSV por tratar do
protocolo de comunicação e mecanismos de segurança da conexão.
h) ANSI X.12: Conforme a ASCX12 (2014), é um padrão que define
mensagens referentes a transações comuns de negócio e sintaxe para
estruturação dos dados nas mensagens e assim referencia aspectos da
visão FSV. Não é comumente utilizado no Brasil, mas é de grande
utilização nos EUA e, por isso, citado em artigos e trabalhos científicos
referenciados neste trabalho.
2.3

Características do EDI no Brasil
Garcia (2008) realizou uma pesquisa de campo sobre como as empresas

utilizam o EDI e divulgou dados referentes a trinta e oito das quinhentas empresas
de maior faturamento do Brasil que utilizam EDI. Entre outros resultados a pesquisa
indica que:
a) É comum a utilização da VAN nas integrações EDI no Brasil; todas as
trinta e oito empresas da pesquisa utilizam pelo menos uma VAN.
b) A transação EDI, mais empregada pelas empresas, no Brasil, é o envio do
pedido de compras (ORDER).
Garcia (2008) também cita, como problema levantado na pesquisa, a falta de
padrão EDI comum entre as empresas no Brasil. Estas, de acordo com o autor,
buscam adotar o EDIFACT como padrão, mas inserem nele particularidades que
impedem que outras empresas parceiras e integradas utilizem os arquivos sem que
sejam realizadas, antes, conversões e traduções.

26

A necessidade de incluir particularidades nos arquivos EDI, conforme Garcia
(2008), ocorre em função das constantes alterações decorrentes das NTs, uma vez
que, nem as organizações oficiais responsáveis pelos padrões utilizados e nem o
governo definem regras de como essas novas informações obrigatórias devem ser
tratadas pelo EDI. Pode-se ilustrar essa situação, considerando o ano de 2013, em
que, conforme a SEFAZ (2013), apenas as oito NTs da NFe de 2013 com validade
nacional, requisitaram mais de trinta alterações, entre inclusões de novos campos e
modificações de campos existentes no leiaute do documento da NFe.
Conforme Polidoro (2007), a utilização do EDI deveria, entre outras
vantagens, resolver problemas de erros na digitação manual de documentos fiscais,
o retrabalho na inserção de dados nos sistemas e a demora excessiva no envio de
documentos para os parceiros. Porém, no Brasil, a não utilização de padrões EDI
pré-definidos, proporciona problemas como:
a) unidades de medida e peso divergentes entre os parceiros, que causam
erros nas informações entre os sistemas que estão se comunicando;
b) cadastros errados de códigos de identificação no sistema de origem, que
geram problemas no sistema de destino;
c) falta de retorno, ao sistema de origem, de inconsistências ou falhas no
sistema destino.
2.4

Alternativas ao padrão EDIFACT e tentativas de padronização no Brasil.
Polidoro (2008) diz que, no Brasil, as grandes empresas utilizam as VANs e o

padrão EDIFACT para interligar seus sistemas aos dos parceiros comerciais
enquanto empresas de pequeno porte utilizam sistemas baseados no formato XML
que, de acordo com o autor, é um formato que eliminaria a necessidade da VAN.
Também a ANFAVEA (2014), que determina as regras do EDI com as
montadoras, criadora do padrão RND, incluiu recentemente o XML como formato
aceito para algumas transações.
A SEFAZ (2013), por meio da NT 2013/002 - Incentivo ao B2B (2013),
também adicionou, ao arquivo de NFe (oficialmente no formato XML), alguns
campos que possibilitam o uso desse arquivo em algumas das transações EDI/B2B.
O objetivo da SEFAZ (2013) é que as empresas que possuem EDI/B2B utilizem o
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próprio arquivo de NFe em suas transações relacionadas a dados da Nota Fiscal,
não sendo necessário assim, quando houverem modificações na legislação e regras
fiscais alterar, além do sistema de emissão de NFe, o sistema EDI. Conforme trecho
extraído dessa NT, a seguir, a própria SEFAZ (2013) admite que a NT tem por
objetivo diminuir o custo Brasil das constantes customizações obrigatórias, mas
oficializa também que não pretendeu definir nenhum padrão.
“Esclarecemos que esta Nota Técnica não tem por objetivo a
definição de padrões específicos e sim orientar a forma de utilização
e encapsulamento de padrões setoriais, nacionais ou internacionais,
que atendam um maior número de empresas emitentes ou
destinatárias de NF-e, diminuindo o custo de customizações
específicas e contribuindo para a redução do Custo Brasil. (NT
2013/002 – Incentivo ao B2B)”

Considera-se então que, devido às empresas no Brasil já estarem preparadas
para o uso do formato XML, uma vez que esse é o formato do documento obrigatório
de NFe, existem iniciativas como da ANFAVEA e das empresas de pequeno porte
para utilizar esse formato em suas transações EDI, e inclusive existe suporte da
SEFAZ para isso. Porém, não existe ainda nenhum esforço de órgãos reguladores
do EDI para definir um novo padrão no Brasil baseado somente no formato XML.
Alguns padrões como o RND e de grandes empresas como Wal Mart e Carrefour
passaram a aceitar o arquivo XML de NFe para transação que envia ao comprador
os dados do faturamento. Mas as demais transações e a maior parte das empresas
no Brasil ainda utilizam padrões próprios ou baseados no EDIFACT e as VANs como
integrantes do sistema EDI.
2.5

Métodos, propostas e recomendações para implementação do EDI.
Patcha (2009), baseando-se no AUP - Agile Unified Process (Processo

Unificado Ágil), versão simplificada do RUP - Rational Unified Process (Processo
Unificado Rational), que possui alguns aspectos dos métodos ágeis, propôs um
método que denominou framework EDI ágil para desenvolvimento de sistemas
B2B/EDI.
Conforme a Figura 5, o método possui as quatro fases apresentadas no
RUP/AUP,

mas

inclui

também

conceitos

desenvolvimento de sistemas EDI/B2B.

e

características

próprios

do
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Figura 5 – Método de Implementação EDI baseado no AUP
INICIAÇÃO
Definir
Planejar
Preparar
Viabilidade
Análise
Contrato

ELABORAÇÃO
Identificar
Validar
Evoluir
Definir equipe

CONSTRUÇÃO
Iniciar
Construir
Conectar
Mapear
Testar
Finalizar
Documentação

TRANSIÇÃO
Teste de
sistema
Implementar
Transferir
Encerrar

Fonte: Patcha (2009)
Conforme Ambler (2006), um dos criadores do AUP, o objetivo principal de
cada fase é:
1. Iniciação: identificar o escopo inicial do projeto, uma arquitetura adequada
para o sistema e obter aprovação dos stakeholders
2. Elaboração: validar a arquitetura do sistema.
3. Construção: construir o sistema por meio de iterações regulares que
produzam primeiro as principais necessidades dos stakeholders.
4. Transição: validar e colocar o sistema em produção.
Porém, Patcha (2009) divide cada uma dessas fases e as descreve já
considerando elementos e aspectos próprios de um sistema EDI. Por exemplo, na
etapa preparar da fase de iniciação, deve-se definir qual será a forma de conexão
com o parceiro e se será realizada conforme algum padrão de conexão proposto
pela EDIINT – EDI Internet (EDI via Internet) ou por meio de uma VAN. Também nas
etapas de viabilidade, análise e contrato da fase de iniciação o autor propõe que
sejam revisados, junto aos parceiros que serão integrados, todos os detalhes da
integração, e que seja aprovado um contrato que comprove o interesse das
empresas envolvidas. Isto é importante pois, conforme Lee et al. (1999), deve-se
levar em consideração que o sucesso do EDI depende da cooperação genuína dos
parceiros, pois os benefícios gerados pela sua adoção podem não ser distribuídos
igualmente entre os interessados. Conforme Jonhston e Vitale (1988), ambos,
comprador e fornecedor, podem ter diferentes perspectivas quanto aos custos e
benefícios de se adotar o EDI.
As etapas conectar e mapear da fase de construção também são específicas
do EDI e tem como objetivo conectar os parceiros por meio do padrão de
comunicação escolhido (ex. AS2) e realizar o mapeamento ou tradução do padrão
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de formato de mensagem EDI escolhido (ex. EDIFACT) para linguagem do sistema
ERP (ex. SAP) utilizado por parceiro. As etapas conectar, mapear e testar são
realizadas em iterações, sendo que, em cada uma delas, deve-se integrar um
parceiro de acordo com a prioridade definida pelos interessados. A etapa teste de
sistema compreende um teste de cada transação implementada, com a participação
da equipe de projeto dos parceiros e fornecedores envolvidos (ex. VAN), além do
UAT – User Acceptance Test (Teste de aceitação de usuário).
Polidoro (2008) utiliza a definição de Andrade (2003) para o PDCA – Plan, Do,
Check, Action (Planejar, Executar, Verificar, Agir) como uma ferramenta que orienta
a sequência de atividades para se gerenciar uma tarefa, processo, empresa, etc e o
adapta como forma (conforme denominado pelo autor) de projeto de sistemas EDI
colocando cada fase da seguinte maneira:
a) Planejamento: validar o comprometimento dos parceiros (cliente e
fornecedor), definir o padrão que será adotado para troca de mensagens
(exemplos mencionados pelo autor são XML ou EDIFACT), definir quais
transações serão implementadas e levantar o custo que os parceiros estão
dispostos a arcar. Considera-se que as empresas parceiras devem possuir
seus ERPs preparados para o EDI e que exista uma política para adaptar
a cultura dos setores envolvidos da empresa para o EDI. Administradores
de sistemas de ambos os parceiros devem ser envolvidos, além dos
desenvolvedores.
b) Execução: integração dos sistemas no padrão escolhido. Deve-se definir o
padrão para identificação dos códigos de materiais, preferencialmente
utilizando o EAN.
c) Controle: teste de cada componente do sistema, desde o cadastro da
tabela de códigos de produtos e preços do fornecedor no sistema do
cliente, o envio dos arquivos do cliente para o fornecedor (ex. pedido), até
o envio dos arquivos do fornecedor para o cliente (ex. arquivos com dados
da entrega e faturamento) e correção das incompatibilidades e problemas
verificados nos testes.
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d) Atuação: cada parceiro deve indicar recursos dedicados para monitorar o
tráfego das informações e atuar no tratamento e correções de
inconsistências.
Observa-se que os requisitos a seguir são comuns nas duas propostas de
implementação EDI apresentadas até então:
a) validação do interesse de ambos os parceiros;
b) necessidade de definir um padrão;
c) necessidade de definir as transações que serão implementadas
Destacam-se, no trabalho de Polidoro (2008), os requisitos:
a) na fase de execução, definir o padrão para identificação de códigos de
materiais que será utilizado no EDI (recomendando o uso do padrão EAN)
b) na fase de controle, o cadastro das tabelas de códigos de materiais e
preços no sistema do cliente devem ser validados.
Bueno (2002) realizou uma pesquisa entre os fornecedores de grandes redes
de supermercado em São Paulo que utilizam EDI com o objetivo de relacionar
aspectos operacionais do EDI que encontrou na literatura com os praticados por
essas empresas. Entre os aspectos abordados estão:
a) a falta ou imprecisão nos dados ou problemas na transmissão geram a
necessidade de contato entre as organizações para solucionar o
problema, o que quebra a fluidez do processo, provocando atrasos no
atendimento da transação comercial contida na mensagem. A rapidez na
solução desses problemas deve ser uma característica do sistema EDI;
b) todas as negociações que definem ou alteram as condições de
relacionamento entre os parceiros EDI devem ser realizadas anteriormente
ao início do envio das mensagens. É necessário um prazo para que cada
empresa possa adaptar seus processos, dados e sistemas;
c) para que não existam dúvidas ou interpretações diferentes, as transações
comerciais podem ser firmadas através de um contrato de padronização
ou de um checklist que contenha todas as situações previstas que devem
ser definidas na negociação.
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Choudhary et al. (2011)

defendem as vantagens do padrão AS2 para

utilização no EDI e colocam a conexão direta entre empresas utilizando esse padrão
como um substituto para as VANs. Entre as vantagens utilizadas como argumento
para utilização do AS2 estão:
a) Confirmação de autenticidade das mensagens devido à assinatura digital;
b) Garantia de entrega da mensagem (MDN);
c) Segurança dos dados devido à criptografia dos dados.
Também a GS1 EDIINT AS1 and AS2 Transport Communication Guidelines
(2006) complementa a diretriz EANCON indicando a utilização do AS2 como padrão
de comunicação no EDI.
Choudhary et al. (2011) definem que o EDI pode ser dividido em quatro
camadas, conforme Figura 6.
Figura 6 – Arquitetura de Camadas do EDI

Fonte: Choudhary et al. (2011)

2.6

Outras ferramentas e definições utilizadas no trabalho.

2.6.1 ITIL
A empresa onde é realizada a pesquisa-ação deste trabalho utiliza o ITIL Information Technology Infrastructure Library como modelo de gerenciamento do
suporte de TI. Nele, a área de negócio que opera o sistema, quando se depara com
algum problema ou falha técnica, preenche um formulário denominado formulário de
incidente, descrevendo os detalhes ou sintomas do problema ou falha.
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Conforme ITIL (2013), o suporte de TI, ao receber o formulário preenchido,
denomina-o incidente e tem um tempo de resolução definido de acordo com a
severidade ou urgência de resolução do problema. A severidade ou urgência é
definida pelo impacto causado por esse incidente no negócio, conforme política da
empresa. Quando um incidente é atendido dentro do tempo determinado pela
severidade, considera-se que o SLA – Service Level Agreement (Nível de Serviço
Acordado) foi atendido pela equipe de suporte do sistema. Quando não é atendido
dentro do tempo, considera-se que o SLA não foi atendido pela equipe de suporte,
ou seja, o problema demorou mais do que deveria para ser resolvido causando
impacto no negócio da empresa.
2.6.2 VSM e SIPOC
Conforme Martin e Osterling (2013) o VSM – Value Stream Mapping
(Mapeamento da Cadeia de Valor) consiste em desenhar um processo mostrando os
passos necessários para entregar um produto ou serviço e marcar atrasos e
problemas comuns de cada etapa. O desenho deve ser realizado pelos
responsáveis e especialistas pelo processo.
A empresa que realizou o projeto apresentado na seção três deste trabalho
utilizou os símbolos apresentados na Figura 7 para desenhar o VSM das transações
EDI.
Figura 7 – Símbolos para o VSM

Fonte: Martin e Osterling (2013)
Conforme Simon (2010), o SIPOC – Supplier, Input, Process, Output and
Customer é uma ferramenta usada por uma equipe para identificar todos os
elementos relevantes que fazem parte de um processo para o qual se busca
melhoria. Os elementos do processo são classificados como:
a) elementos fornecedores, que fornecem a matéria prima do processo.
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b) elementos de entrada, que é a matéria prima.
c) elementos clientes, que recebem o produto final.
d) elementos de saída, que é o produto final.
Por exemplo, na transação EDI de envio de pedido de compra, a empresa A
(elemento fornecedor) gera o arquivo de pedido de compra (elemento de entrada)
que é transmitido e processado resultando em uma ordem de venda (elemento de
saída) no sistema da empresa B (elemento cliente).
2.7

Conclusão
Os trabalhos de Garcia (2008), Polidoro (2008) e Bueno (2002) ilustram o

cenário descrito na motivação deste trabalho, ao descreverem os problemas
enfrentados por empresas brasileiras no tráfego de arquivos EDI.
O roteiro apresentado neste trabalho busca tratar exatamente os problemas
levantados por esses autores, como, por exemplo, facilitar a identificação de
particularidades dos arquivos EDI, conforme mencionadas por Garcia (2008). É
interessante que o roteiro trate esse tipo de problema, pois conforme Klein (1992) o
desenvolvimento de sistemas EDI deve explicitamente levar em consideração o
contexto interempresarial em que o EDI será utilizado, entendendo como dimensão
de contexto, entre outros fatores, a legislação relacionada às transações de negócio.
Polidoro (2008) e Bueno (2002), além de descreverem os problemas, também
definem requisitos e propõem algumas soluções que contribuem para o roteiro
proposto por esse trabalho. Polidoro (2008) até sugere que existam fases para o
projeto, conforme o PDCA. Porém, como o PDCA é definido pela ISO 9001 (2008)
como uma ferramenta de gestão de qualidade e não um método para projeto de
sistemas decidiu-se, neste trabalho, por utilizar o método de Patcha (2009), baseado
no RUP e AUP, como base para o desenvolvimento do roteiro.
O

método

apresentado

por

Patcha

(2009),

porém,

não

considera

especificamente o cenário brasileiro que, por exemplo:
a) aumentaria a complexidade da negociação na fase de iniciação por ser
comum cada parceiro possuir mais de uma VAN
b) aumentaria a complexidade na etapa de conexão e mapeamento quando
serão necessários tratamentos especiais devido à não utilização de um
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padrão único e à adição de particularidades por cada parceiro em seus
formatos para atender novas informações fiscais conforme já discutido.
Bueno (2002) contribui com a ideia de se ter um checklist que garanta a
verificação dos requisitos específicos do Brasil no projeto de integração.
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3
3.1

ANÁLISE DE CASOS REAIS
Introdução
Nesta seção é apresentado um projeto de melhoria de um sistema EDI que foi

realizado em uma empresa multinacional, denominada empresa A.
O projeto não foi realizado como parte deste trabalho, mas seus dados foram
disponibilizados pela empresa A e são usados para ilustrar e complementar a
revisão bibliográfica deste trabalho e como base para o roteiro proposto na seção
quatro.
O objetivo do projeto foi identificar e corrigir falhas nas transações EDI que
causavam problemas comerciais entre a empresa A e seus clientes.
A empresa A possui clientes dos segmentos do varejo e de distribuição. A
comunicação EDI com os clientes ocorre em dois momentos, quando a empresa
recebe pedidos emitidos por eles na transação de recebimento de pedido EDI e
quando envia os dados da Nota Fiscal para eles na transação de envio do arquivo
de Nota Fiscal EDI.
O projeto de melhoria foi realizado em quatro etapas, que são descritas nessa
seção.
a) Etapa 1: análise das transações pedido e Nota Fiscal usando as
técnicas VSM e SIPOC.
b) Etapa 2: é realizado um benchmark com uma empresa B,
especialista no EDI com clientes varejistas.
c) Etapa 3: é realizado um benchmark com uma empresa C,
especialista no EDI com clientes distribuidores.
d) Etapa 4: é definido um plano de ação para corrigir os problemas
levantados.
3.2

Análise da Transação de Recebimento de Pedidos EDI
A seguir estão descritas as etapas desta transação:
a) Acordo Comercial: etapa em que o vendedor da empresa de A negocia e
atualiza o cliente com os dados de preços dos materiais disponíveis para
venda, as características desses materiais incluindo o código de
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identificação, as unidades de medida desses materiais e os dados das
filiais da empresa A, para as quais o cliente pode emitir pedidos, além de
definir a política comercial de atualização dessas informações.
b) Envio do Pedido pelo Comprador: etapa em que o cliente gera o pedido,
baseado nas informações repassadas no acordo comercial e o transmite
via EDI. Essa etapa é executada pelo cliente que deve digitar o pedido em
seu sistema.
c) InterVAN: Nos casos em que a empresa A e seu cliente possuem VANs
diferentes e não aceitaram realizar conexões entre seus sistemas e a VAN
utilizada pelo outro, é necessária a conexão entre VANs denominada
InterVAN para possibilitar o tráfego das informações entre os parceiros.
d) Processamento na VAN: etapa em que é realizada a tradução ou
conversão entre o formato e padrões utilizados pelo cliente para o formato
e padrões utilizados pela empresa A.
e) Processamento no Middleware: existe na empresa A um middleware que
gerencia as interfaces com o ERP.
f) Sistema de Workflow: existe na empresa A uma aplicação desenvolvida
junto ao ERP que, ao encontrar erros no processamento do pedido
recebido via EDI, direciona para os responsáveis na operação para
correção.
g) Geração da Ordem de Venda: é o final do processo de recebimento do
pedido em que é gerada, no ERP da empresa A, uma ordem de venda
para atender ao pedido do cliente.
A Figura 8 apresenta o resultado da aplicação das técnicas SIPOC e VSM na
transação apresentada.
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Figura 8 – VSM e SIPOC aplicados na transação de pedido de compra EDI

Fonte: Multinacional A (2013)
A aplicação da técnica SIPOC classificou cada elemento que faz parte da
transação em elemento de entrada, fornecedor, de saída ou cliente do processo
conforme segue:
a) Equipe de Vendas da empresa A (fornecedor de dados ao processo) envia
ao cliente dados das mercadorias disponíveis para compra e dados
cadastrais da empresa A (dados de entrada do processo).
b) O cliente (fornecedor de dados ao processo) envia o pedido de compra
(dados de entrada do processo) utilizando sistema EDI configurado pela
equipe de TI (fornecedor de serviços ao processo).
c) O pedido de compra deve gerar uma ordem de venda sem intervenção
manual (saída do processo) no sistema do Balcão de Pedidos da empresa
A (cliente do processo)
A aplicação da técnica VSM reuniu os especialistas e operadores do sistema
que, juntos, desenharam a cadeia do processo, e identificaram os problemas e os
atrasos apresentados na Figura 8. Os incidentes mais recorrentes que a equipe da
operação direcionou a equipe de suporte ao sistema, conforme modelo ITIL, também
serviram de base na identificação destes problemas.
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Na Figura 8, a escada de leadtime do VSM, representada como uma onda
quadrada mostra o tempo de cada etapa do processo, sendo a base o tempo de
execução da etapa e o pico o tempo de transição entre uma etapa e outra. Para
cada trecho existe um indicador do tipo X-Y, o X é o tempo em que a etapa deveria
ser executada e o Y é o tempo no caso de ocorrência dos problemas levantados; o S
significa semana, D dia, H hora, M minuto e s segundo. O triângulo significa intervalo
longo de tempo entre a etapa de acordo comercial, que não é automática via
sistema, com a etapa de envio do pedido pelo comprador, que é automática via
sistema.
Nos próximos itens desta seção são detalhados os problemas identificados
em cada etapa.
3.2.1 Acordo Comercial
Conforme indicado na figura 8, levantou-se que:
a) os vendedores não possuem conhecimento aprofundado dos padrões e
funcionamento do EDI.
b) esse desconhecimento leva-os a cometerem erros no envio aos clientes
dos códigos de identificação de materiais e das filiais da empresa A, e na
definição de quais unidades de medida devem ser utilizadas nas
transações.
c) não existe, na empresa A, uma política comercial que defina, junto aos
clientes, os prazos e regras para a atualização e correção dos cadastros
de códigos e preços.
d) não existem, na empresa A, critérios para definição de quais operações
devem ou não serem processadas na VAN.
3.2.2 Envio do Pedido
Os problemas de falha de conexão e perda de arquivo foram identificados a
partir de incidentes recorrentes e com SLA fora do definido. Verificou-se que esses
incidentes são referentes ao EDI com determinados clientes e foi constatado pela
equipe de projeto que:
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a) os clientes mencionados nos incidentes possuem uma infraestrutura de
conexão ruim porque não possuem um protocolo de comunicação
confiável com garantia de entrega da informação.
b) o motivo do não cumprimento do SLA ocorre do envolvimento de várias
equipes, pois o vendedor, ao descobrir que o pedido que o cliente
informou ter enviado não consta no sistema, envia um incidente para a
equipe de suporte. A equipe de suporte, ao verificar que o pedido não
parou com erro no middleware, aciona a equipe de suporte da VAN, que
verifica no histórico de processamento se houve algum erro, e constatando
que isso não ocorreu, entra em contato com o cliente. Caso o cliente não
possua um protocolo que forneça garantia de entrega, para muitos casos,
não se sabe onde exatamente ocorreu a falha.
Verificou-se que, nos sistemas dos principais clientes da empresa A, existe

uma configuração que ativa um determinado CNPJ ou GLN para o envio de pedidos
EDI. O problema cliente não ativou CNPJ/GLN para EDI ocorre quando, por algum
motivo, o cliente não fez essa ativação. Foi considerado que é papel do vendedor
validar com o cliente se a filial foi ativada para o EDI.
3.2.3 InterVAN
Não foi possível negociar o uso de uma VAN comum entre a empresa A e
sete de seus clientes do segmento de varejo. Assim, a integração era realizada pelo
processo de InterVAN. Levantou-se que 64% dos incidentes analisados referentes a
esses clientes indicavam falhas de conexão ou perda de arquivo na InterVAN. E
desses, apenas 33% atendiam o SLA definido.
Dos problemas indicados na Figura 8:
a) não existe monitor se deve a equipe de suporte ao EDI da empresa A não
possuir um monitor web para verificar o status das mensagens trafegadas
na InterVAN.
b) a dificuldade de identificar o responsável em casos de falhas na conexão
ocorre porque a equipe de suporte da empresa A não pode contatar
diretamente a equipe de suporte da InterVAN.
c) o problema desligamento da conexão por falta de contrato foi levantado
porque a empresa A teve problemas comerciais com os sete clientes
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quando as duas VANs conectadas entre si, por questões de disputa
comercial, cancelaram seu contrato e bloquearam a conexão, impedindo o
tráfego dos arquivos EDI.
Foi constatado que cada segmento de mercado no Brasil possui
características distintas em relação ao EDI e, por isso, cada VAN se especializa para
realizar integrações de um determinado segmento. Como a empresa A possui
conexão apenas com uma VAN especializada na integração com clientes
distribuidores, foi necessário um processo InterVAN para que pudesse atender os
seus clientes do segmento de varejo.
3.2.4 Processamento na VAN
De acordo com os dados da empresa A, 83% dos incidentes analisados que
indicavam problemas nessa etapa são referentes a integrações com clientes em que
não foi definido um padrão de identificação de materiais e de unidades de medida
comum, pois, para esses casos, a conversão era realizada na VAN através de um
cadastro denominado tabela de/para de códigos e de unidades, que contem o
código de identificação do material do cliente e por qual código ele deve ser
substituído, além do múltiplo que converte a unidade de medida utilizada pelo cliente
para a que é aceita pelo fornecedor.
Foi levantado que o problema faltam dados para conversão de códigos e
materiais ocorria porque os vendedores responsáveis por esses clientes não
mantinham a tabela de/para de códigos e múltiplos para conversão atualizada.
O restante dos incidentes refere-se a problemas de perda do arquivo por
erros na tradução entre o padrão que cada cliente utiliza para o padrão EDIFACT
utilizado pela empresa A. Verificou-se que alguns clientes enviavam textos com
caracteres especiais no arquivo do pedido e, assim, a aplicação de tradução na VAN
não conseguia processá-los.
Apenas 55% dos incidentes analisados nessa etapa atendem o SLA definido.
3.2.5 Processamento no Middleware
Na empresa A, o Middleware é o sistema que gerencia a conexão com o ERP
da companhia, globalmente, ou seja, é um recurso compartilhado, utilizado não só
pela empresa no Brasil, mas por filiais de outros países. O problema levantado na
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Figura 8 como fila ocorre quando existe uma grande demanda de utilização do
middleware e criam-se filas de processamento que atrasam o recebimento de
pedidos EDI para filial do Brasil.
O problema falta cadastro para filiais do cliente existe porque o middleware
exige a identificação de quem enviou e quem vai receber a mensagem nos arquivos
que recebe. Ocorre que, quando um cliente abre uma nova filial e o vendedor ou a
equipe de cadastro de dados no ERP não requisitam a equipe de TI o cadastro no
middleware, os arquivos recebidos são rejeitados.
3.2.6 Sistema de Workflow
O problema códigos de materiais enviados pelo cliente estão errados ou
desatualizados foi levantado porque é no workflow que são identificados preços e
códigos de materiais informados errados ao cliente na etapa de acordo comercial.
Ao encontrar um erro, o workflow emite um aviso ao vendedor e a equipe do balcão
de pedidos que podem visualizar os dados do pedido, corrigi-los e reprocessar o
arquivo.
O problema desconhecimento do processo pelos vendedores e balcão de
pedidos ocorre porque, mesmo sendo uma aplicação para ajudar na correção dos
erros, foi levantado na empresa A que eles não possuem conhecimento sobre como
utilizar o sistema de workflow de maneira correta, resultando em atrasos no
processamento dos pedidos.
3.2.7 Ordem de venda
O problema quantidades dos materiais erradas ocorre, por exemplo, quando
um cliente envia as quantidades na unidade caixas e se não houver nenhuma
conversão ou indicação para o ERP de que se trata dessa unidade, ele entende
como unidade peças, gerando a ordem de venda com quantidades menores do que
deveria. Esse problema ocorre por falha na etapa de acordo comercial, quando o
vendedor envia códigos de materiais no padrão EAN de peças para clientes que
utilizam unidades caixas ou quando a tabela de/para na VAN não é corretamente
atualizada com os múltiplos para conversão.
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3.3

Análise da transação de envio do arquivo EDI de Nota Fiscal
A seguir, estão descritas as etapas desta transação:
a) Geração da Nota Fiscal: a Nota Fiscal é emitida pela empresa A após
processar a ordem de venda gerada a partir do pedido que recebeu de seu
cliente. Ela contém dados do local de saída e de entrega das mercadorias,
do transporte, dos materiais e dos impostos determinados.
b) Aprovação da Nota Fiscal Eletrônica: antes de despachar a mercadoria, o
arquivo de NFe - Nota Fiscal Eletrônica no formato XML deve ser enviado
para o sistema da SEFAZ do estado de onde a mercadoria irá ser
expedida para aprovação da operação. Apenas após o retorno da
aprovação, a mercadoria pode deixar o local de expedição acompanhada
do DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica contendo o
código da aprovação.
c) Geração do Arquivo EDI de NF: na empresa A, após a aprovação da NF-e,
é gerado um arquivo EDI no padrão EDIFACT e enviado via VAN.
d) Processamento na VAN: etapa em que é realizada a tradução ou
conversão entre o padrão EDIFACT e padrões comerciais utilizados pela
empresa A para o formato e padrões utilizados pelo cliente.
e) InterVAN: conexão entre VANs para possibilitar o tráfego das informações
entre os parceiros com VANs diferentes.
f) Processamento no portal do comprador (batimento): os clientes possuem
um middleware, ou contratam o serviço nas suas respectivas VANs, que
verifica as informações do arquivo EDI de NF recebido em relação ao que
foi requisitado no pedido de compra. Essa etapa é também denominada
batimento e, normalmente, os clientes disponibilizam para o fornecedor um
portal web, onde ele pode verificar se os dados da NF foram aceitos ou
não antes de enviar a mercadoria.
g) Recebimento no ERP do Cliente: Os dados da Nota Fiscal devem ser
recebidos no sistema ERP do cliente.
A Figura 9 apresenta o resultado da aplicação das técnicas VSM e SIPOC na

transação apresentada.
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Figura 9 – VSM e SIPOC aplicados na transação de envio de NF EDI

Fonte: Multinacional A (2013)
Os elementos do processo foram classificados utilizando a técnica SIPOC
conforme segue:
a) Empresa A (fornecedor de dados ao processo) envia ao cliente dados da
Nota Fiscal da venda realizada em um arquivo no padrão EDI (dados de
entrada do processo).
b) Cliente (cliente do processo) deve receber o arquivo e processá-lo sem
encontrar erros (saída do processo).
Nos próximos itens desta seção são detalhados os problemas levantados em
cada etapa.
3.3.1 Geração da Nota Fiscal Eletrônica
O resultado final da transação de recebimento de pedido é a ordem de
vendas no ERP da empresa A. O processamento da ordem de vendas passa por
vários processos logísticos e financeiros para a geração da Nota Fiscal Eletrônica.
Os problemas nesses processos não estão no escopo do projeto de melhoria da
empresa A que analisa e busca problemas apenas a partir da etapa de aprovação
da NF-e e envio do arquivo EDI de NF.
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3.3.2 Aprovação da Nota Fiscal Eletrônica
A NF-e, ao ser gerada, é enviada para aprovação da SEFAZ do estado de
onde a mercadoria será despachada. Algumas vezes, devido a erros nos cálculos
dos impostos ou falhas no atendimento de regras fiscais específicas, a NF-e é
rejeitada. Nesses casos, a equipe fiscal da empresa A pode verificar a necessidade
de incluir ou corrigir dados na ordem de venda para que o processo seja aprovado.
Algumas correções, porém, aplicam impostos que não estavam previstos na
negociação com o cliente.
Foi verificado que esse problema ocorre porque os vendedores desconhecem
regras tributárias específicas das regiões de algumas filiais do cliente que vão
receber as mercadorias, ou de regimes especiais atribuídos a empresas ou setores
da indústria.
3.3.3 Geração do Arquivo EDI de NF
A geração do arquivo EDI de NF na empresa A ocorre no middleware, ou
seja, o problema fila é o mesmo já descrito no item 3.2.5.
O problema cliente não cadastrado para o envio do arquivo EDI existe porque
o middleware exige, para que o arquivo EDI de Nota Fiscal seja gerado e enviado,
que o cliente para o qual foi emitida a NF-e esteja cadastrado como um cliente EDI.
Ocorre que, quando um cliente abre uma nova filial e o vendedor ou a equipe de
cadastro de dados no ERP não requisitam a equipe de TI esse cadastro no
middleware, os arquivos não são gerados.
3.3.4 Processamento na VAN
Os problemas dessa etapa são os mesmos já descritos no item 3.2.4.
3.3.5 InterVAN
Os problemas dessa etapa são os mesmos já descritos no item 3.2.3.
3.3.6 Processamento no portal do comprador.
Esta etapa é também denominada batimento porque é nela que os clientes
conferem as informações da Nota Fiscal emitida pela empresa A, em relação às
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informações do pedido. Conforme a Figura 9, entre os problemas levantados nesta
etapa estão:
a) Pedido com Validade Expirada: os clientes enviam, em seus pedidos, uma
data

limite

para

receber

as

mercadorias,

denominada

data

de

cancelamento do pedido. Caso essa data tenha sido ultrapassada o
pedido é cancelado e o arquivo de NF EDI é recusado.
b) Códigos de materiais errados: são códigos enviados que diferem dos
requisitados pelo cliente no pedido.
c) Quantidades ou preços errados: são quantidades e preços que diferem
diferentes do que foi requisitado pelo cliente no pedido.
Levantou-se que o problema descrito no item a) ocorre porque o sistema EDI
da empresa A não considera a data de cancelamento do pedido na geração da
ordem de venda; quando não houver uma verificação manual pelo vendedor, correse sempre o risco de ultrapassar essa data.
O problema descrito no item b) ocorre quando o cadastro da tabela de/para
na VAN não foi atualizado, ou foi atualizado errado.
No item c), quando a divergência é de quantidade, verificou-se que o erro é
consequência do problema descrito no item 3.2.7 de que a ordem de venda é gerada
com quantidades diferentes devido a falta de conversão de unidades. Quando a
divergência é preço, o erro é consequência do problema descrito no item 3.3.2 de
que a equipe fiscal da empresa A altera a ordem de vendas incluindo algum imposto
faltante.
Outro propósito dessa etapa, além da conferência dos preços e quantidades,
é, também, garantir que o fornecedor emitiu a Nota Fiscal corretamente, atendendo
regras e legislações específicas às quais a filial do cliente, que está recebendo as
mercadorias, está sujeita. O problema levantado na Figura 9 faltam informações
fiscais específicas se refere a requisitos que não foram previstos no momento da
implementação do sistema EDI e, assim, o sistema não estava preparado para gerar
o arquivo EDI de NF com determinadas informações fiscais que o cliente necessita
receber. Um exemplo citado foi o de que a empresa A atendeu um pedido de um
cliente de São Paulo, mas a entrega das mercadorias é em uma filial desse cliente
que está na Zona Franca de Manaus. Nesse caso, o cliente exige no arquivo EDI de
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NF, um código especial para essa operação denominado código PIN - Protocolo de
Ingresso de Mercadoria Nacional. Como o arquivo de NF EDI gerado pela empresa
A não possuía um campo para esse código, ele foi recusado pelo cliente nessa
etapa.
O problema falta de manutenção para atender novas regras fiscais se refere à
falta de manutenção do leiaute do arquivo de NF EDI da empresa A para atender
novas regras fiscais que são constantemente publicadas pelo governo e que se
tornam novos requisitos. Por exemplo, a NT2013.006 publicada pela SEFAZ (2013)
incluiu a obrigatoriedade de se informar na Nota Fiscal o código do FCI - Ficha de
Conteúdo de Importação e a NT NT2013.003 incluiu a obrigatoriedade de se
informar os percentuais e valores da carga tributária que incide sobre cada NF.
Alguns clientes requisitaram receber essas informações nos arquivos EDI.
O problema mencionado perda do arquivo ocorreu por falhas na tradução
devido a caracteres especiais.
3.3.7 Recebimento no ERP do Comprador
Como as verificações de erros são realizadas na etapa processamento no
portal do comprador, não foram levantados problemas nesta etapa que é o final da
transação de envio do arquivo EDI de NF.
3.4

Comparação do EDI da empresa A com o da empresa B
A equipe do projeto da empresa A realizou um benchmark com uma empresa

multinacional B indicada como referência em integrações EDI com grandes
supermercados. A equipe da empresa A apresentou as falhas identificadas nas
transações e levantou como a empresa B solucionou essas falhas.
As tabelas a seguir apresentam os problemas enfrentados pela empresa A,
levantados no item anterior dessa seção, e a solução da empresa B para cada um
deles. As Tabelas 1 e 2 apresentam a solução da empresa B para os problemas
levantados pela empresa A na transação de recebimento de pedidos.
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Tabela 1 – Tratativas da Empresa B para Problemas de Pedidos EDI 1-10
1

2

3
4

5

Problema
Códigos de identificação de
materiais errados cadastrados no
sistema dos clientes
Códigos de identificação de filiais
errados cadastrados no sistema
dos clientes
Não foi definida unidade de
medida para as transações
Falta de política comercial para
manutenção dos cadastros dos
clientes EDI
Perda de arquivos na conexão
entre Cliente e VAN

Etapa
Acordo
Comercial
Acordo
Comercial
Acordo
Comercial
Acordo
Comercial
Envio do
Pedido

6

Filiais da Empresa A não ativadas Envio do
para o EDI no cadastro do cliente. Pedido

7

InterVAN

Perdas de arquivo por falhas de
conexão na InterVAN
8 Falta de monitor de tráfego na
InterVAN aumenta tempo de
resolução de problemas
9 Corte de serviço por disputas
comerciais entre as VANs
10 Faltam dados para conversão de
códigos de materiais na VAN

InterVAN

Causas
Tratativas da Empresa B
Vendedores
desconhecem 1- Existe um material denominado cartilha
padrões do EDI.
EDI com explicação dos padrões utilizados
na empresa B e do funcionamento do EDI
que foi entregue aos vendedores.
2- Foi definido um usuário chave na equipe
de vendas que foi treinado pela equipe de
IT e é responsável por treinar novos
vendedores e ajudar os vendedores atuais
nas dúvidas sobre o EDI.

Infraestrutura de comunicação
do cliente não segue a diretriz
EANCON
Vendedores
desconhecem
padrões e funcionamento do
EDI e não validam com cliente a
ativação de todas as filiais da
empresa A para o EDI.

Existe um checklist de implementação de
clientes EDI que requisita o levantamento
de quais filiais da empresa B vão vender
para o cliente e a verificação com o cliente
se estão ativadas no EDI. São realizados
testes com pedidos emitidos para
diferentes filiais.
Gestão do Fornecedor muito Não existe InterVAN pois a empresa B está
complexa devido as regras do conectada com apenas uma VAN
mercado.
especializada em clientes do varejo e que
possui conexão direta com seus clientes.

InterVAN
VAN

Vendedores não atualizavam a
tabela de/para na VAN para
conversão do código próprio do
cliente para código no padrão
EAN constantemente.

Não
existe
tabela
na
VAN.
Para clientes que não utilizam o padrão
EAN, a tabela de de/para não fica na VAN
e sim no ERP da empresa B.

Fonte: Multinacional A (2013)
Foi levantado que, na empresa B, existe uma equipe de manutenção do EDI
com integrantes de TI e do negócio. Quinzenalmente, é realizada uma reunião dessa
equipe em que são discutidos os principais problemas que ocorreram no mês e são
definidas ações que devem ser tomadas, como treinamentos ou alterações no
sistema.
Sobre os problemas 1, 2, 3, 4 e 6 da Tabela 1, a equipe do projeto de
melhoria do EDI da empresa A entendeu que essa constante interação entre a área
de negócio e a área de TI foi o que propiciou, na empresa B, a disseminação do
conhecimento dos padrões e do funcionamento do sistema EDI entre os usuários. A
definição dos usuários chaves, da cartilha EDI e do checklist de implementação,
mencionados na Tabela 1 seriam resultado dessa interação e resolvem alguns dos
problemas enfrentados pela empresa A,.
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Sobre os problemas 8 e 9 da Tabela 1, a empresa B só possui clientes do
varejo diferentemente da empresa A que possui clientes do segmento de varejo e
distribuição. Assim ela está conectada a apenas uma VAN especialista e com
conexão direta com clientes do varejo, eliminando a necessidade de InterVAN.
Sobre o problema 10 da Tabela 1, 90% dos clientes da empresa B utilizam o
padrão EAN e, para os que não utilizam esse padrão, a tabela de/para de conversão
de códigos de identificação de materiais foi desenvolvida no próprio ERP da
empresa B. A vantagem verificada em relação ao praticado pela empresa A é a
facilidade do vendedor em atualizar a tabela, sem a necessidade de entrar em
contato com a VAN em caso de problemas.
Tabela 2 – Tratativa da Empresa B para Problemas de Pedidos EDI 11-16
Problema
Etapa
11 Faltam dados para conversão de VAN
unidades de medida na VAN

12 Falhas de processamento de VAN
arquivos na VAN

13 Fila

Middleware

14 Falta de cadastro das filiais do Middleware
cliente

15 Vendedor e Balcão de Vendas Sistema de
não sabem utilizar o sistema de Workflow
Workflow
16 Ordens
de
Venda
com Ordem de
quantidades de materiais erradas Venda

Causas
Vendedores não atualizavam a
tabela de/para com os múltiplos
para
conversão
constantemente.

Tratativa da Empresa B
Não existe tabela na VAN
- Clientes que utilizam padrão EAN e
unidade em caixas enviam o código EAN
da caixa assim o ERP da empresa B
consegue fazer a conversão.
- Não existem clientes que não utilizam
padrão EAN e enviam unidade de medida
caixas.
Aplicação de tradução na VAN 1- A VAN possui uma aplicação que retira
não suportava caracteres caracteres especiais que possam causar
especiais como acentuação.
erros na tradução ou mesmo no sistema do
cliente.
2- A VAN emite e-mail avisando o
vendedor e o suporte de IT da empresa A
quando um arquivo para com erro de
processamento.
Middleware
é
Recurso
Compartilhado com outras
interfaces
Vendedores
desconhecem O setor de cadastros, ao receber os dados
padrões e funcionamento do de uma nova filial de um cliente EDI, já
EDI e não requisitam a equipe avisa a equipe de IT responsável para
de IT a configuração no EDI de configuração e só libera o cliente depois de
novas filiais e um cliente EDI.
configurado.
Vendedores e equipe do balcão Foi definido e treinado um usuário chave
de pedidos desconhecem da equipe do balcão de pedidos. Ele é o
funcionamento do sistema EDI. responsável por treinar os demais
membros da equipe e os vendedores.
Códigos
de
materiais Não existe esse problema, pois os clientes
cadastrados
errados utilizam padrão EAN e os que não utilizam
no cliente.
enviam as quantidades em peças.

Fonte: Multinacional A (2013)
Sobre o problema 11 da Tabela 2, a utilização do padrão EAN por 90% de
dos clientes da empresa B facilita o tratamento dos clientes que enviam os pedidos
com as quantidades na unidade caixa, já que o padrão EAN determina um código
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específico para os materiais nessa situação e o ERP, ao ler esse código, já entende
qual a unidade utilizada.
Sobre o problema 12 da Tabela 2, após perceber recorrentes problemas no
processamento dos arquivos devido a caracteres especiais, a empresa B requisitou
que a VAN desenvolvesse uma aplicação que retirasse os caracteres especiais
antes das traduções e conversões. Também foi requisitado um serviço que avisa o
vendedor e a equipe de suporte ao sistema sobre falhas no processamento de
arquivos. O vendedor, assim, já fica ciente do atraso no recebimento de algum
pedido.
Sobre o problema 14 da Tabela 2, na empresa B, para evitar que pedidos
emitidos por uma nova filial de um cliente não sejam recebidos, foi definido junto ao
setor de cadastros que, se eles receberem para cadastro uma nova filial que é de
um cliente integrado via EDI, o setor de TI deve ser avisado para configurar essa
nova filial no middleware. Essa mesma prática resolve o problema 1 da Tabela 3.
As Tabelas 3 e 4 apresentam as soluções da empresa B para os problemas
levantados pela empresa A na transação de envio do arquivo de NF.
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Tabela 3 – Tratativa da Empresa B para Problemas NF EDI 1-6
Problema
Etapa
Cliente não cadastrado para envio Geração do
do arquivo de NF EDI.
Arquivo
EDI de NF

Causas
Vendedores não requisitam a
equipe de IT a configuração no
EDI de novas filiais e um cliente
EDI.

2

Faltam dados para conversão de VAN
códigos de materiais na VAN

Vendedores não atualizavam a
tabela de/para na VAN para
conversão código no padrão
EAN para código próprio do
cliente constantemente.

3

Faltam dados para conversão de VAN
unidades de medida na VAN

Vendedores não atualizavam a
tabela de/para com os múltiplos
para
conversão
constantemente.

4

Pedido com validade expirada

Portal do
Cliente
- Batimento

Ordem de Venda não leva em
consideração a data do
cancelamento do pedido.

5

Divergência de preços

Portal do
Cliente
- Batimento

O ERP da empresa de A
considera no faturamento os
preços cadastrados atuais e
não os preços enviados pelo
cliente. A conferência é
realizada manualmente pelos
vendedores, o que traz riscos
de falhas.

6

Falta informações fiscais

Portal do
Cliente
- Batimento

Falhas na implementação do
EDI deixaram de considerar
requisitos de operações de
regimes fiscais especiais.

1

Tratativa da Empresa B
O setor de cadastros, ao receber os dados
de uma nova filial de um cliente EDI, já
avisa a equipe de IT responsável para
configuração e só libera o cliente, após
configurado.
Não existe tabela na VAN.
- Clientes que não utilizam o padrão EAN,
o código próprio desses é gravado em um
campo específico de cada item na ordem
de venda no ERP da empresa B e
recuperado na geração do arquivo EDI de
NF.
O arquivo de NF EDI da empresa B envia a
quantidade dos itens em peças e para cada
item o múltiplo que indica quantas peças
existem por caixa. Assim, para os clientes
que querem receber a quantidade em
caixas a VAN apenas desenvolve a regra
de dividir a quantidade em peças pelo
múltiplo já enviado no arquivo.
O ERP da empresa B verifica se consegue
atender o pedido antes da data de
cancelamento que o cliente enviou,
analisando estoque, tempo de operação,
tempo de transporte etc. Caso verifique
que não consegue muda o pedido para o
status bloqueado e direciona para o
vendedor verificar.
O ERP realiza a conferência do preço
enviado pelo cliente em relação ao preço
cadastrado atual, se houver divergências
bloqueia o pedido e envia para o vendedor
atuar.

Existe no checklist de implementação de
cliente EDIs a pergunta de se existem filiais
do cliente que possuem regimes fiscais
especiais. Por ex., se existem filiais na
zona franca de Manaus. Caso exista, o
padrão do arquivo de NF EDI é alterado
para
acrescentar
as
informações
necessárias e os cenários são testados.

Fonte: Multinacional A (2013)
Na transação de recebimento de pedido é realizada a conversão dos códigos

e unidades do cliente para o do fornecedor. Porém, na transação de envio do
arquivo de NF EDI, o cliente deve receber do fornecedor o arquivo EDI de NF
novamente com seus códigos e suas unidades. A empresa B, para eliminar a
necessidade de manter mais tabelas de/para, no recebimento do pedido, guarda os
códigos do cliente em um campo adicional nos dados de cada material, e os envia
novamente no arquivo de NF EDI. E envia também o múltiplo que informa quantas
peças de cada material tem em uma caixa, o que permite a VAN converter a unidade
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para os clientes que utilizam a unidade caixa.

Essas são as soluções para os

problemas 2 e 3 da Tabela 3.
Os problemas 4 e 5 da Tabela 3 foram resolvidos pela empresa B como
melhoria do sistema, ao perceberem que o esforço necessário para conferência
manual de preços e datas, e as devoluções de mercadorias causadas por erros
neste processo, justificavam o investimento na automatização do processo de
conferência no ERP.
O problema 6 da Tabela 3 foi considerado de difícil solução também pela
equipe da empresa B, pois, algumas vezes, nem a própria equipe do cliente, no
momento da implementação, informa sobre características específicas de regimes
especiais de algumas de suas filiais. A ação realizada pela empresa B para tentar
diminuir esse tipo de falha foi incluir no checklist de implementação o
questionamento de quais regimes especiais o cliente se beneficia. Incluindo, como
exemplos, perguntas sobre se existem filiais que se enquadram nos regimes mais
recorrentes, por exemplo, situados em zona franca.
3.5

Comparação do EDI da empresa A com o da empresa C.
Além do benchmark com a empresa B a equipe da empresa A buscou outras

empresas que possuíssem EDI não só com clientes do varejo, mas também com
clientes distribuidores. Após uma pesquisa realizada junto aos clientes, verificou-se
que uma multinacional do ramo C se enquadrava nesse quesito e que o sistema e
processo EDI dessa empresa eram considerados eficientes.
A equipe EDI da empresa C foi contatada e aceitou receber a equipe da
empresa A. Na reunião foram apresentados e discutidos os problemas enfrentados
pela empresa A com a equipe da empresa C. O resultado está nas tabelas 4, 5 e 6 a
seguir.
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Tabela 4 – Tratativa da Empresa C para Problemas de Pedidos EDI 1-10
1

2
3
4

5

Problema

Etapa

Causas

Códigos de identificação de
materiais cadastrados errados nos
clientes
Códigos de identificação de filiais
cadastrados errados nos clientes
Não foi definida unidade de
medida para as transações
Falta de política comercial para
manutenção dos cadastros dos
clientes EDI
Perda de arquivos na conexão
entre Cliente e VAN

Acordo
Comercial

Vendedores
desconhecem 1 - Existe uma política comercial que dá
padrões do EDI.
descontos para clientes que mantem o seu
cadastro correto.
2 - Só conecta com clientes que utilizam o
padrão EAN.

Acordo
Comercial
Acordo
Comercial
Acordo
Comercial
Envio do
Pedido

6

Filiais da Empresa A não Envio do
ativadas para o EDI no cadastro Pedido
do cliente.

7

InterVAN

Perdas de arquivo por falhas de
conexão na InterVAN
8 Falta de monitor de tráfego na
InterVAN aumenta tempo de
resolução de problemas
9 Corte de serviço por disputas
comerciais entre as VANs
10 Faltam dados para conversão de
códigos de materiais na VAN

InterVAN

Tratativa da Empresa C

Infraestrutura de comunicação Quando a empresa C recebe o pedido do
do cliente não segue o padrão. cliente, ela emite um arquivo de retorno
denominado confirmação de recebimento
do pedido. Se o cliente não receber esse
aviso ele já sabe que ocorreu problemas na
transmissão e já abre um incidente para
verificação.
Vendedores
desconhecem Quando a empresa C recebe o pedido do
padrões e funcionamento do cliente, ela emite um arquivo de retorno
EDI e não validam com cliente a denominado confirmação de recebimento
ativação de todas as filiais da do pedido. Se o cliente não receber esse
empresa A para o EDI.
aviso ele já sabe que ocorreu problemas na
transmissão e já abre um incidente para
verificação.
Gestão dos Fornecedores Muito Está conectada a duas VANs, uma
Complexa devido as regras do especializada no varejo e outra
mercado.
especializada em clientes distribuidores.

InterVAN
VAN

Vendedores não atualizavam a Não trabalha com tabela de de/para.
tabela de/para na VAN para Só aceita clientes que utilizam códigos no
conversão do código próprio do padrão EAN.
cliente para código no padrão
EAN constantemente.

Fonte: Multinacional A (2013).
Conforme a Tabela 4, a empresa C resolveu os problemas de 1 a 4 ao definir
uma política comercial que dá descontos a clientes que mantêm seus cadastros
atualizados. A equipe da empresa A verificou dados apresentados pela empresa C
que mostram que os descontos pela correta manutenção do cadastro incentivam os
representantes de compras dos clientes a manterem os cadastros sem erros. O
controle para aplicação dos descontos é feito sobre um relatório gerado pela
empresa C que mostra a quantidade de erros na transação de recebimento de
pedidos EDI devido a erros de cadastro, por cliente. Os clientes que possuem
menos de 2% do total de pedidos trafegados em um mês com erros, ganham o
desconto.
A prática da empresa C de somente se conectar via EDI com clientes que
utilizam o padrão EAN para identificação de códigos, também ajuda na solução dos
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problemas de 1 a 4 e resolve o problema 10 da Tabela 4, evitando assim a
necessidade de desenvolver tabelas de conversão de códigos. Porém, foi observado
que os produtos da empresa C são consolidados no mercado, o que gera uma
disputa entre clientes distribuidores que aceitam adaptar seus sistemas para atender
os requisitos da empresa C.
Os problemas 5 e 6 da Tabela 4 são resolvidos pela empresa C com a
implementação de uma mensagem de confirmação de recebimento do pedido. É
uma mensagem simples gerada pelo ERP da empresa C e enviada para o
representante de compras do cliente e para o vendedor, quando a ordem de venda é
corretamente gerada. Foi verificado que essa mensagem facilita aos responsáveis a
identificação de falhas e melhora a rapidez no acionamento das equipes de suporte.
Os problemas 8 e 9 da Tabela 4 são resolvidos pela empresa C com a
integração desta com duas VANs, uma VAN especialista na conexão com clientes
do varejo e outra especialista na conexão com clientes distribuidores. Foi
considerado que investir em conexões com mais de uma VAN compensou os
problemas causados por conexões InterVANs.
Tabela 5 – Tratativa da Empresa C para Problemas de Pedidos EDI 11-16
Problema

Etapa

11 Faltam dados para conversão de VAN
unidades de medida na VAN

12 Falhas de processamento de VAN
arquivos na VAN

13 Fila

Middleware

14 Falta de cadastro das filiais do Middleware
cliente

15 Vendedor e Balcão de Vendas
não sabem utilizar o sistema de
Workflow
16 Ordens
de
Venda
com
quantidades de materiais erradas

Sistema de
Workflow
Ordem de
Venda

Fonte: Multinacional A (2013)

Causas

Tratativa da Empresa C

Vendedores não atualizavam a
tabela de/para com os múltiplos
para
conversão
constantemente.
Aplicação de tradução na VAN
não suportava caracteres
especiais como acentuação.

Só aceita receber códigos no padrão EAN.
Identifica se os códigos são de caixas ou
de peças e faz a conversão em seu ERP.

1- A VAN possui uma aplicação que retira
caracteres especiais que possam causar
erros na tradução ou mesmo no sistema do
cliente.
2- A VAN emite e-mail avisando o
vendedor e o suporte de IT da empresa A
quando um arquivo para com erro de
processamento.
Middleware
é
Recurso Possui estrutura dedicada para o EDI.
Compartilhado com outras
interfaces
Vendedores
desconhecem Quando o setor de cadastros verifica que a
padrões e funcionamento do filial é de um cliente EDI, já faz a ativação
EDI e não requisitam a equipe para o EDI, sem necessitar requisitar a
de IT a configuração no EDI de equipe de TI.
novas filiais e um cliente EDI.
Vendedores e equipe do balcão Existe uma aplicação semelhante, mas não
de pedidos desconhecem é o vendedor que faz as correções sim
funcionamento do sistema EDI. uma equipe dedicada.
Códigos
de
materiais Não existe esse problema, pois os clientes
cadastrados
errados utilizam padrão EAN.
no cliente.
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O problema 11 da Tabela 5 é resolvido pela empresa C ao requisitar que os
clientes utilizem o padrão EAN e, assim, enviem um código denominado DUN, ou
código de barras da caixa, quando a unidade de medida da quantidade de materiais
requisitados no pedido é caixa, e o código EAN unitário, ou código de barras do
item, quando a unidade é peças. Com essa diferença dos códigos, o próprio ERP da
empresa C foi desenvolvido para entender e converter quando necessário.
O problema 12 da Tabela 5 foi resolvido pela empresa C ao requisitar à VAN
que desenvolvesse uma aplicação que retira caracteres especiais dos arquivos
recebidos pelos clientes, antes de traduzir esses arquivos para o padrão da empresa
C e uma aplicação que emite avisos por e-mail para o vendedor e suporte de TI da
empresa C quando ocorrem erros na tradução.
O problema 13 da Tabela 5 não ocorre na empresa C, porque esta possui um
middleware dedicado ao EDI. Foi destacado pela equipe da empresa A que o
investimento em um middleware dedicado foi aprovado na empresa C porque a
quantidade de mensagens trafegadas por EDI é muito alta, até dezoito vezes mais
mensagens que a empresa A.
Os problemas 14 da Tabela 5 e 1 da Tabela 6 são resolvidos pelo setor de
cadastros que, quando recebe uma requisição de cadastro de uma filial de um
cliente EDI, já a ativa para o EDI.
O problema 15 da Tabela 5 é resolvido na empresa C com uma equipe
dedicada ao tratamento dos pedidos EDI recebidos com erro. Novamente, foi
possível investir em uma equipe dedicada na empresa C devido à grande
quantidade de mensagens EDI trafegadas.
O problema 16 da Tabela 5 e 2 da Tabela 6 não ocorrem na empresa C
porque os clientes desta utilizam o padrão EAN e não existem tabelas de conversão.

55

Tabela 6 – Solução da Empresa C para Problemas de NF EDI
Problema

Etapa

Causas

Praticado na Empresa C

Vendedores não requisitam a
equipe de IT a configuração no
EDI de novas filiais e um cliente
EDI.
Vendedores não atualizavam a
tabela de/para na VAN para
conversão código no padrão
EAN para código próprio do
cliente constantemente.
Vendedores não atualizavam a
tabela de/para com os múltiplos
para
conversão
constantemente.
Ordem de Venda não leva em
consideração a data do
cancelamento do pedido.

Quando o setor de cadastros verifica que a
filial é de um cliente EDI, já faz a ativação
para o EDI, sem necessitar requisitar a
equipe de TI.
Não trabalha com tabela de de/para.
Só aceita clientes que utilizam códigos no
padrão EAN.

1

Cliente não cadastrado para envio Geração do
do arquivo de NF EDI.
Arquivo
EDI de NF

2

Faltam dados para conversão de VAN
códigos de materiais na VAN

3

Faltam dados para conversão de VAN
unidades de medida na VAN

4

Pedido com validade expirada

Portal do
Cliente
- Batimento

5

Divergência de preços

Portal do
Cliente
- Batimento

O ERP da empresa A
considera no faturamento os
preços cadastrados atuais e
não os preços enviados pelo
cliente. A conferência é
realizada manualmente pelos
vendedores, o que traz riscos
de falhas.

6

Falta informações fiscais

Portal do
Cliente
- Batimento

Falhas na implementação do
EDI deixaram de considerar
requisitos de operações de
regimes fiscais especiais.

Se o cliente enviou o pedido com os
códigos de caixas e a quantidade em
caixas o arquivo EDI de NF é gerado da
mesma forma.
No recebimento do pedido o sistema
verifica se consegue atender a data que o
cliente requisitou. Caso não consiga envia
e-mail para o vendedor e para o
representante comercial cadastrado para o
cliente.
O sistema realiza a conferência automática
do preço. Se o preço que o cliente enviou é
maior ou igual ao cadastrado no sistema, o
pedido é faturado automaticamente. Caso
seja menor, o pedido é bloqueado e um
aviso enviado ao vendedor e ao
representante comercial.
Buscam utilizar campos textos genéricos
do padrão EDIFACT para colocar as
informações fiscais, evitando alterar o
padrão. Mas, informaram que nem sempre
é possível.

Fonte: Multinacional A (2013)
Em relação ao problema 3 da Tabela 6, na empresa C o arquivo de NF EDI é
gerado com os mesmos códigos e unidades que o cliente utilizou no envio do
pedido.
O problema 4 da Tabela 6 foi resolvido com o desenvolvimento, no ERP, de
um programa que verifica se consegue atender a data requisitada pelo cliente,
fazendo uma lógica retroativa para cada item do pedido; partindo da data que o
cliente deseja receber a mercadoria, subtrai o tempo para transporte, carregamento,
separação do material e disponibilização do estoque. Caso verifique que não será
possível atender a data, o sistema envia um aviso para o vendedor que pode, então,
negociar com o cliente uma nova data, ou o envio parcial do pedido, para os itens
em que será possível atender a data. Essa verificação impede que sejam enviadas
mercadorias para atender pedidos que já expiraram.
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O problema 5 da Tabela 6 é resolvido também com um programa de
conferência de preços que compara o preço recebido no arquivo do pedido com o
cadastrado no ERP e no caso de divergência em que o preço do ERP é maior que o
cliente enviou, avisa o vendedor para que esse possa negociar com o cliente ou
aplicar descontos. Essa verificação também impede o faturamento de pedidos com
preços acima do negociado e a recusa do cliente de receber as mercadorias.
O problema 6 da Tabela 6 também foi indicado pela equipe da empresa C
como de difícil solução já que diferentes regiões e empresas possuem regimes
fiscais especiais. Existe, na empresa C, a tentativa de sempre utilizar campos de
texto genéricos do padrão EDIFACT para informar dados fiscais para alguns
clientes, mas dependendo das informações, não há campos do padrão EDIFACT
que podem ser utilizados e assim é necessário incluir campos que não são definidos
no padrão no arquivo.
3.6

Plano de Ação da Empresa A
A partir da análise dos dados da empresa B e dos dados da empresa C, a

empresa A definiu o plano de ação para tratar seus problemas, descritos nas tabelas
7, 8 e 9 a seguir.
Tabela 7 – Plano de Ação Para Problemas No Recebimento de Pedidos EDI 1-10
Problema
1

Códigos de identificação de
materiais
cadastrados
errados nos clientes
2 Códigos de identificação de
filiais cadastrados errados
nos clientes
3 Não foi definida unidade de
medida para as transações
4 Falta de política comercial
para
manutenção
dos
cadastros dos clientes EDI
5 Perda de arquivos na
conexão entre Cliente e VAN
6 Filiais da Empresa A não
ativadas para o EDI no
cadastro do cliente.
8 Falta de monitor de tráfego
na InterVAN aumenta tempo
de resolução de problemas
9 Corte de serviço por disputas
comerciais entre as VANs
10 Faltam
dados
para
conversão de códigos de
materiais na VAN

Etapa

Plano de Ação

Acordo
Comercial

1- Definir Política Comercial para permitir descontos para clientes que
mantenham seu cadastro atualizado e sem erros. O número de pedidos
recebidos com erro de cadastro é a métrica para avaliação.
2- Criar cartilha EDI e definir usuário chave de vendas que será treinado pela
equipe de TI sobre os padrões EDI e o funcionamento do sistema.

Acordo
Comercial
Acordo
Comercial
Acordo
Comercial
Envio do
Pedido
Envio do
Pedido

Requisitar serviço de confirmação de pedido para VAN.

InterVAN

Implementar um novo EDI com clientes do varejo utilizando uma nova VAN.

1- Requisitar serviço de confirmação de pedido para VAN.
2- Desenvolver checklist de validação para implementações de clientes EDI.

InterVAN
VAN

Fonte: Multinacional A (2013)

Negociar com clientes que não usam o padrão o EAN a migração para esse
padrão. Para os que não forem possível, retirar o de/para da VAN e trazer
para o ERP da empresa A.
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Tabela 8 – Plano de Ação Para Problemas No Recebimento de Pedidos EDI 11-16
Problema

Etapa

11 Faltam dados para conversão VAN
de unidades de medida na
VAN
12 Falhas de processamento de VAN
arquivos na VAN

13 Fila

Middleware

14 Falta de cadastro das filiais Middleware
do cliente

Plano de Ação
Negociar com clientes que não usam o padrão o EAN a migração para
esse padrão. Para os que utilizam unidade de medida caixas e não
conseguirem migrar para o padrão EAN a tabela de de/para será mantida
na VAN. Mas o cliente não vai ter direito do desconto da política comercial.
1- Requisitar a VAN a aplicação que retira caracteres especiais dos
arquivos.
2- Requisitar a VAN o serviço de aviso por e-mail nos casos de erros de
processamento de arquivos.
No caso de fila a equipe global, responsável pelo middleware irá emitir um
comunicado para a equipe de TI local e vendedores.
Alinhamento com o setor de cadastros de clientes para avisar a equipe de
TI responsável sempre que receberem uma nova filial de um cliente EDI
para cadastro.
de Treinamento e definição de usuários chaves.

15 Vendedor e Balcão de Sistema
Vendas não sabem utilizar o Workflow
Sistema de Workflow
16 Ordens de Venda com Ordem de Venda Desenvolver relatório que mostre as entregas que foram recusadas pelos
quantidades de materiais
clientes devido a erros de quantidade. Dessa forma será possível identificar
erradas
os vendedores que não estão atualizando o de/para de conversão de
unidades na VAN e treiná-los.

Fonte: Multinacional A (2013)
Tabela 9 – Plano de Ação Para Problemas No Envio do Arquivo EDI de NF
Problema
1

2

3

Etapa

Cliente não cadastrado para Geração do
envio do arquivo de NF EDI. Arquivo
EDI de NF
Faltam
dados
para VAN
conversão de códigos de
materiais na VAN
Faltam
dados
para VAN
conversão de unidades de
medida na VAN

4

Pedido
expirada

com

validade Portal do Cliente
- Batimento

5

Divergência de preços

Portal do Cliente
- Batimento

6

Faltam informações fiscais

Portal do Cliente
- Batimento

Plano de Ação
Alinhamento com o setor de cadastros de clientes para avisar a equipe de
TI responsável sempre que receberem uma nova filial de um cliente EDI
para cadastro.
Enviar no arquivo EDI de NF o código próprio do cliente, nos casos dos
clientes que não utilizam o padrão EAN.
Enviar no arquivo EDI de NF, além da quantidade faturada, que é na
unidade peças, o múltiplo para conversão para caixas. Dessa forma, podese requisitar a VAN que para determinados clientes, no momento da
tradução, ela converta as quantidades.
Desenvolver aplicação no ERP da empresa A para verificação da data de
cancelamento do pedido no recebimento dos pedidos EDI. Caso o sistema
não consiga atendê-la enviar aviso para vendedor e representante de
compras.
Desenvolver aplicação no ERP da empresa A que verifique o preço que o
cliente enviou no pedido. Se for igual ou maior que o cadastrado no ERP,
prosseguir com o processamento do pedido. Se for menor que o
cadastrado no ERP, bloquear o pedido e emitir aviso ao vendedor.
Verificar regimes fiscais especiais na implementação de clientes EDI.
Utilizar campos genéricos do padrão EDIFACT, evitando novos campos
não definidos pelo padrão. Equipe de manutenção para acompanhar
mudanças na legislação e verificar necessidade de alteração do sistema

Fonte: Multinacional A (2013)
3.7

Conclusão
Foi considerado que as causas da maior parte dos problemas da empresa A

são:
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•

Os sistemas middleware, workflow e ERP usados pela empresa A são os
mesmos de outras filiais de outros países e foram desenvolvidos para
trabalhar com a diretriz EANCON e padrões EDIFACT e EAN.

•

A maior parte dos clientes da empresa A, no Brasil, pertence ao segmento
de distribuição, e não possuem sistemas preparados para esses padrões.
O que levou a empresa A a contratar os serviços de uma VAN
especializada nesse segmento.

•

Ao se deparar com clientes que não estavam preparados para o padrão
EAN, a empresa A optou por requisitar serviços de conversão de códigos e
unidades na VAN. Esses serviços fazem da VAN um sistema que precisa,
constantemente, ser atualizado com dados de códigos de materiais e
múltiplos para conversão de unidades.

•

A manutenção de dados na VAN aumenta a complexidade da integração,
já que os vendedores devem ser treinados para manter os dados sempre
atualizados.

•

A empresa A optou por realizar integrações via InterVAN para seus
clientes do varejo, já que eles já estavam conectados com outra VAN
especializada no varejo e não aceitavam se conectar com a mesma VAN
da empresa A.

•

Não existiu nas integrações da empresa A a preocupação de levantar
requisitos de alteração ou inclusão de informações no leiaute dos arquivos
trafegados devido a regimes fiscais especiais de filiais de clientes. E não
existiu a preocupação da manutenção dos leiautes para incluir novas
informações devido a novas regras fiscais publicadas pelo governo.

•

O sistema da empresa A não estava preparado para verificar se os preços
enviados pelos clientes são iguais aos preços que se encontram no ERP.
No Brasil, a complexidade de cálculo do preço devido a regras de
impostos municipais, estaduais e federais, leva aos vendedores a
regularmente cometerem erros ao passar o preço para o cliente.

O projeto apresentado nesta seção ilustra e complementa a revisão
bibliográfica formando a base de dados necessária para o desenvolvimento do
roteiro para implementação de clientes EDI, proposto na seção quatro.
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4
4.1

ROTEIRO PARA MANUTENÇÃO E PROJETO DE INTEGRAÇÃO EDI
Introdução
Nesta seção é proposto um roteiro para manutenção de sistemas EDI, que

descreve como a equipe de manutenção deve ser formada, quais as reuniões que
devem ser realizadas e com qual periodicidade, quais os objetivos de cada reunião e
as ferramentas que devem ser desenvolvidas.
Em seguida, é proposto um roteiro para projeto de integração de novos
parceiros EDI que é dividido nas mesmas quatro fases do RUP e do método
proposto por Patcha (2009), apresentado na seção dois. Foram, também, incluídos
no roteiro, requisitos e recomendações retiradas dos demais trabalhos levantados na
revisão bibliográfica, como Polidoro (2008), Bueno (2002), Garcia (2008) e Choudary
et al (2011), além de recomendações dos padrões e das organizações
regulamentadoras do EDI, como UN/EDIFACT (2013) e GS1 (2006) e do projeto de
melhoria da empresa A, descrito na seção três.
4.2

Roteiro para manutenção de sistemas EDI
Os objetivos da equipe de manutenção devem ser:
•

acompanhamento das constantes mudanças na legislação e a análise do
seu efeito no sistema, seguindo o requisito de Klein (1992), de sempre
levar em consideração a legislação relacionada às transações de negócio,
buscando resolver o problema da falta de manutenção para atender novas
regras fiscais, descrito pela empresa A;

•

desenvolvimento de ferramentas que auxiliam na manutenção do sistema,
como os relatórios apresentados, e que permitem, a partir da análise dos
dados, identificar problemas e propor melhorias e correções nas
integrações já existentes, buscando atender o requisito de Bueno (2002),
de que a rapidez na resolução de problemas deve ser uma característica
do sistema.

•

desenvolvimento de ferramentas que auxiliam na integração de novos
parceiros no EDI, como, por exemplo, o checklist de implementação que
atende o requisito de Bueno (2002), de que deve existir um checklist para
se firmar, entre os parceiros, as características das transações EDI. O
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checklist, conforme definido pela empresa A, está disponível no Anexo A
deste trabalho.
•

discussão dos parceiros que podem ser integrados no EDI e a priorização
de integração com base em estratégias de negócio, quantidade de
pedidos e faturamento, atendendo o requisito de Patcha (2009) de que se
deve definir os benefícios esperados do sistema EDI. A partir dos
benefícios do EDI descritos por Polidoro (2007), Bueno (2002) e Patcha
(2009), propõe-se que devem ser integrados no EDI:
o clientes que enviam uma grande quantidade de pedidos, que levaria
a uma diminuição do trabalho manual e da necessidade de recursos
dedicados para digitação de pedidos;
o clientes com alto faturamento, que resultaria na diminuição de
falhas humanas na digitação de pedidos importantes.
o clientes estratégicos que só compram via EDI.

4.2.1 Equipe de manutenção
Conforme definido pela empresa B do benchmark, a equipe de manutenção
deve possuir participantes de TI e de negócio. A participação de integrantes das
áreas de TI e negócio contribui para a disseminação do conhecimento do EDI e seus
padrões, atendendo o requisito de Polidoro (2008) de que a cultura dos setores
envolvidos deve ser adaptada para o EDI.
Assim, buscando-se atingir o mesmo sucesso da empresa B e o proposto por
Polidoro (2008), propõe-se que a equipe de manutenção deve ser formada por
integrantes de TI e negócio que possuem papeis no processo EDI, como:
•

o gerente de vendas;

•

um representante da equipe responsável pelo recebimento de pedidos de
compra (Balcão de Pedidos), de preferência o coordenador do balcão de
pedidos;

•

o analista ou consultor de TI responsável tecnicamente pelo EDI;

•

o gerente de TI responsável por direcionar ou aprovar os custos.
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Conforme a Figura 10 a equipe proposta deve possuir integrantes de nível
estratégico e operacional: os integrantes de nível operacional preparam as
informações que devem ser apresentadas para os integrantes de nível estratégico
que possuem o poder de tomada de decisões.
Figura 10 – Equipe de Manutenção

Fonte: Elaborada pelo autor.
4.2.2 Reunião de manutenção
Conforme a empresa B, para se realizar a manutenção é necessário um ciclo
contínuo de reuniões, com frequência recomendada quinzenal. Propõe-se que sejam
definidos e apresentados, na reunião de manutenção, relatórios de controle e de
qualidade do EDI, com a visão do negócio e da TI, facilitando a identificação, análise
e resolução de problemas. Assim:
•

o coordenador do balcão de pedidos e o analista de TI devem apresentar
dados, baseados em relatórios específicos de cada área, que indicam
problemas nas integrações já realizadas, e podem propor melhorias. Os
relatórios propostos são:
o relatório da equipe de Balcão de Pedidos que indica a quantidade
de pedidos de cada cliente integrado via EDI que necessitaram de
ação manual, no último mês, devido a algum erro.
o relatório da equipe de TI que indica a quantidade de incidentes
abertos pela equipe de negócio, no último mês, relacionados ao
EDI, com os respectivos graus de severidade.
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•

o gerente de vendas e o coordenador do balcão de pedidos também
podem propor novas integrações de clientes via EDI. Propõe-se que
devem apresentar:
o Relatório que indica a quantidade de pedidos e o faturamento do
último ano dos clientes candidatos para integração EDI;
o Relatório que indica clientes ainda não integrados, mas que
demandam muito esforço na colocação de pedidos manualmente e,
assim, podem ser candidatos a novas integrações.

Os relatórios, conforme definidos pela empresa A, na aplicação do roteiro na
seção 5, estão disponíveis no Anexo B deste trabalho.
4.3

Roteiro para projeto de integração EDI
O roteiro proposto apresenta as seguintes fases, conforme Patcha (2009):

iniciação, elaboração, construção e transição.
O método de Patcha (2009) foi selecionado por se basear em métodos de
amplo uso e estudo na engenharia de software, como o RUP e o AUP, e estender
esses métodos para uso nos projetos de integração EDI.
4.3.1 Iniciação
Conforme Ambler (2006), a fase de iniciação tem como objetivo identificar o
escopo inicial do projeto, uma arquitetura adequada para o sistema e obter a
aprovação dos interessados.
Na reunião da equipe de manutenção, com base nos dados de faturamento,
nas estratégias de negócio e na quantidade de pedidos mensais dos clientes, são
definidos e priorizados os candidatos à integração EDI. Para cada um deles é
marcada uma reunião de iniciação em que será realizada a análise de viabilidade da
integração, conforme Patcha (2009).
Propõe-se que a equipe que deve participar da reunião de iniciação seja
composta por:
•

vendedor responsável pelo cliente que será integrado;
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•

responsável na equipe do balcão de pedidos por digitar os pedidos desse
cliente;

•

analista ou consultor de TI responsável tecnicamente pela implementação
de novos EDIs.

Para esta fase é proposta uma lista de verificação de iniciação, que faz parte
do checklist sugerido por Bueno (2002) e pela empresa B, em que o vendedor,
responsável pelo cliente com o qual se estuda realizar a conexão EDI, deve
responder:
1. A quais VAN(s) o cliente está conectado ou aceita a conexão?
2. Quais transações comerciais já são realizadas com o cliente?
3. Quais tipos de arquivos o cliente está preparado para trocar e qual padrão
de leiaute utiliza?
4. O cliente está interessado e preparado para o EDI?
5. Quais são os benefícios esperados pelo fornecedor e pelo cliente?
6. Quantas filiais o cliente possui? Alguma filial se encontra em zona franca
ou possui algum regime fiscal especial?
As perguntas da lista de verificação de iniciação foram baseadas nos
requisitos de Patcha (2009). Para responder essas questões, o vendedor deve
entrar em contato com o cliente.
Também, atendendo Patcha (2009), propõe-se que a integração seja
discutida na reunião de iniciação com os seguintes requisitos e objetivos:
Requisitos da reunião de iniciação:
•

lista de verificação de iniciação respondida.

Objetivos da reunião de iniciação:
•

o

vendedor

deve

apresentar,

na

reunião,

as

respostas

aos

questionamentos da lista de verificação de iniciação. O vendedor e o
responsável pelo cliente na equipe do balcão de pedidos devem fornecer
respostas a questionamentos do analista ou consultor de TI responsável
pela integração.
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•

baseado nas respostas da lista de verificação de iniciação e na
experiência do vendedor e do representante do balcão de pedidos, o
consultor ou analista de TI deve construir um esboço da arquitetura com
seus elementos (Leiaute dos arquivos de pedido e Nota Fiscal, VAN,
infraestrutura de comunicação, etc.) indicando os que podem ser
reutilizados e os que, claramente, precisariam de modificações.

•

estimar os custos das novas integrações, analisando os elementos que
podem ser reutilizados;

Nesta fase é necessária a validação do interesse do projeto pelas partes
envolvidas: empresa fornecedora de produtos, denominada fornecedor e empresa
compradora de produtos, denominada cliente, conforme Patcha (2009) e Polidoro
(2008). Propõe-se que essa validação seja realizada em uma reunião com os
seguintes participantes, requisitos e objetivos:
Participantes:
•

representante comercial do cliente (comprador);

•

representante comercial do fornecedor (vendedor);

•

analista ou consultor de TI responsável pelo EDI no cliente e no
fornecedor.

Requisitos: custos da integração pré-aprovados.
Objetivos:
•

confirmação do Interesse de ambas as partes;

•

definição do cronograma inicial;

•

troca de contatos.

A priorização dos clientes que devem ser integrados já foi decidida pela
equipe de manutenção. Porém, considerando as definições do EANCON, conforme
descrito por GS1 (2005) e por UN/EDIFACT (2013), é importante levar em
consideração que a complexidade da integração aumenta, em ordem crescente, nas
seguintes situações:
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1. clientes que já estão conectados a uma VAN conectada ao fornecedor;
2. clientes que não estão, mas aceitam se conectar diretamente a uma VAN
conectada ao fornecedor;
3. clientes que não estão e não aceitam se conectar diretamente a nenhuma
VAN conectada ao fornecedor;
4. clientes que não estão preparados para o EDI.
Caso o cliente priorizado se encontre nas situações 3 e 4, significa que o
tempo para integração será bem mais extenso em relação às situações 1 e 2.
Recomenda-se nesse caso, avisar a equipe de manutenção que poderá rever a
prioridade definida, permitindo que outros clientes, nas situações 1 e 2, sejam
integrados inicialmente.
4.3.2 Elaboração
A elaboração é uma fase em que já foi confirmado o interesse da integração
e, conforme Ambler (2006) e Patcha (2009), deve-se esboçar a arquitetura dessa
integração, definindo VAN, softwares e o desenvolvimento necessário, além de
discutir as oportunidades de reuso de sistemas existentes e definir as transações ou
tipos de arquivos trocados.
A equipe de elaboração deve ser formada por:
•

vendedor responsável pelo cliente que será integrado;

•

analista ou consultor de TI responsável pelo EDI no fornecedor;

•

analista ou consultor de TI responsável pelo EDI no cliente;

•

comprador ou representante comercial do cliente.

É proposta a lista de verificação de elaboração, que faz parte do checklist
sugerido por Bueno (2002) e pela empresa B, a qual deve ser enviada para todos os
membros da equipe de elaboração que devem tomar notas e discuti-las,
posteriormente, na reunião inicial de elaboração.
1. Qual VAN será utilizada?
2. Será necessário utilizar InterVan?
3. Qual padrão de identificação de códigos de materiais será utilizado?
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4. Quais unidades de medida deverão ser utilizadas nos arquivos?
5. Será necessária conversão de códigos ou unidades de medidas? Caso
sim, como será realizada?
6. Qual código de identificação da empresa será utilizado?
7. Quais CNPJs ou GLNs devem ser ativados para o EDI?
8. Qual protocolo de comunicação pode ser utilizado?
9. Quais transações comerciais serão automatizadas?
10. O leiaute do cliente e do fornecedor, existentes ou selecionados, para
cada arquivo, possui as informações necessárias para as transações
escolhidas?
11. Quais sistemas já utilizados em outras integrações serão reutilizados?
12. Quais sistemas ou softwares deverão ser desenvolvidos ou configurados?
A reunião inicial de elaboração tem requisito e objetivos.
Requisito: Todos os participantes devem ter recebido e analisado a lista de
questões de elaboração.
Objetivo: Resolver os conflitos e responder os itens da lista de elaboração,
propondo soluções.
Tendo a resposta para todos os itens da lista, os analistas ou responsáveis
técnicos pelo EDI do cliente e do fornecedor podem marcar a reunião de definição
da elaboração, já com a participação do analista da VAN escolhida e do analista da
InterVAN, se existente, que tem os seguintes requisitos e objetivos:
Requisitos: foram selecionadas e contatadas a VAN e a InterVAN.
Objetivos: trocar contatos e validar a viabilidade técnica da proposta.
Baseando-se nas práticas indicadas por GS1 (2005), UN/EDIFACT (2013) e
Polidoro (2007), tem-se as seguintes recomendações, na definição da arquitetura:
•

Não realizar a conexão através de uma InterVAN, pois esse é um
elemento na arquitetura que aumenta a chance de erros e falhas na
integração;
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•

utilizar o padrão internacional de código de barras (EAN/DUN)

para

identificação de códigos de materiais;
•

Não realizar a conversão de códigos e de unidades de medida no sistema
da VAN; se a conversão for realmente necessária, que seja realizada, de
preferência, no ERP do fornecedor, com acesso concedido ao vendedor
para atualizar a lista de conversão a qualquer momento.

•

Escolher um protocolo de comunicação com garantia de entrega, ex. AS2;

•

Seguir o leiaute do padrão EDIFACT, nos arquivos de pedido, e o
EDIFACT ou o XML NF-e, no arquivo de Nota Fiscal.

4.3.3 Construção
As fases de iniciação e elaboração visam direcionar o projeto para que o
atendimento das necessidades de maior prioridade dos interessados seja garantido.
Já a fase de construção, conforme Ambler (2006), é o início da execução do projeto.
Conforme Patcha (2009), a equipe principal de construção deve ser formada
por representantes do fornecedor, cliente e VAN, com:
•

Analista ou consultor de TI responsável pelo EDI do fornecedor;

•

analista ou consultor de TI responsável pelo EDI do cliente;

•

analista da VAN.

Cada analista é responsável por especificar as alterações ou desenvolvimento
necessário em seus sistemas e contatar as equipes internas de infraestrutura e
desenvolvimento para realizá-los.
Os analistas devem se reunir, em uma primeira reunião de Kick-Off, com os
seguintes requisitos e objetivos:
Requisitos: fase de Iniciação e Elaboração concluídas. Todas as perguntas da
lista de verificação de iniciação e elaboração respondidas.
Objetivos: definir as atividades que serão realizadas pelo cliente, VAN e
fornecedor, em cada etapa da construção, e o cronograma.
Os objetivos e requisitos da reunião de kick-off foram baseados na etapa
“iniciar” da fase de construção, conforme proposta por Patcha (2009).
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Os analistas também devem realizar diariamente a reunião de atualização,
até o fim da fase de construção, com os seguintes requisitos e objetivos:
Requisitos: Deve ter duração de no máximo 15 minutos, salvo exceções em
que exista um problema complexo a ser solucionado ou negociado.
Objetivos: atualizar cronograma de acordo com andamento das atividades de
cada parceiro.
A fase de construção pode ser dividida em três etapas: desenvolvimento,
quando os softwares responsáveis pela tradução e conexão são construídos, testes,
na qual cada elemento é testado e, por fim, documentação, em que todas as
observações técnicas da integração são registradas.
As três etapas devem ser executadas pela equipe de construção conforme
proposto nos itens desenvolvimento, testes e documentação, a seguir.
4.3.3.1 Desenvolvimento
Para construção de um EDI, conforme GS1 (2005) e Patcha (2009) é
necessário softwares que devem garantir:
•

comunicação;

•

tradução entre padrões e conversões de códigos e unidades;

•

integração com o ERP;

•

tratamento de falhas e erros.

4.3.3.1.1 Software de Comunicação
O sistema da VAN é o intermediário entre cliente e fornecedor e pode utilizar
protocolos diferentes com cada um deles. Os protocolos mais comuns de
comunicação com a VAN, conforme Choudary et al (2011), são: HTTPS, FTP e AS2.
Caso seja requisitado, a própria VAN desenvolve softwares, tanto para o
cliente quanto para o fornecedor, que podem ser instalados em um servidor, e que
fazem a troca de arquivos entre um diretório desse servidor e os diretórios da VAN,
normalmente utilizando o protocolo HTTPS.
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O protocolo AS2 é o recomendado pelos padrões EDI, conforme GS1 (2006),
por possuir garantia de entrega. Sempre que uma das pontas da conexão recebe um
arquivo, ela gera e devolve um MDN - Message Delivery Notification que informa que
o arquivo foi recebido com sucesso.
Na comunicação, existe o identificador de quem envia e quem recebe a
informação, que pode ser o CNPJ ou GLN das empresas parceiras, e que fica
localizado no cabeçalho dos arquivos trocados. É através desse identificador que o
sistema da VAN entende para quem deve enviar a informação e qual tradução
realizar, e que os sistemas do fornecedor ou cliente entendem se devem enviar ou
não a informação por EDI, ou se permite ou não o recebimento do arquivo.
Conforme GS1 (2005), no caso de parceiros com muitas filiais e, assim,
muitos CNPJs e GLNs, é importante convencionar e centralizar a geração do
cabeçalho dos arquivos para apenas o CNPJ ou GLN da matriz, de modo a não
precisar realizar a manutenção em todos os cadastros dos softwares responsáveis
pela comunicação, sempre que cliente ou fornecedor abrirem uma nova filial.
4.3.3.1.2 Software de tradução entre formatos e leiautes
A tradução garante que as informações enviadas pelo sistema de um dos
parceiros sejam entendidas pelo sistema do outro.
As possibilidades de tradução são:
1. Ambos, cliente e fornecedor, utilizam um padrão de leiaute, conforme
GS1 (2005) ou UN/EDIFACT (2013), sem modificações próprias. Nesse
caso, a VAN ficará responsável apenas pela comunicação entre ambos;
2. o padrão de leiaute adotado pelo cliente é diferente do padrão do
fornecedor. Nesse caso, o analista da VAN deve ficar responsável por
entender ambos os leiautes e desenvolver o software de tradução.
É proposto que o padrão de leiaute escolhido para integração seja o
EDIFACT, conforme UN/EDIFACT (2013), pois, conforme Garcia (2008), as VANs e
muitos clientes já estão preparadas para esse padrão, o que traz um ganho no
tempo de implementação e facilita os testes.
Porém, mesmo no caso de cliente e fornecedor que utilizam um mesmo
padrão, deve-se, conforme Garcia (2008), ter atenção em campos de referência de
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uso genérico que podem ser utilizados de formas diferentes pelos parceiros, sendo
necessária a intervenção da VAN.
Conforme GS1 (2005), não é recomendável que existam regras de negócio na
VAN, como conversões de códigos de materiais ou unidades de medida,
arredondamento ou verificação de preços. Se forem necessárias, essas devem ser
realizadas na integração com o ERP.
4.3.3.1.3 Software de Integração com o ERP
A integração com o ERP é realizada por um software que, a partir da leitura
das informações do arquivo EDI recebido, consegue gerar as transações de negócio
e atualizar dados no ERP; um exemplo é um software que lê os dados de um
arquivo de pedido de compra recebido e consegue gerar uma ordem de venda no
ERP.
Os sistemas ERPs muito utilizados entre médias e grandes empresas, como
SAP e Microsiga, já possuem soluções de integração responsáveis pela troca de
informações com sistemas satélites ou legados. Essas soluções já estão preparadas
para configuração de conexões com sistemas de comunicação de diversos
protocolos como FTP, AS2, etc., facilitando a conexão com a VAN, e possuem já um
ambiente para desenvolver o tradutor entre o formato escolhido para o EDI com o
formato de entrada do ERP. Esses ERPs também permitem o desenvolvimento de
aplicações para conversão de códigos e verificação de preços.
Conforme Patcha (2009) cabe ao analista ou consultor EDI, que participou da
fase de iniciação e elaboração, definir e especificar as soluções que serão utilizadas
e direcionar a demanda à fábrica de software ou ao desenvolvedor.
Na Figura 11, está apresentado, como exemplo, o sistema da SAP para
integração com o ERP, denominado SAP PI – Process Integrator. O SAP PI recebe
da VAN um arquivo EDI, trafegado utilizando algum protocolo de comunicação, e
traduz esse arquivo para o formato IDoc que é o padrão entendido pelo ERP SAP. A
SAP permite desenvolver o tradutor através de recursos disponibilizados no SAP PI
e também desenvolver aplicações para conversões e verificação de dados, tanto no
SAP PI quanto diretamente no ERP, na linguagem de programação ABAP.
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Figura 11 – Integração EDI utilizando o ERP SAP

Fonte: TOUCHWORLD (2014).
Caso seja necessária a conversão de unidades de medida é proposto que,
conforme prática da empresa B, essa conversão seja realizada na integração com o
ERP para evitar os problemas levantados por Polidoro (2008) e enfrentados pela
empresa A. Isso pode ser feito através do desenvolvimento de uma tabela que deve
ser mantida pelo vendedor, com as informações de múltiplos para conversão de
unidade ou de correspondência entre códigos de materiais. Essa situação se aplica,
por exemplo, no caso em que o cliente envia a quantidade em caixas, mas o
faturamento no ERP do fornecedor é realizado em peças; ou no caso em que o
cliente não aceita utilizar um formato de código padrão e envia um código próprio
que utiliza para identificar o material do fornecedor.
4.3.3.1.4 Softwares de Tratamento de Falhas e Erros
Consideram-se, neste trabalho, como falhas, a indisponibilidade, o baixo
desempenho ou bugs em um dos elementos do sistema, que causem perda de
arquivos ou arquivos corrompidos, como exemplos, indisponibilidade do AS2 e falha
na tradução.
Para diminuir a probabilidade de falhas ou aumentar a agilidade da equipe de
suporte no tratamento de uma falha, propõe-se:
•

um monitor de tráfego que indica se um arquivo foi recebido ou entregue
com sucesso. O monitor pode ser desenvolvido pela VAN e disponibilizado
para cliente e fornecedor, conforme praticado pela empresa C do
benchmark. O monitor atende o requisito de Polidoro (2008), de que
devem existir recursos para monitoramento do tráfego das informações e
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de Bueno (2002), de que a rapidez na solução de problemas deve ser a
característica do sistema.
•

que o protocolo de comunicação adotado seja o AS2, com garantia de
entrega da informação, conforme sugerido por Choudary et al (2011) e
GS1 (2006);

•

que um aviso automático seja disparado pelo software de integração com
o ERP a equipe de suporte, sempre que uma falha ocorra, conforme
praticado pela empresa C do benchmark, e atendendo o requisito de
Bueno (2002), de que a rapidez na solução de problemas deve ser a
característica do sistema;

•

que os parceiros adotem os arquivos EDI de confirmação de pedido e
contestação comercial: o primeiro garante ao cliente que o fornecedor
recebeu o pedido e esse está sendo processado, e o segundo garante ao
fornecedor que o cliente recebeu o arquivo de Nota Fiscal e o envio da
mercadoria foi liberado, conforme praticado pela empresa C do benchmark
realizado e sugerido por UN/EDIFACT (2013).

Considera-se neste trabalho que erros, diferentemente das falhas, são ligados
à alteração dinâmica das regras de negócio. Por exemplo, um cliente com uma lista
de materiais desatualizada envia um pedido com um item que já não existe mais no
catálogo do fornecedor ou com um preço desatualizado.
Para permitir o tratamento de erros, é proposto que, quando um pedido for
recebido com algum erro de regra de negócio, um aviso seja direcionado ao
vendedor responsável pelos pedidos desse cliente ou ao Balcão de Pedidos,
conforme praticado pela empresa B e C do benchmark e atendendo o requisito de
Bueno (2002), de que a rapidez na solução de problemas deve ser a característica
do sistema;
Alguns ERPs como o SAP possuem um módulo denominado workflow que
avisa o responsável e permite que ele faça a alteração ou correção da informação, a
qualquer momento, e reprocesse os dados recebidos. Esse módulo também permite
desenvolvimento para inclusão de funções de verificação de preços e conversões.
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4.3.3.2 Testes de Integração
Entende-se que os testes unitários de cada componente do sistema, como
software de tradução, de comunicação, de integração com o ERP, etc. sejam
realizados pelas equipes da respectiva fábrica de software do cliente, fornecedor e
VAN.
Este roteiro propõe um teste de integração, ponto a ponto, conforme sugerido
por Polidoro (2008), que deve ser realizado para validar a conexão e a tradução,
conforme passos a seguir:
a) o analista do cliente deve gerar um arquivo de pedido teste e enviar em
ambiente de homologação;
b) o analista da VAN deve validar o recebimento do arquivo e a correta
tradução;
c) o analista do fornecedor deve validar o recebimento do arquivo e a correta
integração ao ERP;
d) o analista do fornecedor deve faturar o pedido em ambiente de
homologação e enviar os arquivos de confirmação de pedido, se aplicável, e
de Nota Fiscal para o cliente;
e) a VAN deve validar o recebimento dos arquivos e a correta tradução;
f) o analista do cliente deve validar o recebimento e integração ao ERP e
enviar o arquivo de contestação comercial, se aplicável, para o fornecedor;
g) a VAN deve validar o recebimento do arquivo e a correta tradução ou
disponibilização;
h) o analista do fornecedor deve validar o recebimento e integração ao ERP.
Conforme problemas levantados pela empresa A na seção 3, erros comuns
de falha de conexão, que podem ser encontrados nesse primeiro teste, ocorrem no
cadastro e na ativação dos códigos de identificação dos parceiros (GLN ou CNPJ)
em cada elemento do sistema. Por exemplo, se o cliente não ativou GLN ou CNPJ
para EDI, o sistema não irá enviá-lo; se a VAN não adicionou esse dado a seu
cadastro, o sistema da VAN irá bloquear o seu recebimento e direcionamento; se o
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fornecedor não cadastrar esse dado no sistema receptor da informação, também irá
ocorrer bloqueio.
Conforme Garcia (2008) e os problemas levantados pela empresa A na seção
3, outro erro comum é a descoberta de que alguns campos do arquivo recebido,
quando cliente e fornecedor utilizam um mesmo padrão e leiaute de arquivo, vieram
com uma informação errada. Isso ocorre, conforme Garcia (2008), quando cliente e
fornecedor utilizam um campo referência ou genérico de forma diferente. Por
exemplo, o cliente utiliza um dos campos de data relacionada ao pedido para colocar
a data em que o pedido vence, quando o fornecedor entende aquele campo como a
data que o cliente deseja a entrega. Nesses casos, ou um acordo é feito e um dos
lados altera a regra do campo, ou uma tradução deve ser requisitada à VAN.
Os ajustes devem ser realizados e os testes refeitos até que ocorra um
número satisfatório de casos de sucesso.
4.3.3.3 Documentação
Além da documentação dos softwares desenvolvidos ou configurados e dos
dados de comunicação, é proposta a criação de um documento contendo:
•

as respostas de todas as perguntas das listas de verificação das fases de
iniciação e elaboração;

•

a arquitetura definida para o sistema;

•

observações

técnicas

levantadas

na

fase

de

construção,

desenvolvimentos necessários que fogem dos padrões;
•

contato de todos os envolvidos na implementação.

Esse documento gerado para cliente integrado deve ser arquivado em um
diretório aberto a equipe de suporte de cada parceiro.
4.3.4 Transição
A fase de transição, conforme Ambler (2006), é a validação e go-live do
sistema em produção. Conforme Patcha (2009), ela compreende as etapas:
•

transferência de conhecimento;
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•

testes, que compreendem os testes de aceitação dos usuários do

sistema;
•

encerramento que seria a produção assistida e a finalização formal do

projeto.
Propõe-se que a equipe principal de transição seja formada por:
•

Analista ou consultor responsável pelo EDI do fornecedor;

•

analista ou consultor responsável pelo EDI do cliente;

•

analista da VAN.

Cada analista deve ser responsável por transferir o conhecimento e liderar o
treinamento do suporte e dos usuários, além de monitorar os testes de aceitação de
usuário e fornecer o suporte em produção assistida.
Uma reunião inicial de transição deve ser realizada entre os membros da
equipe de transição com o seguinte requisito e objetivo.
Requisito: Construção encerrada.
Objetivos: Definir cronograma de transição.
Cada etapa deve ser realizada conforme proposto nos próximos itens desta
seção.
4.3.4.1

Transferência de conhecimento

A transferência de conhecimento, primeira etapa da fase de transição,
conforme Patcha (2009), tem como objetivo passar aos interessados a informação
necessária para que as transações realizadas via EDI sejam processadas com
sucesso.
Conforme prática da empresa B do benchmark realizado, propõe-se que
nessa etapa seja desenvolvido um material de treinamento específico para os
vendedores e representantes do balcão de pedidos, denominado Cartilha EDI e seja
realizado o treinamento deles e também da equipe de suporte de TI que será
responsável pelo sistema após a sua entrada em produção.
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Entende-se que a Cartilha EDI contribui para o atendimento do requisito de
Polidoro (2008), de que deve existir uma política para adaptar a cultura dos setores
envolvidos da empresa para o EDI.
4.3.4.1.1 Elaboração da Cartilha EDI
Conforme a empresa B do benchmark, a cartilha EDI é um documento que
deve explicar e exemplificar:
•

o funcionamento do sistema EDI: que sistema faz o que;

•

os principais componentes e termos técnicos utilizados;

•

as responsabilidades e as ações do vendedor ou do representante do
Balcão de Pedidos responsável pelo cliente integrado;

•

os detalhes de como acionar a equipe de suporte ao sistema;

Esse documento deve ser gerado pelo analista responsável pelo EDI no
fornecedor.
A cartilha deve definir as responsabilidades do vendedor ou representante do
Balcão de Pedidos responsável pelo cliente integrado. Como exemplos de possíveis
responsabilidades propõe-se:
•

corrigir os erros de negócio levantados pelo software de tratamento de
erros de negócio;

•

atualizar as tabelas de conversões, se existirem;

•

acionar a equipe de suporte ao sistema em caso de falhas;

•

acionar a equipe de suporte ao sistema sempre que uma nova filial de um
cliente já integrado precisar ser adicionada ao sistema.

4.3.4.1.2 Treinamento do Vendedor ou Representante do Balcão de Pedidos.
Um treinamento deve ser realizado com o vendedor ou representante do
Balcão de Pedidos responsável pelo cliente integrado. A cartilha EDI deve ser
apresentada e exemplos de casos para tratamento de erros de negócio e
conversões devem ser gerados para prática do vendedor ou representante.
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4.3.4.1.3 Treinamento da Equipe de Suporte
Um treinamento deve ser realizado pelo analista de cada parceiro envolvido
(cliente, fornecedor e VAN) com a participação do respectiva equipe de suporte ao
sistema. A documentação gerada na fase de construção deve ser apresentada e
colocada à disposição desses.
4.3.4.2

Teste de Aceitação de Usuário

O teste de aceitação de usuário deve ser realizado pelo vendedor
responsável no fornecedor, pelo comprador responsável no cliente, e monitorado
pelos analistas do cliente, fornecedor e da VAN. Conforme Polidoro (2008), ele deve
ser ponto a ponto e, assim, possuir os seguintes passos:
a) O comprador responsável no cliente deve colocar um pedido teste em seu
ERP;
b) o analista do cliente deve monitorar se o arquivo foi enviado corretamente
para VAN;
c) o analista da VAN deve monitorar se o arquivo foi traduzido e enviado
corretamente ao fornecedor;
d) o analista do fornecedor deve monitorar se o arquivo foi integrado ao ERP;
e) o vendedor deve validar a ordem de vendas gerada e faturá-la gerando
Nota Fiscal;
f) o analista do fornecedor deve monitorar se os arquivos foram entregues à
VAN;
g) o analista da VAN deve monitorar se foram traduzidos e enviados ao
cliente;
h) o analista do cliente deve monitorar se os arquivos foram integrados ao
ERP;
i) o comprador deve validar os dados da Nota Fiscal.
Caso existam os arquivos EDI de confirmação de pedido e contestação
comercial, no item d), quando o arquivo do pedido é integrado ao ERP do
fornecedor, o analista do fornecedor deve verificar se o arquivo de confirmação do
pedido foi gerado com sucesso e enviado para VAN e no item i) o analista do cliente
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deve verificar se o arquivo de contestação comercial foi gerado com sucesso e
enviado à VAN.
É proposto que o fluxo acima seja realizado para os seguintes casos:
•

Pedido com erro de regras de negócio.

•

Envio de arquivo EDI de Nota Fiscal de pedido atendido parcialmente.

•

Envio de mais de um arquivo EDI de Nota Fiscal para um pedido.

•

Envio de arquivo EDI de Nota Fiscal de pedido alterado manualmente.

Após os testes, em caso de sucesso, o vendedor ou representante do Balcão
de Pedidos irá assinar o termo de aceitação e a integração poderá entrar em
produção.
4.3.4.3

Encerramento

É proposto que os analistas ajudem no suporte a falhas por um período após
a entrada em produção que deve ter a duração acordada entre os membros da
equipe de transição. Após o final desse período, o projeto deve ser formalmente
encerrado através de um comunicado para equipe de manutenção e interessados.
4.4

Resumo dos Roteiros
Nos itens anteriores desta seção foram apresentados os roteiros de

manutenção e o de projeto, e explicitadas as referências e justificativas das fases e
recomendações propostas. Porém, para facilitar o entendimento aos interessados
em aplicar os roteiros, as Tabelas 10, 11, 12,13 e 14 apresentam, de forma
resumida, cada uma das fases.

79

Tabela 10 – Roteiro de Manutenção
Equipe que a partir de relatórios toma decisões de que clientes devem ser integrados
Manutenção via EDI e que melhorias devem ser aplicadas em processos ou sistemas.
•Garantir a participação dos vendedores que tiverem clientes
integrados ou que serão integrados através do EDI.
•Garantir o atendimento dos interesses do negócio.
Gerente de Vendas •Propor novas Integrações.
•Apresentar relatórios com transações de cada cliente integrado
via EDI que necessitaram de ação manual, no último mês,
Equipe de
Coordenador do
devido a informações erradas.
Manutenção
Balcão de Pedidos
•Propor novas Integrações.
•Aprovar custos de modificações nas integrações atuais ou
Gerente de TI
novas integrações.
•Apresentar relatórios de incidentes relacionados ao EDI.
•Elicitar os requisitos e gerenciar a modificação de integrações
Analista de TI
existentes ou a integração de novos clientes.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 11 – Roteiro de Projeto, Fase de Iniciação.
Fase de Iniciação

Requisitos Iniciais e Validação do Interesse do Cliente
•Vendedor responsável pelo cliente que será integrado.
Definir Equipe
•Responsável do balcão de pedidos pelo cliente que será integrado.
•Analista de TI.
1. A quais VAN(s) o cliente está conectado ou aceita a conexão?
2. Quais transações comerciais já são realizadas com o cliente?
3. Quais tipos de arquivos o cliente está preparado para trocar e qual
Responder Lista de
padrão de leiaute utiliza?
Verificação de
4. O cliente está interessado e preparado para o EDI?
Iniciação
5. Quais são os benefícios esperados pelo fornecedor e pelo cliente?
6. Quantas filiais o cliente possui? Alguma filial se encontra em zona
franca ou possui algum regime fiscal especial?
1. clientes que já estão conectados a uma VAN conectada ao
fornecedor;
Revisar complexidade 2. clientes que não estão, mas aceitam se conectar diretamente a
da integração
uma VAN conectada ao fornecedor;
verificando regra
3. clientes que não estão e não aceitam se conectar diretamente a
nenhuma VAN conectada ao fornecedor;
4. clientes que não estão preparados para o EDI.
Validar o Interesse do Cliente
Reunião de Validação
Definir o cronograma Inicial
Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 12 – Roteiro de Projeto, Fase de Elaboração.
Fase de Elaboração

Definir Arquitetura da Integração
•vendedor responsável pelo cliente que será integrado;
•analista ou consultor de TI responsável pelo EDI no fornecedor;
•analista ou consultor de TI responsável pelo EDI no cliente;
Definir Equipe
•comprador ou representante comercial do cliente.
1. Qual VAN será utilizada?
2. Será necessário utilizar InterVan?
3. Qual padrão de identificação de códigos de materiais será
utilizado?
4. Quais unidades de medida deverão ser utilizadas nos arquivos?
5. Será necessária conversão de códigos ou unidades de
medidas? Caso sim, como será realizada?
6. Qual código de identificação da empresa será utilizado?
Responder Lista de
7. Quais CNPJs ou GLNs devem ser ativados para o EDI?
Verificação de
8. Qual protocolo de comunicação pode ser utilizado?
Elaboração
9. Quais transações comerciais serão automatizadas?
10. O leiaute do cliente e do fornecedor, existentes ou
selecionados, para cada arquivo, possui as informações
necessárias para as transações escolhidas?
11. Quais sistemas já utilizados em outras integrações serão
reutilizados?
12. Quais sistemas ou softwares deverão ser desenvolvidos ou
configurados?
• não realizar a conexão através de uma InterVAN
• utilizar o padrão internacional de código barras (EAN/DUN) para
identificação de códigos de materiais;
• não realizar a conversão de códigos e de unidades de medida no
sistema da VAN; se a conversão for realmente necessária, que
seja realizada, de preferência, no ERP do fornecedor, com acesso
Recomendações
concedido ao vendedor para atualizar a lista de conversão a
qualquer momento.
• escolher um protocolo de comunicação com garantia de entrega,
ex. AS2;
• seguir o leiaute do padrão EDIFACT, nos arquivos de pedido, e o
EDIFACT ou o XML NF-e, no arquivo de Nota Fiscal.
Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 13 – Roteiro de Projeto, Fase de Construção.
Fase de Construção

Definir Equipe
Desenvolver Software de
Comunicação - Recomendações
Desenvolver Software de
Tradução - Recomendações
Desenvolver Software de
Integração com o ERP Recomendações

Desenvolver Software de
Tratamento de Falhas e Erros Recomendações

Realizar um Teste Integrado

Gerar Documentação

Fonte: Elaborada pelo autor.

Realizar os desenvolvimentos necessários.
• Analista ou consultor de TI responsável pelo EDI do
fornecedor;
• analista ou consultor de TI responsável pelo EDI do cliente;
• analista da VAN.
•Utilizar protocolo AS2 com garantia de entrega (MDN).
• Utilizar padrão EDIFACT
• Utilizar campos genéricos já fornecidos pelo padrão para
incluir informações fiscais especiais que o cliente requisitar.
• Não incluir regras de negócio no sistema da VAN.
• Realizar conversões de unidades de medida ou de códigos
no ERP.
• Desenvolver um monitor de tráfego que indica se o arquivo
foi recebido ou entregue com sucesso.
• Desenvolver uma aplicação que dispara notificações via email quando ocorrerem erros no processamento no sistema
da VAN ou na integração com o ERP.
• Preparar o sistema para as transações de Confirmação de
Pedido e Contestação Comercial.
• Desenvolver aplicação para permitir aos vendedores a
correção de erros de informações erradas no pedido, ex.
preço, código de material.
1. o analista do cliente deve gerar um arquivo de pedido
teste e enviar em ambiente de homologação;
2. o analista da VAN deve validar o recebimento do arquivo
e a correta tradução;
3. o analista do fornecedor deve validar o recebimento do
arquivo e a correta integração ao ERP;
4. o analista do fornecedor deve faturar o pedido em
ambiente de homologação e enviar os arquivos de
confirmação de pedido, se aplicável, e de Nota Fiscal para o
cliente;
5. a VAN deve validar o recebimento dos arquivos e a
correta tradução;
6. o analista do cliente deve validar o recebimento e
integração ao ERP e enviar o arquivo de contestação
comercial, se aplicável, para o fornecedor;
7. a VAN deve validar o recebimento do arquivo e a correta
tradução ou disponibilização;
8. o analista do fornecedor deve validar o recebimento e
integração ao ERP.
• as respostas de todas as perguntas das listas de
verificação das fases de iniciação e elaboração;
• a arquitetura definida para o sistema;
• observações técnicas levantadas na fase de construção,
desenvolvimentos necessários que fogem dos padrões;
• contato de todos os envolvidos na implementação.
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Tabela 14 – Roteiro de Projeto, Fase de Transição.
Transição

Requisitos Iniciais e Validação do Interesse do Cliente
• Analista ou consultor responsável pelo EDI do fornecedor;
Definir Equipe
• analista ou consultor responsável pelo EDI do cliente;
• analista da VAN.
• o funcionamento do sistema EDI: que sistema faz o que;
• os principais componentes e termos técnicos utilizados;
Elaborar
• as responsabilidades e as ações do vendedor ou do representante do
Cartilha EDI
Balcão de Pedidos responsável pelo cliente integrado;
• os detalhes de como acionar a equipe de suporte ao sistema;
Treinamento dos Conteúdo é a cartilha EDI e possíveis características específicas dos
vendedores e
clientes integrados.
interessados.
Treinamento do Equipe de suporte do fornecedor, do cliente e da VAN devem
Suporte
ser treinadas e a documentação do projeto disponibilizada.
a) O comprador responsável no cliente deve colocar um pedido teste em seu
ERP;
b) o analista do cliente deve monitorar se o arquivo foi enviado corretamente
para VAN;
c) o analista da VAN deve monitorar se o arquivo foi traduzido e enviado
corretamente ao fornecedor;
d) o analista do fornecedor deve monitorar se o arquivo foi integrado ao
Testes de
ERP;
Aceitação do
e) o vendedor deve validar a ordem de vendas gerada e faturá-la gerando
Usuário
Nota Fiscal;
- Passos
f) o analista do fornecedor deve monitorar se os arquivos foram entregues à
VAN;
g) o analista da VAN deve monitorar se foram traduzidos e enviados ao
cliente;
h) o analista do cliente deve monitorar se os arquivos foram integrados ao
ERP;
i) o comprador deve validar os dados da Nota Fiscal.
Testes de
• Pedido com erro de regras de negócio.
Aceitação do
• Envio de arquivo EDI de Nota Fiscal de pedido atendido parcialmente.
Usuário
• Envio de mais de um arquivo EDI de Nota Fiscal para um pedido.
- Casos de Teste • Envio de arquivo EDI de Nota Fiscal de pedido alterado manualmente.
• Suporte após entrada da integração em produção
Encerramento
• Formalização da finalização do projeto.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.5

Conclusão
O roteiro de manutenção propõe a definição de uma equipe com integrantes do

negócio e de TI, que tem o poder de decisão sobre os clientes que devem ser
integrados, e quais melhorias devem ser realizadas nos processos ou nos sistemas
que compõem a integração EDI. O roteiro foi desenvolvido com base na experiência
da empresa B, descrita no projeto de melhoria apresentado na seção três.
O roteiro de projeto possui as fases do RUP adaptadas para integrações EDI
por Patcha (2009). Porém, foram adicionadas recomendações para tratar problemas
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relacionados ao EDI no Brasil, sugeridas por Polidoro (2007), Bueno (2002) e Garcia
(2008), pela GS1 (2005) e outros órgãos reguladores do EDI e pelas empresas B e
C, conforme projeto de melhoria apresentado na seção três. Entende-se que, ao
selecionar um método já preparado para o EDI seguindo padrões internacionais, e
adicionar nesse método recomendações que podem evitar os erros que comumente
ocorrem no EDI no Brasil, tem-se um roteiro mais adequado à realidade brasileira.

84

5
5.1

APLICAÇÃO DOS ROTEIROS
Introdução
Nesta seção, os roteiros de manutenção e projeto apresentados na seção

quatro são aplicados em quatro integrações da empresa A, a mesma empresa que
realizou o projeto de melhoria descrito na seção três. Os próximos itens descrevem
as fases, as dificuldades e os ajustes que foram necessários nos roteiros durante a
aplicação.
5.2

Seleção dos clientes para integração
Dos problemas identificados pelo projeto de melhoria da empresa A,

apresentado na seção três, muitos ocorriam na integração EDI entre a empresa A e
sete importantes clientes.
A integração com esses clientes tinha como características:
•

Integração via InterVAN sem monitor de arquivos e tratamento de falhas.

•

Necessidade de manutenção de tabelas de conversões de/para na VAN
para conversões de códigos de materiais ou de unidades de medida.

•

Necessidade de manutenção de tabelas de conversões de/para na VAN
para conversões de código de identificação de empresa.

•

Traduções entre padrões de arquivo que não consideravam campos
específicos de cada cliente.

•

Divergência de preços no arquivo de pedido e de Nota Fiscal.

Essas características causavam os seguintes problemas, conforme descritos
na seção três:
•

Dificuldade de identificar onde eventuais problemas no processamento de
arquivos ocorreram, atrasando o suporte.

•

Arquivos

recebidos

pelos

parceiros

com

códigos

de

materiais

desconhecidos.
•

Ordens de venda com quantidades erradas.

•

Problemas de conexão.

•

Perda de arquivo.

•

Falta de informações fiscais específicas no arquivo de Nota Fiscal.
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•

Ordens de venda com preços divergentes do pedido.
Esses problemas causavam os seguintes impactos para o negócio:

•

Devoluções de mercadorias devido a códigos de materiais desconhecidos
no arquivo de Nota Fiscal.

•

Cancelamento de pedidos devido a atraso no processamento desses.

•

Devoluções de mercadorias devido ao não recebimento do arquivo EDI de
NF.

•

Devoluções de mercadorias devido à falta de informações fiscais
específicas a regimes especiais no arquivo de Nota Fiscal.

•

Devoluções de mercadorias devido a preços diferentes do pedido.

•

Problemas comerciais com os clientes.

Devido à importância em melhorar a relação com esses e outros clientes, a
empresa A aceitou a aplicação do roteiro de manutenção e de projetos de integração
EDI proposto por este trabalho. Quatro clientes, entre os sete mencionados, foram
selecionados para aplicação do roteiro.
5.3

Aplicação do Roteiro de Manutenção e Projeto de Integração EDI
Conforme especificado pelo roteiro de manutenção, foi definida uma equipe

de manutenção EDI na empresa A, com os seguintes integrantes:
•

O responsável pelo balcão de pedidos. Cargo: Coordenador do Balcão de
pedidos.

•

O responsável pelo processo de faturamento. Cargo: Gerente sênior de
logística.

•

O responsável pela aprovação dos custos de TI. Cargo: IT Business
Partner.

•

O especialista no processo EDI da equipe de TI. Cargo: Analista de
Negócio.

•

O analista de suporte ao EDI da equipe de TI. Cargo: Analista de TI.

•

O responsável pela área de vendas. Cargo: Gerente de vendas.

Foi definido que a equipe de manutenção se reuniria a cada quinze dias e
foram definidos também relatórios que devem ser apresentados nessas reuniões:
•

Relatório de qualidade do EDI.

86

•

Relatório de qualidade do EDI por cliente.

•

Relatório de incidentes.

•

Relatório de faturamento e número de pedidos por cliente.

•

Relatório de erros mais recorrentes no workflow.

•

Relatório de incidentes mais recorrentes.

Exemplos de alguns dos relatórios definidos estão disponíveis no Anexo B.
Na primeira reunião da equipe de manutenção, foi apresentado o roteiro de
projetos de integração proposto neste trabalho. A equipe de manutenção requisitou
alguns ajustes no roteiro e permitiu a aplicação em quatro clientes. Os ajustes
requisitados serão destacados em cada subitem desse capítulo que descreve a
aplicação do roteiro na integração desses clientes.
Os quatro clientes A, B, C e D foram selecionados, dentre os sete
mencionados no item 5.1, pois eram os que precisavam de uma ação imediata na
visão da equipe de manutenção e porque todos eles possuíam conexão direta com a
mesma VAN X. A equipe de manutenção definiu que, devido à importância desses
quatro clientes, aceitaria uma nova conexão entre a empresa A e a VAN X,
eliminando a necessidade da InterVAN. A remoção de InterVAN é uma ação já
definida no projeto de melhoria do EDI da empresa A apresentado na seção três,
itens 8 e 9 da Tabela 7.
Foi definido, inicialmente, que, a integração com os quatro clientes, deveria
ocorrer ao mesmo tempo e no prazo de seis semanas. Como todos os quatro
clientes:
•

já estão conectados à mesma VAN X e o esforço de conexão seria da
empresa A com a VAN X, que é uma VAN de grande porte;

•

já são compradores da empresa A, com relações comerciais e contato
entre as equipes comerciais e técnicas já existentes.

Entendeu-se que esse prazo seria o suficiente.
Os clientes A, B, C e D atendem a regra de prioridade definida pelo roteiro de
manutenção proposto, pois enviam uma grande quantidade de pedidos, representam
parte significativa do faturamento da empresa A e são clientes estratégicos que só
compram via EDI.
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5.3.1 Projeto – Fase de Iniciação
Quando o roteiro proposto foi apresentado para equipe de manutenção da
empresa A, ao invés da lista de iniciação e elaboração propostas, ela requisitou que
um formulário único fosse desenvolvido com:
•

as perguntas da lista de iniciação conforme roteiro proposto;

•

algumas das perguntas da lista de elaboração;

•

uma pergunta adicional ao roteiro que pergunta ao cliente qual o processo
e os prazos para atualização de códigos de materiais e preços.

•

os contatos das áreas que devem ser envolvidas na integração no cliente;

•

os contatos da VAN ou VANs que serão envolvidas.

O objetivo do formulário é simplificar a interação entre o vendedor e o cliente
na busca pelas respostas e ser um documento formal com os requisitos iniciais da
integração.
5.3.1.1 Reunião de Iniciação
Foi realizada uma reunião para cada um dos clientes A, B, C e D que teve
como participantes:
•

vendedor da empresa A responsável pelo cliente;

•

analista do balcão de pedidos da empresa A responsável pelo cliente;

•

analista de negócio da empesa A responsável pela integração de novos
EDIs.

Cada vendedor apresentou o novo formulário definido pela equipe de
manutenção devidamente preenchido com os dados e respostas dos clientes,
disponíveis no Anexo A deste trabalho.
A partir das respostas de cada formulário, o analista de negócio, conforme
determina o roteiro, fez o esboço dos elementos da arquitetura dos sistemas EDI já
existente na empresa A que poderiam ser reutilizados e quais precisariam sofrer
alterações e novo desenvolvimento. As principais observações para cada cliente
estão destacadas na Tabela15. Algumas decisões do analista seguiram ações
definidas no projeto de melhoria da empresa A apresentado na seção três. Quando
for o caso, na Tabela 15, haverá a indicação de qual item da seção três descreve a
ação.
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Sobre os quatro clientes, pode-se verificar, pelas respostas dos formulários
disponibilizados no Anexo A e nas considerações feitas pelo analista de negocio na
Tabela 15 que:
•

os clientes A e B utilizam os padrões EDIFACT, EAN e GLN, o que condiz
com o que foi levantado na revisão bibliográfica, já que ambos são
grandes clientes do varejo, multinacionais que usam os padrões comuns
do EDI globalmente.

•

o cliente B, recentemente, passou a aceitar o arquivo oficial de Nota Fiscal
Eletrônica brasileiro, no formato XML com schema e regras definidas pela
Secretaria da Fazenda, em substituição ao arquivo de Nota Fiscal EDI no
formato EDIFACT. Isso também condiz com a revisão bibliográfica que
indica que existe uma tendência e o suporte do governo para empresas
adotarem esse padrão para o EDI.

•

o cliente C é uma companhia brasileira de médio porte que decidiu por não
adotar os padrões internacionais.

•

o cliente D é do segmento de distribuição mas, diferentemente do que foi
levantado na revisão bibliográfica sobre os clientes desse segmento,
recentemente, aceitou se conectar com uma VAN especializada nos
padrões internacionais, que normalmente só possuía conexões com
clientes do varejo. Assim, nessa nova integração com a empresa A, o
cliente D aceitou utilizar o padrão EAN na identificação de códigos de
materiais e o padrão XML NF-e no arquivo de Nota Fiscal, mas disse não
estar preparado, ainda, para o padrão EDIFACT.
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Tabela 15 – Análise do Analista de TI quanto aos Requisitos dos Clientes.
Cliente
Requisito
1 - Padrão
de Arquivo.

2 - Padrão de
código de
material e
unidade de
conversão.

3 - Padrão de
código
de identificação
da
empresa.
4 - Convenção
para
identificação nos
arquivos.

5 - Regimes
fiscais
especiais.

6 - VAN

A

B

C

D

Requisito: Padrão EDIFACT.
Obs: Reutilizar o software de
recebimento
de
arquivo
EDIFACT.
Verificar ajuste no software de
geração do arquivo EDIFACT
devido ao cliente requisitar
informações fiscais especiais
(regime especial).

Requisito: Padrão EDIFACT
no arquivo de pedido e XML
NF-e no arquivo de Nota
Fiscal.
Obs: 1- Reutilizar o software
de recebimento de arquivo
EDIFACT.
2- Verificar se cliente
deseja receber tags B2B no
arquivo XML de NF-e.
Requisito: Padrão de código
de material é o EAN e a
unidade de medida é peças.
Obs:
Não
vai
exigir
conversões.

Requisito: Padrão de arquivo
próprio.
Obs: Vai ser necessário
requisitar a tradução entre
padrões na VAN.

Requisito: Leiaute próprio no
padrão XML para arquivo de
pedido e XML NF-e para
arquivo de Nota Fiscal.
Obs: 1- Vai ser necessário
requisitar a tradução entre
padrões
na
VAN.
2- Verificar se cliente
deseja receber tags B2B no
arquivo XML de NF-e.
Requisito: Padrão de código
de material é o EAN e a
unidade de medida é peças.
Obs:
Não
vai
exigir
conversões.

Requisito: Padrão GLN.
Obs: exige a configuração de
uma tabela do ERP que pode
realizar o de/para entre o
código GLN e o CNPJ.
Requisito: EDI centralizado
(GLN da matriz no cabeçalho
dos arquivos)
Obs: Não exige manutenção
do software de comunicação
quando nova filial do cliente for
aberta.

Requisito: Padrão CNPJ.
Requisito: Padrão CNPJ.
Obs: Não exige alterações no Obs: Não exige alterações no
sistema.
sistema.

Requisito: Padrão de código
de material é o EAN e a
unidade de medida é caixas.
Obs: 1- No recebimento d o
arquivo de pedido, devido ao
padrão ser o EAN, o ERP da
empresa A já está preparado
para entender que se trata da
unidade de medida caixas e
realizar a conversão para
peças.
2- Envio do múltiplo para
conversão no arquivo de NF,
permitindo a VAN X fazer a
conversão para caixas quando
necessário. **Ação definida
pela empresa A no item 3 da
Tabela 9 apresentada na
seção 3.
Requisito: Padrão GLN.
Obs: exige a configuração de
uma tabela do ERP que pode
realizar o de/para entre o
código GLN e o CNPJ.
Requisito: EDI centralizado
(GLN da matriz no cabeçalho
dos arquivos).
Obs: Não exige manutenção
do software de comunicação
quando nova filial do cliente for
aberta.
Requisito: Filial na zona
franca de Manaus.
Obs: Adicionar informação
fiscal especial relacionada a
Zona Franca em um campo
genérico disponibilizado pelo
padrão EDIFACT de Nota
Fiscal. **Ação 6 da Tabela 9
na seção 3.
Requisito: Cliente conectado
apenas com a VAN X.
Obs: 1- Necessária nova
conexão da empresa A e a
VAN X.
2 - Requisitar a VAN monitor
de tráfego, avisos de falhas e
retirada
de
caracteres
especiais. **Ação 12 da Tabela
8 apresentada na seção 3.

Fonte: Empresa A (2014)

Requisito: Padrão de código
de material é código interno do
cliente e a unidade de medida
é peças.
Obs: Serão necessárias
tabelas
de/para
para
conversão de códigos de
materiais no recebimento do
arquivo de pedido. Armazenar
o código próprio do cliente em
um campo da ordem de venda
gerada no ERP, enviar esse
número no arquivo de Nota
Fiscal. **Ação definida pela
empresa A no item 2 da
Tabela 9 apresentada na
seção 3.

Requisito:
EDI
descentralizado (CNPJ de
cada filial no cabeçalho dos
arquivos).
Obs: Necessária manutenção
dos software de comunicação
sempre que uma nova filial for
aberta.
Requisito: Filial na zona Não possui filial com regime
franca de Manaus.
especial.
Obs: Padrão XML de NF-e já é
preparado para levar os dados
específicos.

Requisito: EDI centralizado
(CNPJ da matriz no cabeçalho
dos arquivos).
Obs: Não exige manutenção
do software de comunicação
quando nova filial do cliente for
aberta.

Requisito: Cliente conectado
apenas com a VAN X.
Obs: 1- Necessária nova
conexão da empresa A e a
VAN
X.
2- Requisitar a VAN monitor de
tráfego, avisos de falhas e
retirada
de
caracteres
especiais. **Ação 12 da Tabela
8 apresentada na seção 3.

Requisito: Cliente conectado
apenas com a VAN X.
Obs: 1- Necessária nova
conexão da empresa A e a
VAN X.
2- Requisitar a VAN monitor de
tráfego, avisos de falhas e
retirada
de
caracteres
especiais. **Ação 12 da Tabela
8 apresentada na seção 3.

Requisito: Cliente conectado
apenas com a VAN X.
Obs: 1- Necessária nova
conexão da empresa A e a
VAN X.
2- Requisitar a VAN monitor de
tráfego, avisos de falhas e
retirada
de
caracteres
especiais. **Ação 12 da Tabela
8 apresentada na seção 3.

Não possui filial com regime
especial.

90

No roteiro proposto, o analista de TI deveria, ainda na fase de iniciação,
identificar esforços que teriam custos, baseando-se na análise realizada de quais
sistemas poderiam ser reutilizados, quais exigiriam modificações e quais deveriam
ser desenvolvidos. Caso verificasse que os esforços fossem grandes, como, por
exemplo, clientes na situação cliente não conectado na VAN da empresa A e que
não aceita se conectar a essa, o analista de TI deveria enviar as considerações para
a equipe de manutenção e requisitar a aprovação antes de continuar a integração.
Nessas integrações, porém, a equipe de manutenção já realizou a aprovação
sabendo que seria necessária uma nova conexão com a VAN X e requisitou que
esforços adicionais necessários deveriam ser enviados para o IT Business Partner
após a fase de elaboração, quando eles já estivessem melhor definidos e validados.
O IT Business Partner será o responsável por entrar em contato com os
responsáveis comerciais da VAN e fábricas de software, levantar os custos, aprovalos e justifica-los através de um documento denominado Caso de Negócio em que
descreverá a relação entre o custo total e os ganhos que serão alcançados com o
projeto.
5.3.1.2 Reunião de Validação
Foi realizada uma reunião de validação para cada cliente, com os
participantes:
•

o analista de compras do cliente;

•

o analista de negócio responsável pelo EDI do cliente;

•

o vendedor da empresa A responsável pelo cliente;

•

o analista de negócio da empresa A responsável pelo EDI.

A reunião foi agendada a partir do contato de cada vendedor com seu cliente.
Cumprindo os objetivos da reunião, todos os clientes demonstraram interesse
pela nova integração, pois entenderam que a qualidade do atendimento da empresa
A para seus pedidos melhoraria evitando a falta de suprimento de suas lojas.
Os analistas responsáveis tecnicamente pelo EDI de cada cliente enviaram
seus contatos para o analista da empresa A, se comprometeram a participar das
reuniões e a disponibilizar as documentações de seus padrões de arquivos.
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Por fim, após a apresentação, para a equipe de cada cliente, das fases do
roteiro, foi definido o cronograma inicial conforme Tabela 16. Levando em
consideração o prazo de seis semanas definido pela equipe de manutenção, foi
acordado com cada cliente:
•

uma semana para fase de elaboração em que seria necessária a
participação do analista responsável pelo EDI de cada cliente;

•

duas para o desenvolvimento, os clientes não alterariam nada em seus
sistemas, mas deveriam fornecer informações, se necessário;

•

uma semana para testes, em que o analista do cliente deve gerar e enviar
arquivos de pedido testes e validar os arquivos e Nota Fiscal enviados
pela empresa A após o processamento desses pedidos;

•

e uma semana para transição.

Tabela 16 – Cronograma Inicial
Fases do Projeto/ Semana
Iniciação
Elaboração
Construção - Desenvolvimento
Construção - Testes
Transição

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Fonte: Empresa A (2014)
5.3.2 Projeto – Fase de Elaboração
A equipe principal de elaboração foi formada por:
•

vendedor responsável pelo cliente;

•

analista de negócio responsável pela integração de novos EDIs na
empresa A;

•

analista do cliente responsável pelas integrações EDI;

•

analista de TI da VAN X.

A presença do analista da VAN X na equipe principal de elaboração ocorreu,
diferentemente do roteiro, pois já havia sido definido pela equipe de manutenção,
antes de iniciar a integração, que a VAN escolhida seria a VAN X.
5.3.2.1

Reunião de Elaboração

No caso da empresa A, muitas das questões da lista de elaboração já foram
respondidas pelos clientes no mesmo formulário que foi enviado para cada cliente
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com as perguntas da lista de iniciação. Por isso e pelo fato de VAN já ter sido
definida antes de iniciar a integração, decidiu-se que não seria necessário ocorrer
ambas as reuniões propostas, a inicial de elaboração e a de definição. Foi realizada
somente uma reunião para cada cliente, já com a presença do analista de TI da VAN
X.
A equipe principal de elaboração então:
•

discutiu as respostas da lista de elaboração que constavam no formulário
enviado para o cliente na fase de iniciação;

•

respondeu as perguntas faltantes da lista de elaboração proposta pelo
roteiro.

•

validou a viabilidade técnica do projeto.

A lista completa de elaboração respondida para todos os clientes é
apresentada na Tabela 17.
A elaboração definiu a arquitetura do sistema seguindo as propostas do
roteiro de:
•

não utilizar a conexão através de InterVAN;

•

a integração com três dos clientes (A,B e D) utilizará o padrão
internacional de código de barras EAN para identificação dos materiais.

•

as conversões de unidade de medida e de códigos de materiais, quando
necessárias, serão realizadas no ERP da empresa A.

•

o protocolo de comunicação entre a empresa A e a VAN X será o AS2. E a
comunicação entre a VAN X e os clientes já existe utilizando o AS2.

•

foi contratado da VAN X a funcionalidade de aviso de falhas no
processamento dos arquivos. O software de comunicação e geração ou
recebimento do arquivo EDIFACT da empresa A também será ajustado
para disparar avisos quando ocorrerem problemas no processamento dos
arquivos.

•

o cliente A é o único preparado para emitir arquivos de contestação
comercial, que indicam se o arquivo EDI de Nota Fiscal foi aceito ou não.
Como a empresa A não está preparada para receber tais arquivos em seu
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ERP, foi solicitado a VAN X que desenvolvesse um monitor web para que
o vendedor da empresa A e outros interessados pudessem visualizar
esses arquivos.
Não foi possível seguir as seguintes propostas do roteiro:
•

que a conversão de unidades (peças para caixas) no envio do arquivo de
Nota Fiscal para o cliente A, seja realizada no software de integração com
o ERP. Essa funcionalidade não é suportada pelo ERP da empresa A e a
equipe de TI da empresa A decidiu por não desenvolve-la, mas por seguir
a ação que definiu em seu projeto de melhoria, item 3 da Tabela 9,
apresentada na seção 3, em que vai enviar o arquivo de Nota Fiscal
sempre na unidade peças, mas enviará também o múltiplo que informa a
quantidade de peças por caixa, permitindo a VAN fazer a conversão
quando necessário. Apesar de não seguir a sugestão do roteiro de que a
conversão seja realizada no ERP, a solução segue a recomendação do
roteiro de evitar o uso de tabelas de/para que exigem manutenção
constante.

•

que o padrão de arquivos deve ser o EDIFACT, pois os clientes C e D não
estão preparados para esse padrão. E para o cliente A, mesmo usando o
padrão EDIFACT, ele espera receber uma informação adicional, não
prevista no padrão, em um campo genérico.

•

que o padrão de identificação de códigos de materiais deve ser o EAN.
Pois, para o cliente C, vai ser necessário o uso de tabela de/para para
processar os pedidos desse cliente, e assim, conforme ação 11 da Tabela
8, apresentada na seção três, o cliente foi informado que perderia o direito
ao desconto comercial da empresa A para clientes EDI.

Com a elaboração definida e validada entre as equipes, o analista de negócio,
conforme requisitado pela equipe de manutenção, enviou ao IT Business Partner os
esforços de desenvolvimento necessários. O IT Business Partner gerou o
documento de Caso de Negócio e conseguiu a aprovação para continuação das
integrações.
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Tabela 17 – Lista de Elaboração
Perguntas Lista de Elaboração
Qual VAN será utilizada?
Será necessário utilizar InterVan?
Qual padrão de identificação de
códigos de materiais será utilizado?
4 Quais unidades de medida deverão
ser utilizadas nos arquivos?
5 Será necessária conversão de
códigos ou unidades de medidas?
6 Qual código de identificação da
empresa será utilizado?
7 Quais CNPJs ou GLNs devem ser
ativados para o EDI?
8 Qual protocolo de comunicação
pode ser utilizado?
9 Quais transações comerciais serão
automatizadas?
10 O leiaute do cliente e do fornecedor,
existentes ou selecionados, para
cada arquivo possuem as
informações necessárias para as
transações escolhidas?
11 Quais sistemas já utilizados em
outras integrações serão
reutilizados?

Resposta Cliente A
VAN X
Não
EAN

Resposta Cliente B
VAN X
Não
EAN

Resposta Cliente C
VAN X
Não
Código Próprio do Cliente

Resposta Cliente D
VAN X
Não
EAN

Caixas

Peças

Peças

Peças

Sim, unidade de medida.

Não

Sim, códigos.

Não

GLN

GLN

CNPJ

CNPJ

Foram indicados no formulário respondido pelo
cliente. (disponível no Anexo A)
AS2 entre Empresa A e VAN X
AS2 entre VAN X e Cliente (Já existente)
Pedido de Compra, Nota Fiscal e Contestação
Comercial
Acrescentar no leiaute EDIFACT, em um campo
de dados genéricos, a informação específica
referente a notas fiscais emitidas para filial do
Cliente A localizada na zona franca.

Foram indicados no formulário respondido pelo
cliente. (disponível no Anexo A)
AS2 entre Empresa A e VAN X
AS2 entre VAN X e Cliente (Já existente)
Pedido de Compra e Nota Fiscal

Foram indicados no formulário respondido pelo
cliente. (disponível no Anexo A)
AS2 entre Empresa A e VAN X
AS2 entre VAN X e Cliente (Já existente)
Pedido de Compra e Nota Fiscal

Foram indicados no formulário respondido pelo
cliente. (disponível no Anexo A)
AS2 entre Empresa A e VAN X
AS2 entre VAN X e Cliente (Já existente)
Pedido de Compra e Nota Fiscal

Sim.

Sim.

Sim.

• Software de recebimento de arquivo EDIFACT
. **A VAN X fará a conversão entre o padrão do
cliente e o EDIFACT.
• Software de integração com o ERP.

12 Quais sistemas ou softwares
deverão ser desenvolvidos ou
configurados?

• Ajuste no software de geração do arquivo
EDIFACT de Nota Fiscal, com adição de um
campo e do múltiplo para conversão de peças
para caixas.
• conexão AS2 com a VAN X.
• aviso de falhas no processamento dos
arquivos na VAN e monitor de tráfego.
• Software de comunicação adicionando aviso
de falhas de conexão.
• VAN permitirá visualização de arquivos de
contestação comercial enviados pelo cliente em
seu monitor de tráfego.
• Ajuste no software de integração com o ERP
para enviar para o software de geração do
arquivo EDIFACT o múltiplo para conversão e
os dados da Zona Franca.

• Software de recebimento de arquivo
EDIFACT. **A VAN X fará a conversão entre o
padrão do cliente e o EDIFACT.
• Tabela de/para de código próprio do
cliente/código EAN no ERP.
• uma conexão AS2 com a VAN X;
• tradução entre padrões na VAN X.
• aviso de falhas no processamento dos
arquivos na VAN e e monitor de tráfego.
• Ajuste no software de integração com o ERP
para armazenar código próprio do cliente.
• Ajuste no software de geração do arquivo
EDIFACT, incluindo código próprio do
cliente.**A VAN X fará a conversão entre o
padrão EDIFACT e o padrão do cliente.
• Software de comunicação adicionando aviso
de falhas de conexão.
• Ajuste no software de integração com o ERP
para colocar na ordem de venda o código
próprio do cliente e enviar para o software de
geração do arquivo EDIFACT o código próprio
do cliente.

1
2
3

• Software de recebimento de arquivo
• Software de recebimento de arquivo
EDIFACT.
EDIFACT.
• Tabela de/para de código GLN/CNPJ no ERP. • Software de integração com o ERP.
• Tabela de/para de código GLN/CNPJ no ERP.

Fonte: Empresa A (2014).

• conexão AS2 com a VAN X.
• ajustar software que emite arquivo de NF-e
incluindo tags B2B.
• aviso de falhas no processamento dos
arquivos na VAN e monitor de tráfego.
• Software de comunicação adicionando aviso
de falhas de conexão.

• uma conexão AS2 com a VAN X;
• ajustar software que emite arquivo de NF-e
incluindo tags B2B.
• tradução entre padrões na VAN X.
• aviso de falhas no processamento dos
arquivos na VAN e monitor de tráfego.
• Software de comunicação adicionando aviso
de falhas de conexão.
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5.3.3 Projeto – Fase de Construção
A equipe de construção, para integração de cada cliente, foi formada por:
•

analista de negócio responsável pela integração de novos EDIs na
empresa A;

•

analista do cliente, responsável pelas integrações EDI;

•

analista de TI da VAN X.

5.3.3.1 Reunião de Kick-off
A reunião de Kick-off foi realizada, para cada cliente, entre os membros da
equipe de construção e o cronograma final foi definido.
A fábrica de software da empresa A segue um método de desenvolvimento
agile baseado no Scrum. Assim, a partir do resultado da fase de elaboração, toda a
demanda de desenvolvimento que envolve os sistemas da empresa A foi
especificada pelo Analista de Negócio no formato de User Stories e repassada para
a fábrica. Esse trabalho não vai entrar nos detalhes do método seguido pela fábrica
de software da empresa A, mas, como os sprints da fábrica são de duas semanas, o
cronograma fechado com os clientes e o analista da VAN teve de considerar esse
período.
O cronograma inicial previa duas semanas para toda a fase de construção e
uma semana para a fase de transição. Porém, o analista da empresa A requisitou
para a equipe de manutenção o prazo de mais duas semanas, uma a mais para fase
de construção e uma a mais para fase de transição. O motivo é que a empresa A
possui um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação e o de
produção. A semana adicional para a fase de construção seria para cumprir os
requisitos específicos da empresa A de testes unitários no ambiente de
desenvolvimento e o prazo que uma equipe interna possui para realizar o transporte
das modificações do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de
homologação. A semana adicional para a fase de transição seria para conciliar o
cronograma do projeto com um calendário fixo da empresa A para subir as
modificações para o ambiente de produção.
O cronograma final e a lista de atividades definidas podem ser verificados nas
Tabelas 18 e 19.
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Tabela 18 – Cronograma Revisado
Fases do Projeto/ Semana
Iniciação
Elaboração
Construção - Desenvolvimento
Construção - Configuração e Testes Unitários
Construção - Configuração e Testes Integrados
Transição

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Fonte: Empresa A (2014)
Tabela 19 – Lista de Atividades

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14

Atividade

Responsável

Conexão AS2 com a VAN X, com aviso de
falhas de conexão.
Ajustes no Software de geração do arquivo
EDIFACT de Nota Fiscal, incluindo múltiplo para
conversão, PIN ID para Zona Franca e código de
material próprio.
Ajustes no Software de geração do arquivo XML
de NF-e incluindo informações de B2B.
Ajuste no Software de Integração com o ERP
para armazenar código de material próprio.
Ajuste no Software de Integração com o ERP
para enviar ao PI o múltiplo para conversão,
PIN ID para Zona Franca e código de material
próprio.
Desenvolvimento do software de conversão de
peças para caixas a partir do múltiplo.
Desenvolvimento do monitor de tráfego e dos
avisos de falhas.
Desenvolvimento do monitor de contestação
comercial.
Desenvolvimento do software de tradução
Cliente C.
Desenvolvimento do software de tradução
Cliente D.
Configurações Gerais da VAN
Configuração das tabelas de/para de GLN e
código de materiais no ERP.
Testes Unitários e Transporte do ambiente de
desenvolvimento para o ambiente de
homologação.
Testes Integrados

Equipe de conexão Empresa A e Equipe
de conexão VAN X.
Fábrica de software empresa A.

15 Testes de Aceitação dos Usuários

16 Treinamentos e Transferência de Conhecimento

17 Transporte para o ambiente de produção

Fonte: Empresa A (2014)

Prazo
Desenvolvimento

Fase

Semana

Fábrica de software empresa A.
Fábrica de software empresa A.
Fábrica de software empresa A.
2 semanas

Construção Desenvolvimento

S3 e S4

1 semana

Construção Configuração e
Testes Unitários

S5

1 semana

Construção Configuração e
Testes Integrados

S6

VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
Analista Empresa A
Analista da VAN
Analista da Empresa A
Analista da VAN
Analista da Empresa A
Analistas dos Clientes A, B,C,D
Vendedor de cada cliente.
Representante Balcão de Pedidos
Comprador de cada cliente.
Analista Empresa A
Analista dos Clientes A, B,C,D
Analista da VAN
Analista da empresa A
Vendedor responsável por cada cliente.
Representante Balcão de Pedidos
Equipe de Suporte
Equipe de Transporte empresa A.
Analista da empresa A.
Analista a VAN X.

1 semana

S7

Transição
1 semana
2 dias Final de
Semana da
S8

S8
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5.3.3.2 Desenvolvimento
5.3.3.2.1 Software de Comunicação
A empresa A possui o middleware PI - Process Integrator que é uma solução
da SAP responsável pela integração do ERP SAP ECC com qualquer outra
aplicação. O PI possui aplicações ou softwares que podem ser configurados ou
desenvolvidos para, a partir de qualquer padrão de arquivo, ser capaz de ler os
dados e envia-los para o SAP ERP, ou gerar arquivos a partir dos dados ERP. Para
o EDI da empresa A, pode-se considerar que o PI compõe:
•

um software de comunicação, que a partir de protocolos configurados
realiza a comunicação com outros sistemas;

•

um software que recebe o arquivo EDIFACT, lê os dados do arquivo e os
envia para o ERP;

•

um software que gera o arquivo EDIFACT de Nota Fiscal a partir dos
dados do ERP;

•

um software que gera o arquivo XML de NFe a partir dos dados do ERP.

A empresa A já possui seu PI preparado para o protocolo AS2 e por isso ele
foi utilizado na integração entre a empresa A e a VAN X, conforme pode-se verificar
na Figura 12.
Figura 12 – Comunicação Empresa A e VAN X.

Fonte: Adaptado de TOUCHWORLD (2014).
Conforme proposto pelo roteiro:
•

o PI foi configurado para disponibilizar um monitor para verificação do
aviso de recebimento das mensagens (MDN), que é a garantia que a
informação foi recebida pela VAN;
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•

o PI foi configurado para que, sempre que ocorra um erro de conexão,
disparar um e-mail avisando o analista da empresa A.

•

para os clientes A, B e D, o PI, o software de comunicação da VAN e dos
clientes A,B e D foram configurados para aceitar e identificar o remetente
do arquivo a partir do GLN ou CNPJ da matriz do remetente.

Para o cliente C, não foi possível seguir o sugerido pelo roteiro de se ter um
código único para identificação do remetente. Sem um código único, a lista de
CNPJs de todas as filiais do Cliente C foi cadastrada no PI e na VAN. Para evitar
problemas, foi definido o procedimento conforme item 14 da Tabela 8, apresentada
na seção três de que caberá ao setor de cadastro da empresa A avisar a equipe de
TI sempre que o cliente C requisitar o cadastro de uma nova filial, para que a equipe
de TI faça o cadastro no software de comunicação PI e requisite à VAN X para fazer
o mesmo em seu software.
Todas essas modificações foram especificadas pelos analistas e repassadas
aos desenvolvedores ou fábrica de software seguindo os procedimentos internos da
empresa A e da VAN X.
5.3.3.2.2 Software de Tradução Entre Padrões
Cada analista especificou e enviou para os desenvolvedores os seguintes
desenvolvimentos e alterações nos softwares atuais:
1. a empresa A adicionou, no software de geração do arquivo EDIFACT a
regra para incluir, no campo especificado pelo Cliente A, a informação
relacionada a venda para Zona Franca de Manaus.
2. a empresa A adicionou, no software de geração do arquivo EDIFACT a
regra para incluir, no arquivo de Nota Fiscal, o múltiplo para conversão de
unidades.
3. a VAN X desenvolveu uma software para conversão da unidade peças
para unidade caixas, a partir do múltiplo enviado pela empresa A.
4. a empresa A adicionou, no software de geração do arquivo XML de NF-e,
a regra para incluir as informações de B2B, conforme especificadas pelos
clientes B e D, nos campos definidos pela Secretaria da Fazenda na NT
002 de 2013.

99

5. a VAN X desenvolveu a tradução entre o padrão do cliente C e o EDIFACT
da empresa A e vice versa.
6. a VAN X desenvolveu a tradução entre o padrão do cliente D e o EDIFACT
da empresa A.
7. a VAN X desenvolveu um monitor de tráfego dos arquivos e avisos de
falhas de processamento ou de conexão.
8. a VAN X já possuía um software para retirar caracteres especiais dos
arquivos trafegados.
9. a empresa A adicionou, no software de geração do arquivo EDIFACT a
regra para incluir, no arquivo de Nota Fiscal, o código próprio de um
cliente que não trabalhe com o padrão EAN, caso do cliente C.
10. a VAN X desenvolveu um monitor web em que a empresa A poderá
verificar as contestações comerciais emitidas pelo Cliente A.
Sobre o desenvolvimento 1, normalmente, o responsável pelo software de
geração do arquivo EDIFACT da empresa A não aprova o desenvolvimento de
regras específicas de um cliente, o que, no parecer dele, iria contra o objetivo de se
ter um padrão único. Nesse caso, como não foi encontrado um campo oficial do
padrão EDIFACT para a informação, foi aprovado que ela fosse enviada no campo
requisitado pelo cliente. Mas, se surgirem novos clientes que utilizam o padrão
EDIFACT, mas requisitam receber essa informação em outro campo, o tratamento
deverá ser realizado pela VAN, que deverá mapear o valor do campo que a empresa
A gera, para o campo em que o cliente desejar receber. Essa dificuldade já é
prevista pelo roteiro proposto e a solução de usar um campo genérico segue o
recomendado.
Os desenvolvimentos 2 e 3 já eram previstos no projeto de melhoria da
empresa A e constam na ação 3 da Tabela 9 apresentada na seção 3.
O desenvolvimento 4, o schema do arquivo XML de NF-e é definido pela
Secretaria da Fazenda e não pode ser alterado em nenhuma hipótese a não ser com
a inclusão de tags disponibilizadas pela própria Secretaria da Fazenda. As tags B2B,
requisitadas pelos clientes, foram disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda, na
Nota Técnica 002 de 2013 e fornecem campos que levam informações de interesse
do processo EDI.
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Para os desenvolvimentos 5 e 6, apesar de não ter sido possível convencer
os clientes a usarem o padrão EDIFACT, como, além da tradução entre padrões,
nenhuma regra de negócio complexa foi desenvolvida na VAN, o roteiro foi atendido.
O desenvolvimento 7 foi realizado, conforme sugerido pelo roteiro, para
facilitar o suporte nos casos de falhas no tráfego dos arquivos e de acordo com a
ação 12 da Tabela 8 do projeto de melhoria do EDI da empresa A.
E o desenvolvimento 8 foi realizado, conforme ação 12 da Tabela 8 do projeto
de melhoria do EDI da empresa A apresentado na seção três.
O desenvolvimento 9 foi realizado, conforme ação 2 da Tabela 9 do projeto de
melhoria EDI da empresa A apresentado na seção três.
Os desenvolvimentos 1, 2 e 9 também requerem desenvolvimento nos
softwares de integração com o ERP, para garantir que a informação migre do ERP
para o PI.
5.3.3.2.3 Software de Integração com o ERP
Conforme a Figura 13, na empresa A:
1. o PI, através de seu software de recepção do arquivo EDIFACT, lê o
arquivo de pedido EDIFACT recebido e envia as informações para o ERP
SAP ECC no formato de IDOC – Information Document e tipo pedido, que
o ERP entende como um pedido de compras;
2. o ERP SAP ECC processa o IDOC do tipo pedido gerando um documento
denominado Ordem de Vendas para processamento do negócio;
3. o documento final do processo de negócio é o arquivo oficial XML de NF-e
que através da solução da SAP GRC/PI é enviado para aprovação da
Secretaria da Fazenda;
4. após a NF-e aprovada, para os clientes EDI que requerem receber o
arquivo EDIFACT de Nota Fiscal, as informações da Nota Fiscal são
enviadas para o PI no formato de IDOC e tipo Nota Fiscal, o PI entende
que deve gerar um arquivo EDIFACT de Nota Fiscal e de acordo com o
destinatário, verifica para quem deve enviar o arquivo;
5. para os clientes que requerem receber o próprio arquivo XML de NF-e via
EDI, ele é enviado diretamente do PI, após a aprovação da Secretaria da
Fazenda.
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A SAP disponibiliza uma suíte de desenvolvimento na linguagem de
programação ABAP que possibilita aos desenvolvedores criar programas com
funcionalidades específicas, complementando o disponibilizado pelo ERP ECC, pelo
GRC e pelo PI.
Tanto as funcionalidades já disponibilizadas pela SAP denominadas standard,
quanto às desenvolvidas pela empresa A em seu SAP ECC, GRC e PI para, a partir
de um arquivo em um padrão EDI, gerar um documento no ERP e vice-versa, são
softwares de integração com o ERP.
Figura 13 – Integração com o ERP.

Fonte: Empresa A (2014)
Nas integrações com os clientes A, B, C e D, as funcionalidades dos
softwares de integração com o ERP reutilizadas foram:
1. para os clientes A e B, foi configurada a tabela de/para já disponível no
ERP ECC que possibilita o cadastro do GLN desses clientes para que o
sistema possa identificar o remetente do pedido de compra;
2. para o cliente C, foi configurada a tabela de/para já disponível no ERP
ECC que possibilita cadastrar qual o código EAN relacionado ao código
próprio do cliente, para que o sistema consiga identificar de que material
ou de quais materiais se trata o pedido.
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As funcionalidades desenvolvidas pela empresa A foram:
1. adicionar, no software de geração do IDOC de Nota Fiscal a regra para
incluir no IDOC a informação relacionada a venda para Zona Franca de
Manaus, que deverá ser mapeada para o arquivo EDIFACT pelo
software de geração do arquivo EDIFACT de Nota Fiscal.
2. adicionar, no software de geração do IDOC de Nota Fiscal, a regra
para, incluir no IDOC, o múltiplo para conversão de unidades, que
deverá ser mapeado para o arquivo EDIFACT pelo software de
geração do arquivo EDIFACT de Nota Fiscal.
3. adicionar, no software que lê os dados do IDOC de pedido e gera a
Ordem de Venda, a gravação do código de material próprio do cliente,
antes desse ser mapeado para o EAN, em um campo texto do
documento de ordem de venda.
4. adicionar, no software de geração do IDOC de Nota Fiscal, a regra
para incluir no IDOC o código de material próprio do cliente, que
deverá ser mapeado para o arquivo EDIFACT pelo software de
geração do arquivo EDIFACT de Nota Fiscal.
As configurações realizadas nos itens 1 e 2 seguem o proposto pelo roteiro de
que as conversões devem ser realizadas pelo software de integração com o ERP e
as tabelas que devem ser atualizadas estarem no ERP.
Os desenvolvimentos de 3 a 6 são complementares aos realizados na etapa
software de tradução entre padrões.
5.3.3.2.4 Softwares de Tratamento de Falhas e Erros
Dos itens indicados pelo roteiro para o tratamento de falhas, na integração
com os clientes A, B, C e D, foram desenvolvidos:
•

o monitor de tráfego que foi desenvolvido pela VAN X.;

•

o protocolo AS2 com monitor para visualizar a comprovação de entrega da
mensagem (MDN);

•

os avisos automáticos foram configurados para avisar de falhas no
processamento e na conexão.

Na integração com o cliente A somente, foi desenvolvido:
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•

monitor web para visualização de contestação comercial pela empresa A
desenvolvido pela VAN X.

Para o tratamento de erros, a solução da SAP possui um sistema denominado
Workflow que, quando o ERP processa o IDOC do tipo pedido, se algum erro for
encontrado como, por exemplo, o sistema não identificar o código do material devido
à falta de manutenção da tabela de/para, o sistema para o processamento e emite
um aviso para o responsável pelo tratamento de erros. O responsável é definido por
cliente, em uma tabela do ERP. Esse mesmo sistema será utilizado, sem
modificações, para os clientes A,B,C e D.
Algumas funcionalidades foram adicionadas nesse programa após o projeto
de melhoria apresentado na seção três, atendendo as ações 4 e 5 da Tabela 9. Mas,
essas funcionalidades foram adicionadas antes da integração utilizando o roteiro
proposto.
5.3.3.3

Testes

É importante observar que o roteiro proposto neste trabalho sugere testes
ponto a ponto após todos os sistemas, dos parceiros e da VAN, estarem já
integrados. O que não quer dizer que os testes devem ser limitados somente a
esses.
A equipe da empresa A, seguindo alguns procedimentos internos, decidiu que
seriam necessários, também, testes unitários de cada software desenvolvido ou
alterado e, inclusive, antes da subida para produção, e que seriam realizados testes
de regressão de rotina, a partir de scripts automáticos.
Este trabalho não vai entrar nos detalhes dos procedimentos e regras
específicas da empresa A.
Os testes indicados pelo roteiro, envolvendo os analistas da empresa A, dos
clientes e da VAN X, foram realizados na semana 6 do cronograma apresentado na
Tabela 18.
Na Tabela 20 podem-se verificar os casos de testes definidos e os erros
encontrados.
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Tabela 20 – Casos de Teste.
Casos de Teste

Cliente A

Cliente B

Cliente C

Cliente D

1

Pedido de compra comum.

Ok

Ok

Ok

Ok

2

Pedido de compra com preço errado.

Ok

Ok

Ok

Ok

3

Pedido de compra de 10 materiais diferentes com
códigos corretos.

Ok

Ok

Ok

Ok

4

Pedido de compra com material com código errado.

Ok - Aviso de
erro emitido
Ok - Aviso de
erro emitido

Ok - Aviso de
erro emitido
Ok - Aviso de
erro emitido

Ok - Aviso de
erro emitido
Ok - Aviso de
erro emitido

Ok - Aviso de
erro emitido
Ok - Aviso de
erro emitido

Ok

Ok

-

-

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

-

-

Ok - Aviso de
erro emitido
Ok - Aviso de
erro emitido

Ok - Aviso de
erro emitido

Ok - Aviso de
erro emitido
Ok - Aviso de
erro emitido

Ok - Aviso de
erro emitido

5
6
7

Pedido de compra com código de identificação da
empresa errado.
Pedido de compra da filial na Zona Franca de 10
materiais diferentes com códigos corretos.
Arquivo de pedido de compra com caracteres especiais.

Arquivo de Nota Fiscal EDIFACT ou XML NF-e referente
ao pedido 1.
Arquivo de Nota Fiscal EDIFACT ou XML NF-e referente
9
a cinco materiais do pedido 2 e cinco do pedido 3.
Arquivo de Nota Fiscal EDIFACT ou NF-e para pedido
10
de compra de filial da Zona Franca.
Arquivo EDIFACT de NF e NF-e enviados com códigos
12
de materiais errados.
Arquivo EDIFACT de NF com código de identificação da
13
empresa errado.
8

-

-

Fonte: Empresa A (2014)
A Tabela 20 mostra o resultado do primeiro teste realizado para cada caso de
teste, com as considerações:
•

ocorreu erro no caso de teste 1 para o cliente C pois a tabela de de/para
que converte o código do cliente C para o EAN estava incompleta.

•

ocorreu erro no caso de teste 8 do cliente A pois a conversão de peças
para caixas realizada na VAN a partir do múltiplo enviado não estava
ativada para o cliente A.

•

ocorreu erro no caso de teste 10 do cliente A pois o código relacionado a
vendas para Zona Franca esperado pelo cliente deve ser enviado sem
suprimir o zero a esquerda, quando esse existir.

5.3.3.4

Documentação

Conforme roteiro, a lista de iniciação seria um dos documentos do projeto,
mas, no caso da empresa A, o formulário desenvolvido e disponível no Anexo A, que
possui, além das perguntas de iniciação, também algumas de elaboração e os
contatos dos envolvidos na integração, foi considerado o documento oficial.
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O analista de negócio da empresa A também gerou documentos de
especificação funcional no formato requisitado pela fábrica de software que, por sua
vez, também gerou documentos de especificação técnica, seguindo formatos já
definidos pela própria empresa. Não foi permitido disponibilizar esses documentos
neste trabalho.
5.3.4 Projeto – Fase de Transição
Após todos os softwares e a conexão terem sido construídos e o teste de
integração ter sido realizado com sucesso, a equipe pode iniciar a fase de transição.
A reunião inicial de transição foi realizada, para cada cliente, entre:
•

o analista da empresa A;

•

o vendedor responsável pelo cliente;

•

o representante do balcão de pedidos responsável pelo cliente;

•

o analista do cliente;

•

o comprador do cliente;

•

o analista da VAN X;

•

os analistas de suporte da empresa A.

Diferente do que sugere o roteiro, a equipe da empresa A entendeu que o
vendedor, o comprador, o representante do balcão de pedidos e os analistas de
suporte deveriam participar da reunião, pois, eles também participarão diretamente
nas ações desta fase.
Conforme se pode verificar na Tabela 21, não houve nenhuma modificação no
cronograma e nas atividades definidas na fase de construção, nas Tabelas 16 e 17.
Diferente do roteiro, porém, foi decidido que, os testes de aceitação dos usuários
ocorreriam antes dos treinamentos e da transferência de conhecimento, porque, na
empresa A, para que as modificações sejam transportadas para o ambiente de
produção, os testes devem ser finalizados e documentados uma semana antes da
data de go-live. Ou seja, de acordo com o planejamento apresentando na Tabela 16,
a fase de transição ocorre nas semanas S7 e S8 e, para que as alterações
realizadas no sistema possam ser transportadas para o ambiente de produção no
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fim de semana após a S8, os testes devem ser finalizados e documentados ainda na
semana S7.
A realização dos testes antes das demais ações da fase de transição só foi
possível na empresa A por que:
•

as ações de 1 a 4 da Tabela 7 e 15 da Tabela 8 do projeto de melhoria da
empresa A apresentado na seção três já haviam sido realizadas antes da
integração desses quatro clientes. Elas são exatamente algumas das
ações da fase de transição do roteiro, como o desenvolvimento de uma
cartilha EDI, treinamento dos vendedores e representantes do balcão de
pedidos.

•

esse projeto é uma nova integração de clientes que já estavam integrados
via EDI. Mesmo a nova integração sendo diferente, os usuários já estavam
acostumados com o processo EDI.

Tabela 21 – Atividades de Transição
Atividade

Responsável

15 Testes de Aceitação dos Usuários

16 Treinamentos e Transferência de
Conhecimento

17 Transporte para o ambiente de
produção

Vendedor de cada cliente.
Representante Balcão de Pedidos
Comprador de cada cliente.
Analista Empresa A
Analista dos Clientes A, B,C,D
Analista da VAN
Analista da empresa A
Vendedor responsável por cada cliente.
Representante Balcão de Pedidos
Equipe de Suporte
Equipe de Transporte empresa A.
Analista da empresa A.
Analista a VAN X.

Prazo Desenvolvimento

Fase

Semana

1 semana

S7

Transição
1 semana
S8
2 dias Final de Semana
da S8

Fonte: Empresa A (2014)
5.3.4.1 Teste de Aceitação de Usuário
Os testes de aceitação de usuário foram realizados, para cada cliente,
conforme indicado pelo roteiro, seguindo as etapas definidas na Tabela 22.
Alguns casos de teste foram selecionados seguindo sugestões do roteiro:
•

Pedidos com erro de regras de negócio.

•

Envio de mais de um arquivo EDI de Nota Fiscal para um pedido.

•

Envio de arquivo EDI de Nota Fiscal de pedido alterado manualmente.
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Tabela 22 – Etapas do Teste de Aceitação de Usuário
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ação
Colocar pedido no ERP do Cliente.
Monitorar se arquivo foi enviado para VAN X
Monitorar se arquivo foi traduzido e enviado para empresa A.
Monitorar se arquivo foi integrado ao ERP da empresa A.
Validar dados da Ordem de Venda
Faturar Ordem de Venda e gerar Nota Fiscal
Monitorar o envio do arquivo de Nota Fiscal para VAN
Monitorar processamento do arquivo na VAN
Monitorar recebimento do arquivo no ERP do Cliente.
Comprador verificar dados da Nota Fiscal

Responsável
Comprador
Analista Cliente
Analista VAN X
Analista Empresa A
Vendedor
Vendedor
Analista Empresa A
Analista VAN X
Analista Cliente
Comprador

Fonte: Empresa A (2014)
Para facilitar e melhorar a qualidade do teste, os compradores selecionaram
pedidos reais antigos, já enviados para empresa A anteriormente, e os digitou,
novamente, no ambiente de testes.
Todos os cenários, inclusive os com erros propositais para testar os avisos de
erros e falhas, foram realizados com sucesso.
5.3.4.2 Transferência de conhecimento, Cartilha EDI e Treinamento do Vendedor e
do Representante do Balcão de Pedidos.
A empresa A desenvolveu sua própria Cartilha EDI e já havia realizado
treinamentos com os vendedores e representantes do balcão de pedidos antes
desse projeto de integração, como parte do projeto de melhoria apresentado na
seção três, ações de 1 a 4 da Tabela 7 e 15 da Tabela 8.
Nesse projeto, foi realizada pelo analista da empresa A e pelo analista da
VAN X, uma apresentação, para os vendedores e representantes do balcão de
pedidos, sobre as funcionalidades do monitor de tráfego e visualização de
contestação comercial desenvolvido pela VAN X. O analista também apresentou às
modificações em relação à integração anterior, principalmente, a eliminação das
tabelas de/para que, agora, os vendedores não precisariam mais fazer a
manutenção, a não ser para o cliente C, e mesmo para esse, agora a manutenção é
no ERP e não mais na VAN.
5.3.4.3

Treinamento da Equipe de Suporte

Foi realizada uma apresentação para a equipe de Suporte do EDI,
apresentando:
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•

monitor de tráfego desenvolvido pela VAN X;

•

gestão dos avisos de falhas;

•

configurações necessárias;

•

documentações;

5.3.4.4

Produção Assistida

Após as modificações terem sido encaminhadas para produção, o analista da
empresa A realizou as configurações iniciais, acompanhado pelos analistas de
suporte.
Diferente das duas semanas de produção assistida sugeridas pelo roteiro, a
empresa A requer o suporte da equipe de projeto por um mês. Mas, ainda assim,
não foram encontrados problemas graves de conexão ou processamento nesse
período.
5.3.4.5

Conclusão

Entende-se que a criação da equipe de manutenção, com integrantes do
negócio e de TI, foi de grande contribuição para melhoria dos processos e sistemas
que compõem o EDI na empresa A. Foi ela que:
•

permitiu a discussão para aplicação do roteiro;

•

conseguiu a aprovação dos custos envolvidos;

•

requisitou ajustes durante a aplicação do roteiro, visando o interesse da
empresa e dos clientes;

•

possibilitou a participação dos vendedores e integrantes do orderdesk nas
discussões de iniciação e elaboração, nos testes e nos treinamentos.

Também foram necessárias adaptações no roteiro e no cronograma para
atender processos internos da empresa A, o que se entende que são normais e não
afetaram de maneira negativa o projeto nem invalidaram o roteiro.
Por fim, algumas das ações que o roteiro propõe já foram adiantadas pela
empresa A em seu projeto de melhoria, o que também era esperado, já que parte do
roteiro foi baseado nesse projeto de melhoria.

109

6
6.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Introdução
Para a análise da eficácia do roteiro, foram realizadas medições anteriores e

posteriores ao projeto de integração apresentado na seção cinco e aplicados
métodos estatísticos para indicar se houve diferença significativa das amostras.
Para compatibilizar o prazo para apresentação de possíveis melhorias para a
equipe de manutenção da empresa A e o prazo de entrega deste trabalho, foi
escolhido um período de quatro meses após a integração dos quatro clientes, para
então ser realizada a medição posterior.
Esta seção apresenta os dados, as análises para escolha do método
estatístico apropriado e os resultados da sua aplicação.
Conforme já definido na introdução deste trabalho, as métricas utilizadas
foram:
a) o número de incidentes nos sistemas EDI abertos pela equipe da
operação e direcionados a equipe de suporte em um período de quatro
meses, referentes aos quatro clientes implementados. Essa métrica
permite verificar a hipótese a) deste trabalho, de que a aplicação do roteiro
vai contribuir para diminuição do número de falhas na transmissão e
tradução das transações EDI.
b) o atendimento ou não do SLA – Service Level Agreement (Nível de
Serviço Acordado) dos incidentes. Essa métrica permite verificar a
hipótese b) deste trabalho, de que a aplicação do roteiro vai contribuir para
o aumento na agilidade para resolução de problemas pela equipe de
suporte aos sistemas.
6.2

Medições
A Tabela 23 apresenta os incidentes referentes aos quatro clientes

integrados, abertos pela equipe de operação e direcionados para a equipe de
suporte nos quatro meses posteriores à aplicação do roteiro.
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Tabela 23 – Amostra 1: Incidentes após a aplicação do roteiro para os clientes
A,B,C e D em 2014.
Número de Incidentes
SLA Atingido

25

SLA Não Atingido

1

Total de Incidentes

26

Fonte: Empresa A (2014)
Foi selecionado, para efeito de emparelhamento e como grupo controle para
comparação, o mesmo período de quatro meses, de 18/07 a 18/11 do ano anterior,
de 2013, ou seja, um período anterior à aplicação do roteiro. A Tabela 24 apresenta
os incidentes referentes aos quatro clientes integrados, abertos pela equipe de
operação e direcionados para a equipe de suporte, nesse período.
Tabela 24 – Amostra 2: Incidentes antes da aplicação do roteiro para os clientes
A,B,C e D em 2013.
Número de Incidentes
SLA Atingido

66

SLA Não Atingido

11

Total de Incidentes

77

Fonte: Empresa A (2014)
A seleção de dados do ano anterior levanta a necessidade de uma nova
análise, pois são dados de um período anterior às ações de melhoria descritas na
seção três que a empresa A realizou antes da aplicação do roteiro. Ou seja, uma
variação significativa entre os dados de 2013 e 2014 pode ser consequência do
roteiro, das ações de melhoria ou de ambos. Assim, para verificar se houve variação
significativa, devido somente às ações da própria empresa A, foram levantados
também os incidentes, para os mesmos períodos, dos demais clientes em que o
roteiro não foi aplicado, mas as ações de melhoria descritas na seção três foram.
Tabela 25 – Amostra 3: Incidentes sem aplicação do roteiro das demais integrações
em 2014.
Número de Incidentes
SLA Atingido
SLA Não Atingido
Total de Incidentes

Fonte: Empresa A (2014).

205
8
213

111

Tabela 26 – Amostra 4: Incidentes sem aplicação do roteiro das demais integrações
em 2013.
Número de Incidentes
SLA Atingido

217

SLA Não Atingido

58

Total de Incidentes

275

Fonte: Empresa A (2014)
Para facilitar a referência às amostras, vamos chamar as amostras das
Tabelas 23, 24, 25 e 26, respectivamente, de amostras 1, 2, 3 e 4.
6.3

Verificações Para a Aplicação do Método
Um cuidado necessário em relação às amostras, levando em consideração

que a possibilidade de incidentes ocorrerem aumenta de acordo com o número de
transações EDI, é que não se pode comparar os dados das amostras 1 a 4 sem
antes equipará-los em função do número de transações totais em cada período e
referentes aos clientes considerados. A Tabela 27 mostra o número de transações
(pedido e Nota Fiscal) que ocorreram no período de cada amostra, para os clientes
considerados nas amostras.
Tabela 27 – Quantidade de transações EDI do período de cada amostra.
Período

Amostra Qtd. Transações

18/07 a 18/11 2014

1

404

18/07 a 18/11 2013

2

239

18/07 a 18/11 2014

3

2335

18/07 a 18/11 2013

4

2373

Fonte: Empresa A (2014)
6.4

Aplicação do Método – Hipótese a)
Buscando-se comprovar a hipótese a) deste trabalho de que houve redução

significativa no número de incidentes entre o período anterior e posterior à aplicação
do roteiro, primeiramente é realizada a análise das amostras sem considerar, por
enquanto, o SLA. Ou seja, as amostras de 1 a 4 são comparadas considerando
apenas o número total de incidentes e de transações de cada amostra, conforme
Tabela 28.
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Tabela 28 – Quantidade de transações EDI do período de cada amostra com
número total de incidentes.
Período

Amostra Qtd. Transações Número Total de Incidentes

18/07 a 18/11 2014

1

404

26

18/07 a 18/11 2013

2

239

77

18/07 a 18/11 2014

3

2335

213

18/07 a 18/11 2013

4

2373

275

Fonte: Empresa A (2014)
Considera-se que a quantidade de incidentes em relação à quantidade total
de transações se trata de uma proporção e, conforme Triola (2013), o teste
estatístico sugerido para comparação de proporções é o apresentado na Figura 14.
Figura 14 – Fórmula para o teste de comparação entre duas proporções.

Fonte: Triola (2013)
Como pressuposto para aplicação do teste considerou-se que as amostras
são independentes, por terem sido colhidas em anos diferentes.
O teste foi realizado com nível de significância de α = 0,05 (5%), o que
significa que se o experimento for repetido cem vezes, o resultado deve ser o
mesmo em noventa e cinco experimentos.
Conforme a fórmula apresentada na Figura 14 e Triola (2013), o teste foi
aplicado considerando a proporção  como o número de incidentes da amostra 1

dividido pela quantidade total de transações da Amostra 1 e a proporção  como o
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número de incidentes da amostra 2 dividido pela quantidade total de transações da
Amostra 2.
A hipótese  do teste é de que as proporções são iguais:

 :  = 

E aplicando a fórmula:

x = 26

n = 404

x = 77
p =
p =
!".$%









=

n = 239

= 0,0643

= 0,1601

p =





= 0,3221

q = 1 − 0,1601 = 0,8399

0,0643 − 0,3221

&0,1601 ∗ 0,8399 + 0,1601 ∗ 0,8399
404
239

= −8,6150

Como, conforme tabela normal no nível de significância α = 0,05 (5%):

Ou seja,

!".$%

<

*!+
*!+ ,

= −1,96

de modo que se encontra na região crítica

esquerda da curva normal, conforme Figura 15.
A hipótese H é rejeitada, significando que existe diferença significativa entre

as proporções e que  , a proporção da amostra 1 é menor que 2 , a proporção da
amostra 2.
O mesmo cálculo foi realizado para as amostras 3 e 4, obtendo:
!".$%

= −2,7762

Que também é menor que Z/01 . Ou seja, a diferença entre as amostras 3 e 4
também é significativa, mas, é uma diferença menos significativa que entre as
amostras 1 e 2 já que !".$% < !".$% , conforme se pode observar na Figura

15.
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Figura 15 – Curva de distribuição normal.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Também foi realizado o teste entre as amostras 1 e 3, buscando verificar se
existe uma proporção menor de problemas nos clientes que tiveram o roteiro
aplicado em relação aos demais que, não obstante, tinham passado por um
processo de melhoria. O resultado dos cálculos foi:

Z02.34 = -1,76

Indicando que não existe diferença significativa, já que o Z02.34 está dentro

da região de aceitação de  . Ou seja, mesmo existindo uma queda no número total
de incidentes nos clientes que tiveram o roteiro aplicado em relação aos demais, não
foi possível constatar que essa queda seja estatisticamente significativa. Porém, é
importante observar que comparando as amostras 2 e 4, que é a situação de 2013,
obtém-se:

ZAm.2vs4 = 8,90
Indicando que os clientes que tiveram o roteiro aplicado, eram bem mais
problemáticos que os demais clientes em 2013, justificando, assim, o motivo pelo
qual esses clientes foram selecionados para aplicação do roteiro.
6.5

Aplicação do Método – Hipótese b)
Buscando-se comprovar a hipótese b) desse trabalho, de que houve redução

significativa da quantidade de incidentes com SLA não atendido e assim, melhoria
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na agilidade do serviço, entre o período anterior e posterior a aplicação do roteiro, o
método estatístico também foi aplicado nas amostras de 1 a 4. Porém, agora
comparando a proporção do número de incidentes com SLA não atingido dividido
pela quantidade total de transações.
Ou seja, conforme as Tabelas 18 e 19, as amostras 1 e 2 têm proporções de
número de incidentes com SLA não atingido dividido pela quantidade de transações
totais de:

p =





= 0,00247

p =





=0,04602

O que resulta, considerando a hipótese  :  =  em:

p =
!".$%





=

Que, como

= 0,01866

q = 1 − 0,01866 = 0,98133

0,00247 − 0,04602

&0,01866 ∗ 0,98133 + 0,01866 ∗ 0,98133
404
239
!".$%

<

*!+ ,

= −3,9434

significa que a redução da quantidade de

incidentes com SLA não atendido entre as amostras 1 e 2 também foi significativa.
Sobre as amostras 3 e 4, o mesmo cálculo resulta no valor de Z!".$% =

6,1323 que também é significativo.
6.6

Conclusão
Conclui-se que ambas as hipóteses foram comprovadas:
•

houve redução estatisticamente significativa da proporção de incidentes
por transação entre os períodos de 2013, antes da aplicação do roteiro, e
2014, após a aplicação do roteiro.

•

houve redução estatisticamente significativa da proporção de incidentes
com SLA não atendido por transação entre os períodos de 2013, antes
da aplicação do roteiro, e 2014, após a aplicação do roteiro.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As seções dois, três, quatro e cinco constituem a fase de tomada de ação do

método de pesquisa-ação escolhido para este trabalho. A seção seis constitui a fase
de avaliação, na qual é realizada a análise dos efeitos das ações tomadas.
Esta seção, seguindo o mesmo método, trata da fase de aprendizagem em
que são apresentadas as conclusões sobre o trabalho realizado, indicando as
contribuições atingidas e as sugestões para trabalhos futuros.
Para atingir o primeiro objetivo deste trabalho, de propor um roteiro para
manutenção e projeto de sistemas EDI entre clientes e fornecedores no Brasil, foram
necessárias quatro fases de trabalho, sendo elas:
a) estudo dos principais padrões do EDI;
b) busca de trabalhos relacionados, que discutissem os problemas do EDI no
Brasil e indicassem possíveis soluções;
c) análise do projeto de melhoria do sistema EDI de uma grande empresa;
d) aplicação prática do roteiro.
As fases a) e b) exigiram dedicação de pesquisa bibliográfica e considera-se
que contribuem para a academia e interessados no tema, com o resumo de
trabalhos sobre padrões utilizados no EDI e de trabalhos que levantam as
dificuldades enfrentadas pelas empresas ao realizarem integrações EDI, com o foco
no Brasil.
A fase c) foi uma oportunidade cedida pela empresa A e considera-se que
também contribui para a academia e interessados no tema, ao levantar problemas
que ilustram o encontrado na bibliografia, e ao apresentar soluções através de um
benchmark com outras duas grandes empresas fornecedoras, que foram indicadas
por uma VAN de renome, como referencia no EDI com clientes varejistas e
distribuidores no Brasil.
As fases a), b) e c) foram suficientes para elaborar um roteiro, mas a fase d)
permitiu aprimorar esse roteiro, pelo menos quanto à aplicação dele em empresas
de grande porte com características parecidas à da empresa A.
Após essas quatro fases, considera-se que se tem um roteiro maduro o
suficiente para aplicação em empresas de médio ou grande porte com
características similares às da empresa A, como:
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•

empresas fornecedoras de mercadoria para clientes varejistas de grande
porte;

•

empresas fornecedoras de mercadoria para clientes distribuidores;

•

empresas que utilizam sistemas ERPs que possuem funcionalidades já
desenvolvidas para o EDI, como, por exemplo, SAP e Microsiga;

•

empresas que possuem conhecimento e sistemas preparados para a
diretriz EANCON.

Para atingir o segundo objetivo deste trabalho, de testar a eficácia do roteiro,
o método de trabalho adotado apresentou duas hipóteses a serem testadas:
a) a aplicação do roteiro resultará em um sistema com um menor número de
falhas na transmissão e na tradução das transações EDI em relação às
integrações anteriores;
b) a aplicação do roteiro resultará na melhoria da rastreabilidade e
identificação dos erros, o que deve agilizar o suporte ao sistema em
relação às integrações anteriores.
Para testar as hipóteses foram definidas, também, duas métricas:
a) o número de incidentes nos sistemas EDI abertos pela equipe da
operação e direcionados à equipe de suporte em um período, referentes
aos quatro clientes nos quais o roteiro foi aplicado. Essa métrica permite
verificar a hipótese a), de que a aplicação do roteiro contribui para
diminuição do número de falhas na transmissão e tradução das transações
EDI.
b) o atendimento ou não do SLA – Service Level Agreement (Nível de
Serviço Acordado) dos incidentes. Essa métrica permite verificar a
hipótese b), de que a aplicação do roteiro contribui para o aumento na
agilidade para resolução de problemas pela equipe de suporte aos
sistemas.
Ambas as hipóteses foram comprovadas, já que foi possível, estatisticamente,
verificar que houve redução significativa do número de incidentes e do número de
incidentes com o SLA não atendido.
É importante observar, em relação aos testes para comprovação da hipótese
a) que:
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•

a redução do número de incidentes de 2013 para 2014, foi mais
significativa nos clientes que tiveram o roteiro aplicado do que nos que
não tiveram;

•

mesmo com a queda significativa, a proporção da quantidade de
incidentes dos clientes que tiveram o roteiro aplicado em relação aos
demais, em 2014, é a mesma;

•

entende-se que isso ocorreu porque a situação, em 2013, dos clientes
que tiveram o roteiro aplicado era pior em relação a quantidade de
incidentes que a dos demais clientes. O que também mostra que,
conforme informado pela equipe da empresa A, esses clientes
possuíam mais problemas e por isso foram selecionados para
aplicação do roteiro.

Já com relação ao SLA, houve redução estatisticamente significativa no
número de incidentes que não atendiam os seus prazos.
Porém, os clientes que não tiveram o roteiro aplicado, tiveram uma redução
maior nos incidentes que não satisfaziam os SLAs, na comparação entre 2013 e
2014. . A interpretação desse resultado é que:
•

os clientes C e D possuem limitações que impediram a aplicação de
sugestões do roteiro completo;

•

e

os

clientes

selecionados

para

aplicação

do

roteiro

eram

comprovadamente os mais problemáticos.
7.1

Trabalhos Futuros
Como sugestão para trabalhos futuros tem-se:
a) a aplicação do roteiro em empresas de pequeno porte ou empresas com
características distintas da empresa A, como, por exemplo, empresas que
não utilizam ERPs de grande porte e utilizam padrões baseados em
arquivos XML;
b) complementar o roteiro proposto de modo que possa ser aplicado em
projetos

de

sistemas

EDI

logísticos,

como,

por

exemplo,

entre

fornecedores e operadores logísticos ou fornecedores e transportadoras;
c) a medição da eficácia do roteiro, considerando outras métricas, que não
as utilizadas neste trabalho;
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d) complementar e aplicar o roteiro em empresas de grande porte que
possuem

clientes

de

outros

segmentos,

diferentes

de

distribuidores como, por exemplo, clientes do setor automotivo.

varejo

e
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ANEXO A{ XE "ANEXO A" }
Formulário de Iniciação Cliente A.

Fonte: Empresa A (2014).
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Formulário de Iniciação Cliente A, continuação.

DADOS DO CLIENTE
Matriz

Filiais

CONTATOS

CNPJ/GLN:
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX

Fonte: Empresa A (2014).

Regime Especial
TI Cliente

Comercial Cliente

Sim
VAN

Vendedor

Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile

Fulano 1
fulano1@cliente.com.br

Fulano 2
fulano2@cliente.com.br

Fulano 3
fulano3@cliente.com.br

Fulano 4
fulano4@cliente.com.br
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Formulário de Iniciação Cliente B.

Fonte: Empresa A (2014).
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Formulário de Iniciação Cliente B, continuação.

DADOS DO CLIENTE
Matriz

Filiais

CONTATOS

CNPJ/GLN:
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX

Fonte: Empresa A (2014).

Regime Especial
TI Cliente

Comercial Cliente

Sim
VAN

Vendedor

Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile

Fulano 1
fulano1@cliente.com.br

Fulano 2
fulano2@cliente.com.br

Fulano 3
fulano3@cliente.com.br

Fulano 4
fulano4@cliente.com.br
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Formulário de Iniciação Cliente C.

Fonte: Empresa A (2014).
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Formulário de Iniciação Cliente C, continuação.

DADOS DO CLIENTE
Matriz

Filiais

CONTATOS

CNPJ/GLN:
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX

Fonte: Empresa A (2014).

TI Cliente

Comercial Cliente

VAN

Vendedor

Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile

Fulano 1
fulano1@cliente.com.br

Fulano 2
fulano2@cliente.com.br

Fulano 3
fulano3@cliente.com.br

Fulano 4
fulano4@cliente.com.br
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Formulário de Iniciação Cliente D.

Fonte: Empresa A (2014)
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Formulário de Iniciação Cliente D, continuação.

DADOS DO CLIENTE
Matriz

Filiais

CONTATOS

CNPJ/GLN:
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ/GLN: XXXXXXXXXXXXXX

Fonte: Empresa A (2014).

TI Cliente

Comercial Cliente

VAN

Vendedor

Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile
Name
Email
Telphone
Mobile

Fulano 1
fulano1@cliente.com.br

Fulano 2
fulano2@cliente.com.br

Fulano 3
fulano3@cliente.com.br

Fulano 4
fulano4@cliente.com.br
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ANEXO B{ XE "ANEXO B" }
Relatórios de manutenção do EDI desenvolvidos pela empresa A
Relatório 1: Qualidade do EDI.

Fonte: Empresa A (2014).
O Relatório 1 apresenta, de todas as ordens de venda geradas via EDI em um
mês:
•

a parcela das ordens de venda totais que estavam com erro de preços e
não pararam no software de verificação de erros da empresa A workflow.

•

a parcela das ordens de venda totais que pararam no workflow por algum
outro erro e continham também, erro de preço.

•

a parcela das ordens de venda totais que pararam no workflow e não
tinham erros de preço.

Relatório 2: Erros EDI por Cliente

Fonte: Empresa A (2014).
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O Relatório 2 apresenta, para cada cliente integrado via EDI, em um mês:
•

a parcela das ordens de venda totais que estavam com erro de preços e
não pararam no software de verificação de erros da empresa A workflow.

•

a parcela das ordens de venda totais que pararam no workflow por algum
outro erro e continham também, erro de preço.

•

a parcela das ordens de venda totais que pararam no workflow e não
tinham erros de preço.

Relatório 3: Incidentes no Mês

Fonte: Empresa A (2014).
O Relatório 3 apresenta a quantidade de incidentes, por severidade em um
mês, e a parcela desses incidentes que não foram resolvidos no prazo.

