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CAPÍTULO I
 

 

 

INTRODUÇÃO

 

 

                               Num cenário econômico mutante e altamente competitivo, onde a tecnologia influente 
caminha a passos cada vez mais largos e a disponibilização das informações no tempo exato torna-se às 
vezes vital para qualquer empresa, é necessário que as mesmas possuam uma flexibilidade adequada para 
o gerenciamento destes fatores a fim de integrá-los de forma a obter o máximo de benefícios possíveis.

A avaliação dos métodos de tratamento, distribuição e análise das informações deve-se 
realizar de forma a aproveitar todo o potencial crescente da informática e fazer com que se insira à 
administração do negócio da empresa. Na última década, muitas empresas se dedicaram a prestar serviços 
de automação de processos, criando e implantando tecnologias capazes de gerar maior eficiência nos 
negócios e rapidez nas decisões, como o EDI.

 “Dêem-me um ponto de apoio, e eu moverei o mundo”. Com esta frase, Arquimedes de 
Siracusa, um dos mais destacados sábios da Antigüidade, referiu-se à importância de um suporte para o 
funcionamento dos negócios. Hoje, assim como Arquimedes, executivos de empresas dependem cada vez 
mais de ferramentas de apoio para alavancar o crescimento dos negócios.

O EDI (Eletronic Data Interchange) ou Intercâmbio Eletrônico de Dados tornou-se uma 
necessidade real no mundo dos negócios. Surge como uma tecnologia que se encaixa em vários contextos, 
pois integra os negócios através da interligação dos parceiros comerciais, agilizando o tempo na execução 
de transações, eliminando burocracias, reduzindo o ciclo produtivo, minimizando a ocorrência de 
possíveis erros durante o fluxo de informações e assim aumentando a qualidade da informação necessária 
na tomada de decisões.

A tecnologia juntamente com o conceito de EDI, possibilita mais rapidez, praticidade e 
eficiência na realização de transações interempresariais, tornando-se desta forma um agente 
impulsionador para os negócios das empresas.

                   Ver-se-á no Capítulo II a definição de EDI, onde é aplicado, o aspecto técnico a padronização 

das suas mensagens, o custo de implantação bem como os aspectos de lei.



                   O Capítulo III refere-se ao EDI de forma tradicional, sua aplicação, regras e softwares 

utilizados na implementação. 

                  O Capítulo IV refere-se ao EDI trafegando através da internet, os métodos utilizados, a 

segurança na transferência de arquivos e traz uma visão atual e futura para o EDI Web.

                   O Capítulo V conclui esta monografia.   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II
 

 

 

EDI (Eletronic Data Interchange)

 

 

2.1 – INTRODUÇÃO

 

A tecnologia EDI ou Eletronic Data Interchange representa uma das mais importantes 
mudanças estratégicas na forma de fazer negócios em todo o mundo. 

O EDI pode ser descrito como “uma troca automatizada, computador a computador, de 
informações de negócios estruturadas, entre uma empresa e seus parceiros de negócios de acordo com um 
padrão reconhecido internacionalmente”.

                   Ver-se-á neste capítulo, onde o EDI é aplicado, seus aspectos técnicos e padronizações, bem 

como os custos para implantação e seus aspectos de lei.

                   

2.2 – O QUE É EDI

 

O EDI pode ser entendido como um processo automatizado, já que não requer intervenção humana. As 
trocas de dados são feitas de computador a computador através de uma rede eletrônica utilizando centrais 
de troca de mensagens, onde os dados são organizados obedecendo a um formato padronizado para que 
possam ser reconhecidos pelas partes como documentos eletrônicos na representação de  transações de 
negócios, tais como pedido de compras, notificações de embarque, transferência eletrônica de fundos e 
avisos de cobrança.

A tecnologia EDI produz benefícios enormes para as empresas em todo o mundo. As empresas que 
implantam o EDI experimentam tanto benefícios táticos quanto estratégicos.

                   Basicamente, o EDI funciona para qualquer um que precise enviar e receber documentos e 



informações para realizar negócios, podendo até ser utilizado dentro da mesma empresa entre pessoas de 

divisões e departamentos diferentes.

Os padrões do EDI são estabelecidos por um comitê específico reconhecido 
internacionalmente, assegurando assim o entendimento da informação por todos, garantindo um fluxo 
correto entre os parceiros, o que torna uma comunicação simples e fácil como se estivessem comunicando 
dentro da própria empresa.

      O EDI permite a empresa substituir o processo tradicional de entrada de dados, impressão de 
papéis e entrega postal por um fluxo de informações sem papel, trata-se de um fluxo eletrônico de 
informações.

Sem a utilização do EDI, tradicionalmente as aplicações geram documentos de forma múltipla, ou seja, 
várias cópias. Os documentos são levados para aprovação, e várias cópias são enviadas a vários 
departamentos, e assim a original é postada no correio para a empresa destinatária.

Quando o documento é entregue pelo correio na empresa destinatária, é encaminhado para o 
setor competente, onde é analisado e iniciado o processo para atender às necessidades contidas no 
documento, sendo que pode haver casos onde os erros são detectados, e têm que ser corrigidos através de 
contatos entre os setores das duas empresas. Estes procedimentos, desde a emissão do documento até o 
processamento pela empresa que o recebeu, demoram várias semanas, trazendo prejuízo incalculável para 
as duas empresas.

Com o EDI, muitas companhias o utilizam como fator de sucesso para reduzir os níveis de 
estoque e administrar custos, bem como melhorar a produtividade e serviços ao cliente. 

 

      A figura 1, a seguir, ilustra bem como funcionam as empresas que utilizam o EDI e as que não 
utilizam.

 

 

SEM O EDI
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COM O EDI

         

Figura 1 – Comparação entre empresas que utilizam e não utilizam EDI.

 

 

        Um típico processo inicia-se no momento em que uma empresa A gera, por exemplo, um 
pedido de compra para a produção de uma empresa B, dentro de seu sistema computadorizado. O pedido 
de compra é composto de uma lista de materiais necessários para os requisitos da produção da companhia. 
O pedido de compra, gerado primeiramente, no sistema de contas da empresa A é traduzido pelo software 
de EDI dentro de um certo formato e o padrão de sintaxe que está sendo utilizado.

Na empresa B, o pedido de compra é recebido e traduzido por um software específico  de 
tradução de EDI dentro de um formato apropriado. O pedido é então integrado dentro do processamento 
de pedidos de venda da empresa, sendo automaticamente atualizado. Uma vez que as mercadorias são 
despachadas para a empresa A, uma fatura é criada dentro do sistema de vendas e traduzida dentro de um 
formato de EDI para que seja transmitida para a empresa através da rede em uso.

Na empresa A, a fatura é reconciliada de acordo com a entrega da mercadoria e o processo de 
pagamentos se inicia.

                   Se uma das duas empresas forem pequenas e com recursos limitados de tecnologia de 
informação, o processo de recebimento do pedido teria seguido o sistema tradicional baseado em papéis 
impressos que seriam enviados para os departamentos de contabilidade e distribuição. O aviso de entrega 
seria datilografado e enviado ao correio para a outra empresa. A fatura seria digitada e redigitada dentro 
de um computador, a qual seria transmitida via rede de comunicações.

Muitas empresas pequenas ainda integram o processo de EDI com o sistema tradicional 
baseado em papéis. Geralmente, a maioria das pequenas empresas tem um baixo nível de tecnologia de 
informação. Seu primeiro encontro com a integração de um sistema de contabilidade computadorizada e 
transmissão de dados eletrônicos ocorre quando seus principais clientes começam a  fazer negócios 
utilizando EDI. 

Companhias de médio porte também tendem a ver a aplicação de EDI mais positivamente que 
as companhias pequenas e a maior parte delas possui um sistema interno razoavelmente sofisticado. Seu 
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investimento em EDI usualmente compreende apenas o software de EDI, já que possuem uma rede 
adequada de computadores. A integração do software de EDI e a aplicação interna apresenta o principal 
problema para firmas de médio porte, mas o processo de implementação é normalmente negociado 
adequadamente pelo staff (quadro) interno de tecnologia de informação.

 

2.3 – ONDE O EDI É APLICADO?

 

O EDI é um intercâmbio de dados estruturados, aplicação a aplicação, tais como pedido de 
compra e faturas, entre uma companhia e seus fornecedores, clientes, bancos, e outros parceiros 
comerciais, trata-se de um processo automatizado, com padrões estabelecidos e com crescente base de 
dados instalada. O EDI foi adotado, primeiramente, pelo varejo e indústrias de transporte, depois se 
expandiu, incluindo quase todos os tipos de negócios baseados em transação. Agentes do governo e 
instituições educacionais usam EDI para trocar quase todos os tipos de transações, incluindo, relatórios de 
sintaxe e  serviços, programação de entrega, aviso de despacho, instruções de transporte, controle de 
impostos, relatórios de acompanhamento de transporte, relatório de estoque, alteração de pedido de 
compra, resposta do pedido de compra, cadastro de empresas, lista de preços, cotação, aviso de 
recebimento, aviso de pagamento, solicitação de cotação, relatórios de previsão de vendas, relatório de 
vendas, cobrança, pagamento, cartão de crédito, entre outros. 

                  O EDI automatiza os processos manuais de troca de documentos que ocorrem de forma 
repetitiva, que implicam na codificação e decodificação de dados, como transmissão de fax, distribuição 
expressa e caixa postal, aprovação da rota interna e outros processos que representam um custo 
significativo relacionado a tempo e dinheiro. A automatização, através do EDI, elimina estes custos. 

                 O EDI promove a redução do ciclo de tempo em inventários, bem como o aumento de capital, 
a velocidade de processamento entre parceiros comerciais, agilidade no processo de “Just-in-Time” em 
estoque e manufatura para as companhias. A eliminação da decodificação dos dados caracterizada pelos 
sistemas que não utilizam o EDI faz com que o EDI diminua gastos, reduzindo as taxas de erros em 50% 
como também os processamentos redundantes, eliminando assim papéis, postagem e entrada de dados. 
Reduz, portanto, o tempo gasto em cadastramento e aprovação das transações.

                 As companhias utilizam o EDI como estratégia para melhorar a eficiência do processo 

operacional, tornando-se essencial para os negócios. 

Atualmente, vários processos comerciais utilizam o EDI ,  e a maioria dos processos dos 
segmentos de negócios podem lucrar com isso. Em um fluxo de dados interempresarial todas as trocas de 
informações entre as empresas podem utilizar a tecnologia EDI.

Por exemplo, quando a área de compras de uma empresa precisa adquirir uma mercadoria, ela 
entra em contato eletronicamente com os fornecedores. Informações sobre a cotação dos produtos são 
trocadas e durante este processo informações técnicas dos produtos são trocadas; entre fornecedores e 
compradores. Uma vez que a empresa compradora tenha escolhido a proposta de um dos fornecedores, a 
empresa envia um pedido de compra, eletronicamente. O fornecedor, após os registros internos, envia um 
pedido de transporte para uma transportadora contratada. A transportadora confirma o recebimento do 
pedido e envia para o fornecedor a programação de entrega do produto. Durante o processo de transporte, 
informações são transmitidas para a sede da transportadora que as repassa para o fornecedor e comprador. 
Sendo assim o ciclo completo de compras e pagamentos podem ser feitos eletronicamente, havendo um 
enorme ganho de tempo e dinheiro; e o processo torna-se ágil e produtivo.

 



2.4 – A EVOLUÇÃO DO EDI

 

O que mais marcou a década de 70 foi a utilização do CPD centralizado, com o computador 
de grande porte executando o processamento de relatórios por lotes de grande volume de informações, 
gerando enormes quantidades de relatórios. A existência de uma eficiente rede de telefonia, que atendia 
como excelente canal de comunicação aos equipamentos terminais de processamento de dados, justificou 
a evolução do teleprocessamento.

A década de 80 foi marcada  pela rápida evolução na área de teleprocessamento e 
computadores de grande porte interligados não só dentro de um mesma empresa, mas também de 
diferentes empresas, o que gerou benefícios enormes, tanto para as empresas, quanto para público em 
geral. As aplicações em tempo real foram substituindo o processamento centralizado e eliminando a 
impressão de relatórios volumosos. O surgimento do terminal de baixo custo, micro e minicomputador, 
possibilitaram uma solução econômica para o processamento distribuído formando uma rede de 
equipamentos para o processamento de dados e as economias de mercado sofrendo forte concorrência 
foram fatores que contribuíram para essa evolução em direção à interligação dos computadores em redes.

Nos escritórios, os terminais e os programas especiais foram acarretando rapidamente uma 
total integração e automação de todos os serviços administrativos.

É na década de 80 que as companhias começam a utilizar a tecnologia para suporte à decisão, 
criando com isto oportunidades para a empresa obter a vantagem competitiva no mercado. O EDI é um 
dos exemplos mais importantes de como a tecnologia da informação pode ser adotada como instrumento 
que permite às companhias procurarem vantagens no mercado para propósitos estratégicos. 

      A figura 2 exemplifica a interligação de uma empresa com agentes de negócios agilizando a 

comunicação entre eles.

 

 

Figura 2 - Comunicação entre a empresa e agentes de negócios
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      A tecnologia da informação dentro de departamentos de organizações representa o nível mais 
baixo do potencial de benefícios que a tecnologia pode oferecer, onde redes locais são introduzidas nas 
organizações proporcionando uma grande melhora no armazenamento das informações e eficiência. A 
introdução de um E-mail e EDI na companhia fornece um aumento na vantagem competitiva, assim como 
proporciona uma melhora no controle de estoques nas companhias. A tecnologia EDI realizada entre 
companhias fornece benefícios para ambas as partes.  

 

2.5 – ASPECTOS TÉCNICOS DO EDI

 

2.5.1 – Sistemas de Tratamento de Mensagens

 

As características de uma transação EDI diferem de um processo “real time”, ou seja, a 
resposta a uma solicitação não requer o processamento imediato, nem um tratamento uniforme com saídas 
uniformes.

     O EDI com suas características próprias submete mensagens de diferentes origens para 
diferentes destinos, o que o torna aderente às características de um sistema store-and-forward 
(armazenamento e repasse), que é o caso dos sistemas MHS (Message Handling System) ou STM 
(Sistema de Tratamento de Mensagens).

Embora o EDI possa ser implementado de várias maneiras, é a opção STM que está sendo 
mais empregada.

O Sistema de Tratamento de Mensagens, dependendo do enfoque, poderá ter várias 
definições. Uma delas é a seguinte: “É um sistema que se localiza extra-rede de comunicações e que tem 
a capacidade de armazenar mensagens para posterior retransmissão. Tais mensagens podem ser recebidas 
pelo sistema durante 24 horas por dia, que as trata e as envia para um ou vários destinos. O sistema deve 
possibilitar a interligação de terminais diferentes localizados em redes distintas”.

       Outros atributos podem ser incluídos, como por exemplo, o sistema poderá ser de âmbito 
privado ou público, poderá ser de várias capacidades em função do interesse do usuário e poderá ter 
facilidades que possam atender às necessidades dos usuários em termos de facilitar a implantação de 
aplicações, gerência do sistema, etc.

A partir do fim da década de 70, vários fabricantes de equipamentos de informática desenvolveram 
softwares que propiciavam aos seus equipamentos terem a facilidade de tratamento de mensagem, 
atendendo a maioria dos requisitos. Basicamente, a aplicação disponível era a de correio eletrônico. Estes 
softwares foram implementados para atenderem aplicações a nível privado, isto é, uma empresa o 
utilizava para aplicações intra-empresa. Por outro lado, prestadores de serviços públicos iniciaram a 
prestação de serviço de correio eletrônico para empresas em geral.

Esses serviços evoluíram em termos de novas facilidades e interface mais amistosa com os 
usuários, destacando a possibilidade de entrega de mensagem para terminais telex, fax e para os correios 
que se encarregam de entregar ao destinatário. Apareceram também softwares para micro computadores 
que possibilitam o tratamento off line das mensagens e o acesso automatizado do serviço.

 



2.5.2 – Padronização do Sistema de Tratamento de Mensagens

 

O crescimento dos sistemas públicos e privados de tratamento de mensagens foi acelerado a 
partir de 1982, sendo entretanto que a impossibilidade de interação entre tais sistemas impedia um 
crescimento maior. Isso levou a uma aceleração dos estudos de padronização, naquela época já em curso, 
coordenados pelo CCITT.

Como conseqüência natural do barateamento dos equipamentos de informática, houve uma 
descentralização do processamento, levando as empresas a implantarem sistemas em vários órgãos de sua 
organização. Como conseqüência apareceu a necessidade de tais sistemas se interligarem.

Essa necessidade era facilmente atingida desde que os equipamentos fossem do mesmo 
fabricante, pois os programas e protocolos envolvidos eram interconectáveis. Entretanto, quando os 
sistemas eram diferentes, o que começou a ocorrer com maior frequência, esta interligação tornava-se na 
maioria dos casos impraticável.

Essas soluções são usualmente denominadas arquiteturas proprietárias e provêem todo o 
hardware e software necessários para a rede.

No caso de interligação de sistemas heterogêneos criou-se um modelo de referência para o 
desenvolvimento de sistemas, envolvendo a interligação de sistemas heterogêneos, conhecido como 
modelo OSI - Open Systems Interconection, desenvolvido pelo ISO-International Organization for 
Standardization.

A técnica básica de estrutura da arquitetura consistiu em subdividir o conjunto das funções 
necessárias à interligação de sistemas em um conjunto de camadas cada uma com um conjunto bem 
definido de funções assim, os fabricantes poderiam desenvolver, de maneira padronizada, softwares para 
os seus sistemas que permitiam a interligação entre eles com sistemas diferentes, mas que possuíam 
softwares elaborados com a mesma padronização do sistema que está se interligando.

As funções, que originaram o desenvolvimento de softwares e protocolos nas várias camadas, 
são:

•Nível 1 (ligação física): tem a função de transmitir corretamente bits através de um meio físico de 
transmissão.

•Nível 2 (enlace): tem a função de transmitir quadros reduzindo e eliminando as eventuais interferências 
provocadas pelo meio aos dados.

•Nível 3 (rede): tem a função de rotear as mensagens na rede, através de vários sistemas, integrando-as no 
sistema de destino.

•Nível 4 (transporte): tem a função de receber as mensagens vindas dos níveis superiores, subdividi-las 
em pedaços (pacotes) de tamanho fixo, efetuar uma multiplexação dos vários pedaços de mensagens 
vindas de aplicações distintas e entregá-las ao nível 3 que as roteará através da rede até o destino.

•Nível 5 (sessão): tem a função de organizar e sincronizar o diálogo entre os dois processos situados em 
sistemas distintos.

•Nível 6 (apresentação): tem a função de conversão de formatos ou códigos, compressão de textos, 
criptografia, etc.

•Nível 7 (aplicação): Neste nível tem-se o programa do usuário ou o próprio usuário operando o terminal.



A padronização inicial se deu nos três primeiros níveis, tendo o CCITT elaborado um 
conjunto de recomendações, denominadas X25. Tal padrão é utilizado na interligação de sistemas em 
redes privativas, mas, principalmente, em redes públicas de pacotes. Dessa maneira, a rede pública 
funcionará como elemento compatibilizador entre terminais distintos, mas que se utilizam de software 
seguindo a recomendação X25.

        No caso dos Sistemas de Tratamento de Mensagens devido à diversidade de programas 
aplicativos, os sistemas não se interconectavam.

 

 

 

2.6 – PADRONIZAÇÃO DAS MENSAGENS

 

A padronização é um elemento facilitador e alavancador de todas as atividades, 
principalmente aquelas voltadas para a atividade empresarial. Especialmente o EDI, que se insere na 
interação entre empresas parceiras comerciais de vários portes e de vários segmentos, traz o seu 
crescimento acelerado no bojo de uma padronização.

EDI não é uma comunicação do tipo correio eletrônico com mensagem de formato livre, ou 
seja, a mensagem tem uma formatação rígida o que resulta da necessidade de padronização a fim do 
emissor e receptor da mensagem se entenderem.

Um padrão de formato de EDI consiste de uma norma de tradução de um ou mais documentos 
de negócios em mensagens eletrônicas. Alguns dos principais padrões públicos são o ANSI X12 e o 
EDIFACT (EDI For Adminstration, Commerce and Transport) da Organização das Nações Unidas.

Dentro deste contexto surgiram vários tipos de padrões os quais podem ser categorizados por 
setor de indústria, país e região geográfica, mostrado na Tabela 1.

         

                   Tabela 1: Principais Padrões

Padrão Setor

ANSI X12 Nacional (USA)

TRADACOMS Nacional (Reino Unido)

DISH Transporte (Europa)

ODETTE Automotivo (Europa)

EDIFACT Internacional

 



 

2.6.1 – Estrutura da mensagem EDI

 

Uma mensagem é um conjunto estruturado de dados relacionados a uma função comercial; é 
uma coleção seqüenciada de segmentos dentro de uma seção definida. Os segmentos consistem de 
elementos de dados que, juntos, definem um conceito preciso. É necessário definir os componentes de 
uma mensagem EDI, composta por três componentes:

 Elementos de dados: é o vocabulário usado pelo padrão de EDI. Contêm informações como: códigos, 
nomes, dados, contas, etc. 

 Segmento de dados: é constituído por um número de elementos de dados e normalmente compreende 
a unidade de identificação da mensagem, isto é, o endereço. 

 Grupo de dados: constitui a mensagem e contém a menor unidade de informação compreensível num 
arquivo de EDI. 

Um segmento e um elemento de dados podem ocorrer várias vezes em uma mensagem. Por 
exemplo, a mesma definição do segmento NAD (Name and Address, nome e endereço) em uma fatura é 
usado para identificar o vendedor e o comprador (incluindo elementos de dados como rua, cidade, país)

Assim, o mesmo segmento pode ser usado em diferentes mensagens. Dentro de uma 
mensagem, os segmentos são organizados em grupos que definem conceitos ou funções amplas, tal como 
a informação de expedição. Esses grupos de segmentos podem então ser organizados em seções:

 A seção cabeçalho (header) contém informação que se aplica a toda mensagem; 

 A seção detalhe (detail) contém informações que podem ser repetidas, tais como descrições dos 
produtos; 

 A seção sumário (summary) contém informações de totais ou controle, por exemplo, valor total da 
fatura, número de linhas em um pedido de compra, etc. 

 

A estrutura de um segmento em EDI consiste de rótulo (ou Tag) que identifica o tipo de 
segmento, separadores de elementos de dados, elementos de dados simples ou composto, um terminador 
de segmento. Elementos de dados podem ser definidos como sendo de tamanho fixo ou variável.

Um elemento de dados pode ser qualificado por um outro elemento de dados, que lhe atribui 
um significado específico através de um código. O valor do qualificador é um código pertencente a um 
conjunto determinado de códigos.

            Os caracteres especiais na linguagem EDIFACT são:

 Apóstrofe ( ‘ )   = Terminador de segmento 

 Sinal de mais ( + )         = Separador de rótulo de segmentos e elementos de dados 

 Dois pontos  ( : )            = Separador de elementos de dados componentes 

 Ponto de interrogação ( ? ) = Caracter de liberação. Precedendo imediatamente um caracter de serviço, 
restaura seu significado normal. Por ex. : 10?+10=20 significa 10+10=20. Ponto de interrogação é 



representado por ?? 

 

 

2.6.2 – Entidades Voltadas Para a Padronização do EDI

 

ODETTE : Organization for Data Exchange Through Teletransmission in Europe (Organização para 
Troca de Dados por Teleprocessamento na Europa) - Entidade voltada para a padronização de fabricantes 
e fornecedores da indústria automotora em um determinado país. Os países associados são : Reino Unido, 
França, Bélgica, Rep. Federal da Alemanha, Itália, Suécia, Espanha e Holanda.

CEFIC-EDI : Comission for the European Chemical Manufacturers Associations (Conselho para a 
Federação Européia de Indústrias Químicas) - Entidade voltada para a padronização das indústrias 
químicas da Europa Ocidental.

EDIFICE : Associação EDI da Indústria Eletrônica Européia - O grupo Edifice foi formado em 1986, 
tendo como participantes as indústrias eletrônicas e de componentes do Reino Unido, França, República 
Federal da Alemanha, Suécia, Holanda, Suíça e Itália.

EAN-COM : European Article Numbering Association - Projeto EDI da associação de numeração de 
material internacional.

RINET : Rede de Reseguro e Seguro - Entidade voltada para a padronização das empresas de seguro e 
resseguro da Europa.

EDIS : Associações EDI para transporte e portos 

 

2.7 – CUSTO DO EDI

 

Para entender porque o EDI é considerado de alto custo para ser implementado em empresas 
pequenas, é necessário considerar o processo do EDI como um todo, a partir  do momento  que um 
acordo é firmado entre duas ou mais empresas até enviar transações diretamente do computador de uma 
empresa para outra.O EDI elimina a transação via papel, seja um pedido de compra, faturas, entre outros. 
Formatos padrões são automaticamente transmitidos entre computadores. Dentro de um tipo de processo 
de execução de um pedido, um cliente processa o pedido em uma estação de trabalho, então o software 
EDI, enviará o pedido para o mainframe ou computador. O sistema procura sua base de dados para o 
fornecedor ou a parte solicitada, e então envia o pedido para o computador do fornecedor. O computador 
do fornecedor aceita o pedido, envia uma notificação de recebimento e transmite o pedido para todos os 
departamentos que necessitam das informações contidas no pedido, desta maneira há comunicação entre 
computadores, e não distribuição de papéis. Transmissão de documentos e mensagens entre computadores 
são componentes essenciais para este processo e, portanto mais caro. O custo está associado a 
comunicação das redes e interoperabilidade entre os sistemas diversos. Estes custos têm impedido muitas 
companhias de implementarem o EDI, além da expansão de seus sistemas para incluir novas aplicações e 
parceiros comerciais. 

 

2.8 - ASPECTOS DA LEI



 

A sociedade  desenvolveu nas transações comerciais  todo um processo baseado em 
documentos em papel para a formalização de tais transações. Além do mais, a maioria dos documentos 
até alguns anos atrás tinha de ser legalizada através de autenticações e confirmações por entidades 
governamentais ou privadas.

 Com o aumento das transações entre as empresas, as necessidades de confirmação e 
autenticação dos documentos envolvidos foram sendo relegadas, ficando apenas o compromisso entre  
parceiros de respeitarem os itens dos documentos. Também a desburocratização foi um dos fatores que 
reduziu tal necessidade. 

No caso da tecnologia EDI, com as mensagens transitando diretamente entre computadores, 
deve haver um código de conduta entre as empresas para a aceitação do conteúdo das mensagens e seus 
endereços/ órgãos de emissão e recepção, a exemplo do que é feito nas mensagens via telex.

       Com a globalização das transações comerciais, onde os organismos governamentais 
participam de processos via EDI, torna-se necessário que se reveja todos os requisitos legais, que revisem 
a necessidade da "assinatura a mão" e do uso de documentos em papel, pois isto pode ser feito por meios 
eletrônicos.

Várias agências internacionais envolvidas com EDI, elaboraram um código de conduta para o 
assunto onde estão descritos os seguintes ítens:

- objetivos;

- definições; 

- aplicações; 

- padrões de troca de mensagens;

- cuidados;

- mensagens e transferências;

- confirmação de uma transferência; é um intercâmbio de dados estruturados, aplicação a aplicação, tais 
como pedido de compra e faturas, entre uma companhia e seus fornecedores, clientes, bancos, e outros 
parceiros comerciais

- confirmação de um conteúdo;

- proteção de dados;

- armazenamento dos dados;

- interpretação das normas.

A tendência é a aceitação de tal código de conduta pelos países e empresas envolvidas nas 
transações via EDI.

O melhor caminho, na prática, para o enriquecimento desse assunto é o estudo do mesmo 
pelas entidades de classes envolvidas com o EDI, de maneira que no contrato entre a empresa e seus 
parceiros comerciais, o código de conduta seja parte integrante do mesmo.

 



2.9 - CONCLUSÃO

 

                    A tecnologia EDI ou Eletronic Data Interchange surgiu para produzir benefícios em todo o 
mundo. As empresas que implantam o EDI experimentam tanto benefícios táticos quanto estratégicos, 
melhorando com isto a eficiência dos processos operacionais, tornando um agente impulsionador para os 
negócios das empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III

 

 

 

EDI TRADICIONAL

 

 

3.1 – INTRODUÇÃO

 

                 A comunicação é uma das maiores necessidades da sociedade humana desde os primórdios de 
sua existência. E como as pessoas estão a cada dia mais dispersas geograficamente, tornou-se necessário 
manter comunicação a longas distâncias. A troca de informações em ambientes de trabalho cooperativos, 
como nas empresas e universidades, foi sem dúvida uma das maiores razões para que houvesse a 
interconexão entre sistemas de computação. 

              

 

3.2 – REDES   TRAFEGANDO EDI TRADICIONAL

 



Quando se utiliza os serviços de um WAN, o acesso pode ser feito através de diversas 
maneiras: 

 A rede telefônica, é representada por uma rede de alto alcance, devido aos inúmeros pontos de acesso, 
atingindo inclusive os mais distantes pontos. É considerada como uma rede transparente já que 
permite a passagem de qualquer tipo de protocolo. Em contrapartida, não permite a transmissão de 
dados acima de uma determinada velocidade e não possibilita o compartilhamento dos meios de 
transmissão. 

 As redes privativas são meios de transmissão que interligam dois pontos distintos que não são 
conectados aos equipamentos de comutação das estações de telecomunicações públicas. A 
interligação ao servidor poderá ser feita através de satélites de alta e baixa velocidade, ou via 
terrestre, por meio de tecnologia de comutação de pacotes. Entende-se por comutação de pacotes, 
quando se tem mensagem sendo partidas em pacotes de tamanho máximo, conhecido e fixo, e 
cada pacote é conduzido pela rede como uma mensagem individual. 

 

Para melhor eficiência e diminuição de custos da linha de comunicação, na interligação entre 
os diversos usuários finais e o computador central faz-se o uso de concentradores, como se fosse um 
coletor de mensagens do usuário, capazes de realizar o processamento local sendo sua velocidade 
suficientemente rápida para aceitar as mensagens simultaneamente de terminais de baixa velocidade, 
reduzindo o tempo de espera do terminal por uma linha livre até o processador central. No que diz 
respeito ao acesso usuários-concentradores pode ser feito por acesso dedicado ou via telefônica.

A utilização da rede privativa é recomendada quando o volume de informações é elevado ou 
que exigem um tempo de resposta muito curto. Os custos relacionados à essas redes geralmente são altos 
e dependem do volume trafegado e a localidade.

Outra opção em termos de redes de acesso são as redes públicas de pacotes, tendo as linhas 
públicas de comunicação de dados que também utilizam a tecnologia de pacotes. A rede pública de 
pacotes consiste no estabelecimento da comunicação entre dois assinantes, possibilitando a transmissão 
simultânea, em ambos os sentidos, de dados segmentados por pacotes. A Renpac (Rede Nacional de 
Pacotes),  é composta por nós de comutação (responsável pelo encaminhamento de pacotes) nas 
principais cidades brasileiras.

Entre as vantagens de se utilizá-la estão o eficiente compartilhamento de recursos da rede 
entre diversos usuários e pela aplicação de tarifas baseadas no volume efetivo de dados transmitidos. O 
uso da técnica de pacotes proporciona a determinação do caminho mais adequado para transmissão de um 
conjunto de pacotes, permitindo contornar falhas no sistema ou rotas congestionadas. 

      O grande alcance de acesso aos usuários de servidor de EDI também é uma vantagem, uma 
vez que a Renpac interliga-se às redes telefônicas e de Telex. Dois tipos de acesso permitem um usuário 
atingir a Renpac: os dedicados e os comutados.

 Acessos dedicados - Os equipamentos terminais de dados estão diretamente conectados à Renpac 
através de circuitos de uso exclusivo, urbanos e interurbanos. O acesso pode ser síncrono que 
utiliza o protocolo X.25 ou assíncrono com o protocolo X.28. Nesse último caso, o acesso a rede 
será feita através de um PAD - Packet Assembler/Disassembler que serve para empacotar e 
desempacotar pacotes para que os terminais assíncronos a ele conectados possam ter acesso aos 
serviços da rede. 

 Acessos comutados - Utilizam como suporte as redes públicas de telefonia e telex, envolvendo 
respectivos procedimentos normais de ligação sempre que uma conexão com a Renpac é desejada. 

 



      A implementação de EDI numa empresa pode ser feita por duas opções: a empresa 
implementa todas as funções no seu próprio computador (EDI proprietário); ou contratações dos serviços 
de uma Prestadora de Serviços de EDI (WAN’s),  interligando seu computador ao do Prestador através de 
rede de comunicações que pode ser pública ou privada.

A opção de implementar o EDI no seu próprio computador, será uma minoria, pois, tal opção 
ficaria com as grandes corporações. Isso se deve às inúmeras funções adicionais que a empresa terá de 
executar, ou seja:

 investimento na rede de comunicação; 

 custo de operação e administração da rede; 

 razões de implantação; 

 conectividade; 

 relacionamento técnico com parceiros comerciais. 

A implementação do EDI via um Prestador de Serviços traz inúmeras vantagens, como 
segurança e privacidade. Neste caso, o acesso é único entre o computador da empresa e o do Prestador de 
Serviço, facilitando assim o controle do acesso com a conseqüente proteção dos seus dados e arquivos.

                   A conectividade/ transparência de padrões, quer no setor técnico (protocolo, velocidade, 
criptografia, etc.), quer no setor de serviços (trilha de auditagem, tradução para vários padrões, etc.) é do 
Prestador de Serviços.

A assessoria técnica, na implantação dos serviços EDI, exige familiaridade com as práticas 
comerciais do cliente e dos seus parceiros comerciais, além do conhecimento dos softwares e dos 
protocolos de comunicação.

O suporte Administrativo inclui desde o atendimento à empresa e seus parceiros, até o 
treinamento na aplicação e acesso.

 

3.3 – APLICAÇÃO EDI

 

Em um modelo de aplicativo em EDI, uma das necessidades essenciais diz respeito a padrões, 
isto é, que o EDI seja totalmente aderente ao modelo OSI (Open Systems Interconnection) e siga as 
recomendações do padrão X400.

Para se implementar este sistema tem-se como exigências básicas  :

 Independência de Hardware e Software; 

 Conectividade: Transparência, Integração e Segurança de Acesso (remoto ou local); 

 Performance e Disponibilidade: Várias opções de acesso, Transmissão Compactada e 
Disponibilização Descompactada e  Monitoração; 

 Segurança da Funcionalidade; 

 Produto final possua Demostração, Instalação e Customização; 



 Gerenciamento de Intercâmbio: Cadastro e Controle de Cobrança, também chamado de "Billing"; 

 Serviço de suporte às empresas - Help-desk. 

 

3.3.1 – Funções de  um Aplicativo em EDI

 

Em termos de funções, um aplicativo de EDI deverá conter entre outras coisas :

 Instalação Amigável; 

 Segurança; 

 Pré-processamento, isto é, preparar o arquivo para o destinatário, construir cabeçalho ("Header") 
X400, disponibilização das mensagens preparadas na fila de saída e evitar que se efetue 
repreparação desnecessária; 

 Comunicação  no que diz respeito a: identificar o cliente, transferir mensagens, abranger o máximo de 
vias (conexão via GTN, RENPAC, PRÓPRIA) e modens (SMART, CRN, MANUAL); 

 Pós-processamento, como tratamento de mensagens transferidas, separação da mensagem em corpo e 
cabeçalho X400 e disponibilização do corpo da mensagem com o devido tratamento; 

 Alterações da senha de Acesso; 

 Configuração do Ambiente, abrangendo: identificação X400 da estação, porta de comunicação, 
parâmetros do modem e vias, protocolos de comunicação e nível de informações; 

 Diretório de endereçamento para manutenção de intercâmbios entre parceiros estabelecidos. 

 

3.3.2 – Estrutura de um Sistema Aplicativo em EDI

 

O módulo de comunicação ("Communication Module - CM") estabelece a ligação entre os 
eventos e os parâmetros de comunicação local com a rede X400. Entende-se por eventos, indicações 
enviadas ou recebidas com sucesso, bem como qualquer problema ou erro estabelecido, mantido ou 
fechado na sessão de comunicação.

Todos os eventos reportados são gravados em arquivos de informação, também chamados de 
arquivos "LOG's".

A interface da aplicação ou ("Aplication Programming Interface - API") é implementada com 
uso de alguns programas relacionados ao controle do acesso às bandas e enfileiramento das mensagens, 
ou Enfileirador ("Message Queue").

As bandas podem ser divididas em duas partes, a primeira é onde as mensagens são 
armazenadas após serem preparadas e prontas para serem enviadas, também chamada de "banda de saída" 
( OUTTRAY ). A segunda é onde as mensagens são recebidas e prontas para serem disponibilizadas, 
também definida como  "bandas de entrada"                ( INTRAY ).



O Enfileirador serve como um mecanismo de controle, onde as mensagens são submetidas 
através do API e o CM para a rede X400.

Vale ressaltar que API e CM executam  serviços necessários para transmissão de mensagens e 
a transmissão da descrição do formato dos arquivos a serem enviados/recebidos . Esse processo deve ser 
realizado  através de um meio físico entre a API / CM  e a rede  X400.

 

3.3.3 – Estrutura das Mensagens EDI

 

 Uma mensagem transferida consiste em cabeçalho e corpo. Todas as mensagens, enviadas 
e/ou recebidas, seguem este formato. O cabeçalho representa a parte da mensagem usada para o 
endereçamento, qualidade do serviço, formatação da mensagem e outras referências e informações. O 
corpo é "realmente" a mensagem, isto é, o conteúdo da informação ou dado convertido em mensagem.

O cabeçalho/corpo da mensagem são arquivos acessados pelo sistema. A mensagem pode ser 
submetida para o módulo de comunicação,  para um ou dois arquivos. No último caso, os arquivos podem 
ser concatenados antes de serem transmitidos, e apresentam a vantagem da mensagem ser dividida em 
cabeçalho e corpo que também são divididos em arquivos separados, facilita a detecção de possíveis erros 
(tolerância à falhas).

O cabeçalho é sempre a primeira parte da mensagem a ser enviada. Ele consiste em campos, 
onde cada linha representa um campo escrito em ASCII, com o tamanho máximo de 256 caracteres. O 
formato é descrito abaixo:

 

                        <identif. campo>: <espaços><valor do campo> <cr><lf>

 

A identificação do campo é composta por dois caracteres "identificadores" que serão 
apresentados, a seguir:

            FR : endereço X400 da origem - originador da mensagem

TO : endereço X400 do destino - receptor da mensagem

            CC : endereço X400 de repasse - outro receptor da mensagem copiada

            SU : informações  para  disponibilização da  mensagem,  como formato de entrega, tamanho  do  
documento,   número de registros por documento, etc...

            RR : confirmação de entrega

            DN : confirmação de recebimento

            IM : importância da mensagem

            BP : tipo da mensagem ("BODY PART")

  Os identificadores "TO, CC, FR" dizem respeito ao endereçamento e seus valores devem respeitar as 
recomendações do CCITT X.400, que é mostrada abaixo:



            C                      = <country> / (país);

            ADMD             = <adminstration domain name> /, (nome empresa pública);

            PRMD             = <private domain name> / (nome empresa privada);

            ORG                = <organizacion name> / (nome da organização);

            OU                   = <organization unit> / (nome da unidade);

            S                      = <surname> / (sobrenome);

            G                      =<given name> / (nome intermediário *); 

            I                       = <initials> /  (letras iniciais do nome completo *)

            GQ                   = <generation qualifier> / (qualificador *)

 

            (*) não é muito usada

 

O identificador "IM" informa a prioridade que a mensagem deverá ser tratada podendo ser 
alta ( high ), normal ( normal ) ou baixa ( low ); já o identificador "SU" pode conter informações 
específicas dependendo da mensagem a ser transmitida.

O corpo da mensagem ("BP - body part" ) é representado pelo campo BP, e ele especifica 
qual o tipo da mensagem. Após a recepção da mensagem, a aplicação verificará qual o BP  e identificará 
qual o processo a ser executado. Analogamente, quando o arquivo for enviado será preparado de acordo 
com o seu BP especificado.

 

 

 

3.3.4 – Ambiente Necessário

 

Primeiramente deve ser cadastrado no sistema API-EDI o endereço X.400,  onde se coloca as 
informações "S= /OU= / ORG= /PRMD= /C= " no ambiente do usuário, bem como na rede X.400 (este 
endereço é único). Depois é necessário configurar as informações a respeito dos parâmetros de 
comunicação como porta, velocidade, número de bits, paridade, número de stop bits, parâmetros do 
modem (caso esteje usando),  parâmetros de protocolo etc.

Após este processo, deve-se cadastrar no sistema API-EDI e na rede X400 a senha a ser 
utilizada pelo sistema. Esta senha estará diretamente ligada ao endereço X400 utilizado pela empresa.

Em seguida, deve ser criado o diretório de endereçamento. Este diretório, também chamado 
de Tabela de Endereçamento, é responsável pelo controle e tratamento das mensagens transmitidas. Entre 
outras informações ele contém : o endereço X.400, qual o documento a ser transmitido, prioridade de 
entrega da mensagem, qualificador do corpo da mensagem - BP, origem e o destino dos dados a serem 



enviados, estrutura de diretórios e de nomes de arquivos, tratamento posterior que será dado a mensagem 
enviada (apagar, renomear) e o tratamento que será dado a mensagem quando chegar no destinatário (qual 
nome chegará, vai ser "apendada", "sobrescrita", ou será escrita por controle de números, também 
chamada de "multiplicada").

 

3.3.5 – Processos de Funcionamento

 

Os processos de funcionamento de um sistema de EDI podem ser classificados como:

1. Envelopamento;

2. Envio;

3. Retirada;

4. Desenvelopamento.

                   

O Envelopamento é um "pré-processamento" da mensagem, ele prepara as mensagens a serem enviadas, 
acrescentando informações de endereçamento e gerando o arquivo de cabeçalho. Ele consulta a tabela 
(diretório) de endereçamento para saber qual arquivo deverá ser enviado e sua localização. Se estiver 
disponível, o sistema emitirá aviso informando que preparou o envio a seu destino. Neste momento, todos 
os arquivos preparados, ainda não estão concatenados em  cabeçalho e corpo, fazem parte de uma fila 
colocados na banda de saída (OUTTRAY), esperando para serem transmitidos. 

O Envio e a Retirada correspondem a um "processo de comunicação" e é realizado conforme 
configuração do sistema. Estes processos podem ser divididos em subprocessos como: Estabelecimento 
(continuidade entre dois pontos), Inicialização (operações para que o modem, ou outro meio de 
comunicação, estejam aptos a transmitir/receber), transmissão (aqui ocorre a transmissão propriamente 
dita) e Corte (onde ocorre o encerramento e "reset" do modem, ou outro meio). 

O Desenvelopamento é um "pós-processamento" da mensagem. Ele é responsável por tratar 
as mensagens recebidas através da banda de entrada (INTRAY). Efetua a separação do cabeçalho e do 
corpo e disponibiliza as mensagens em arquivos pré-determinados pelo diretório de endereçamento 
origem e enviadas pelo cabeçalho. A separação da mensagem em cabeçalho e corpo é efetuada pelo 
processo de "disponibilização do arquivo", enquanto que o envio de notificação de entrega e retirada ao 
remetente é efetuada pelo processo "envio de notificação".

 

3.4 – REGRA DAS WAN’s

 

Empresas  utilizam as WAN’s para terceirizar a operação de componentes da sua 
comunicação EDI e infraestrutura das aplicações que não são escolhidas pelas empresas. 

                 A principal razão que companhias compram os serviços das WAN’s de EDI é para negociar 
processamento n para n, superando protocolos, velocidade, meios de comunicação e conteúdos diferentes 
entre empresas. Serviços fornecidos pelas WAN’s permitem uma transação EDI ser convertido pela rede 
em uma mensagem E-mail, um facsimile, um telex  ou hard copy para distribuir para os parceiros 



comerciais que não podem receber EDI. A WAN pode transmitir E-mail convertendo-o para outras 
mídias, ou convertendo entre vários protocolos, tais como o SMTP e X400, usando as características do 
protocolo.

 

3.4.1 – Mail Boxing e Screening

 

Os diferentes tipos de transações que estão destinados para várias plataformas de 
processamento podem ser trocados por companhias, incluindo EDI, E-mail, CAD e gráficos. Para permitir 
que companhias recebam transações descritas processáveis, WAN’s freqüentemente oferecem transações 
“screening” e distribuição de serviços em várias chaves que as WAN’s monitoram por mailbox (as WANs 
mantêm diferentes mailboxes para tipos de transações diferentes dos parceiros comerciais), através do 
remetente ( para que dados sejam somente recebidos de originadores autorizados ),  por sintaxe da 
transação, por integridade do dado ( para que transações danificadas não sejam recebidas). A maioria das 
aplicações para negócios suportam transações EDI para serem processados em lotes. Mailboxing das 
WAN’s podem ser uma solução para ajudar no gerenciamento, pois as filas de processamento são 
terceirizadas por elas.

 

3.4.2 – Serviços  de Gerenciamento das Transações

 

WAN’s oferecem manutenção de mensagens, relatando e bilhetando serviços. Relatórios de 
uso, atividades e bilhetagem mostram para as empresas como estão utilizando os serviços da WAN, 
fazendo com que os mesmos possam modificar seus hábitos para se tornarem mais eficientes. O uso 
freqüente de tais relatórios e bilhetagem é para facilitar o processo de cobrança interna. Nestes relatórios 
estão também a auditoria do caminho das mensagens. Se uma mensagem não foi recebida porque houve 
uma falha do sistema dos parceiros comerciais, a WAN pode reenviar através de um armazenamento 
online. A maioria das WAN’s também oferecem serviços de armazenamento off-line a longo prazo.

 

 

 

3.4.3 – Serviços de Aplicação

 

A maioria das WANs fornecem uma variedade de outras funções de processamento para 
suprir processamento in-house. Uma WAN pode oferecer aplicações estendidas para empresa, tais como o 
gerenciamento de E-mail, Lotus Notes ou Servidores Web, consideradas valiosas, permitindo uma 
empresa evitar investimento ou despesas operacionais. A WAN pode também oferecer aplicações que, 
pela sua natureza, devem ser fornecidas por um terceiro. Por exemplo, algumas WAN’s oferecem serviço 
de rastreamento de carga, outras fornecem bases da dados tais como códigos de produtos universais, e 
outras por sua vez, conjunto de transações ou venda de dados de um grupo industrial para tomar decisões, 
valiosas para o mercado e distribuição de relatórios de análise de tendências.  WAN’s geralmente 
oferecem serviços de consultoria aos usuários, implementando programas e serviços de reengenharia, 
deste modo, servindo de um ponto de “venda” de EC e outras necessidades comerciais. Serviços de 
aplicações serão a principal área de expansão para WAN’s.



A Internet não substituirá os serviços fornecidos pelas WAN’s, listado acima. No entanto, os 
serviços de aplicação descritos podem ser fornecidos por software de gerenciamento de EC rodando no 
próprio computador das empresas. Conforme o andamento do mercado, a combinação da expansão do 
EC, a disponibilidade do software de gerenciamento para transações EC melhorado, e ambíguos 
transportes, incentivarão entre 45% a  60%  grandes empresas a utilizarem os serviços das tradicionais 
WAN’s, como mailboxing e serviços de gerenciamento transações. Antes dos clientes decidirem optar 
pela Internet para transportar EDI, devem :

 Avaliar que serviços fornecidos pelas WAN serão usados dentro do seu negócio 

 Determinar qual software deverá ser adquirido pelos parceiros comerciais para trabalhar com serviços 
prestados pela WAN 

 Determinar quais parceiros comerciais serão capazes de implementar e suportar o sofware. 

 

 

 

3.5 – TAXAS DAS WANs

 

Provedores WANs estão preocupados com os projetos EC baseados na Internet, pois os 
preços Internet são bem mais baixos comparando com taxas comercias das WAN’s. WAN’s (EDI) têm 
historicamente mudado seus serviços baseado na taxa por transação ou por kilocaracteres trafegados. 
Infelizmente, o serviços reais que as WAN’s fornecem não são avaliados ou valorizado na estrutura das 
taxas. A mudança do mecanismo gera problemas para WAN’s, pois elas estão sendo equipadas para 
mudar os serviços de transporte de mercadoria fornecido pela Internet a um plano de taxa mais barato. 
Para remediar este problema, WAN’s mudarão a estrutura dos preços para refletir mais os serviços que 
elas realmente fornecem, enfatizando o transporte e taxa por transação dentro de 12 meses. WANs 
começarão a mudar os seus serviços, oferecendo e movendo progressivamente as aplicações hosting, 
integração de sistemas e consultoria de serviços. Dentro dos próximos anos, a maioria das WAN’s 
possuirão ou terão fechado parceria com companhias de consultoria.

 

3.6 – SOFTWARE PARA EDI

 

Empresas podem trocar tipos diferentes de informações EC – incluindo arquivos, E-mail, EDI 
e transferência de fundos eletrônicos – com outras companhias em conexões Internet baseado no TCP/IP, 
usando uma variedade de protocolos de comunicação direta e “store-and-forward” (armazena e repassa), 
tais como FTP, SMTP/MIME e X400. Hoje, muitas empresas usam WAN’s como intermédio na troca de 
informações, e as WAN’s aceitam, classificam, administram e armazenam as transações até as 
companhias estarem preparadas para puxar as transações para processamento em suas aplicações 
específicas.

Se as WANs são eliminadas pelo uso da Internet, então cada empresa que troca informações 
enviará transações diretamente uma para outra e cada uma precisará de um software que efetue um EC 
“clearinghouse” com as seguintes funcionalidades: arquivamento e restauração; juntando e separando 
informações dos pacotes,  serviços de diretório, fluxo de trabalho entre processos e roteamento, 
corrigindo e transformando vários tipos de informações, mailboxing, registro de erros, trajetórias das 



informações, monitoramento e redisponibilização do arquivo e segurança, auditoria e contagem. Estes 
serviços são parcialmente fornecidos pelos sistemas EDI de hoje. Entretanto, sistemas EDI atuais não 
podem manusear múltiplos tipos de informações. Alguns dos componentes mais críticos das informações 
relatadas são descritos a seguir:

 Arquivamento e Restauração 

Departamento de auditoria deverão ser envolvidos na projeção do arquivamento e processo de 
restauração. Os usuários devem referenciar a Regulamentos Uniforme da Câmara do Comércio 
Internacional de Conduta de troca de Teletransmissão de dados. Geralmente, estes regulamentos ditados 
de arquivamento de informações eletrônicas afetam a contagem.

 Fluxo de trabalho e Roteamento interprocesso 

Muitos tipos de informações podem ser trocadas usando a Internet e  SMTP/MIME, X400 ou 
FTP. É necessário um sofware para verificar, monitorar os envelopes enviados na comunicação para 
determinar as informações contidas dentro e executar o script do fluxo de trabalho entre processos 
corretos para roteá-lo através de sequências corretas das fases do processamento. Por exemplo, EDI 
contido em um envelope SMTP/MIME precisa ser roteado para um sistema EDI, depois arquivado e o 
envio de mensagens interpessoais precisam ser roteado para o sistema E-mail, e anexos tais como 
planilhas e desenhos,  para sistemas que possam processá-las.

 “Montagem” e “Separação” dos produtos de Informação 

Se alguns tipos de processo de envelopamento são usados para indicar o endereço do 
remetente ou destinatário, informações contidas em um envelope devem ser usadas para autenticidade do 
remetente, arquivados, indexados por transação no caso de precisar recuperar a resposta de uma transação 
ou mantidos em arquivos de rastreamento depois da montagem e da desmontagem da informação.

A informação do envelope deverá ser separada do processamento, mas sua relação deverá ser 
preservada para recuperar a informação e para auditorias.

 Transformação e Reformulação para tipos de informações variados 

Hoje, muitas transformações são relatadas em tradução de transações EDI ou convertendo 
EDI para faximile. Como o EC expande, mais tipos de informações incluindo formatos customizados, 
planilhas, gráficos, dados técnicos, imagem e vídeo, devem ser transformados ou reformados. A EC 
“clearinghouse” necessitará para acomodar o interfaceamento dos múltiplos tipos de software de 
transformação, tal que arquive e rastreie os diferentes tipos de informação.

 Segurança 

Ponto a Ponto, significa aplicação do processamento final para aplicação do processamento 
final. Segurança é necessário especialmente se a informação de transferência de fundos está sendo roteado 
através da EC clearinghouse. Autenticação, autorização, controle de acesso, integridade dos dados e 
encriptação serão ajustados.

 Registrando Erros, Rastreamento da Transação e Auditabilidade 

Clientes devem estar seguros de que todos os tipos de problemas poderão ser detectados e 
registrado, que todos tipos de informações podem ser rastreados por todo sistema, e que auditabilidade 
ponto a ponto de todos os tipos de informação é traçado no sistema.

     Pelo fato da Internet poder facilmente enviar diferentes tipos de informação, todos tipos de 
informações recebidas diretamente de fontes externas têm sido tratado como se fossem correspondências 
de negócios oficiais e uniformemente tratado por uma EC “clearinghouse” interna. Software de 



gerenciamento de EDI fornece muitas destas funções para o EDI sozinho. Alguns sistemas de E-mail 
também têm sistemas de rastreamento e monitoração. Clientes que querem obter vantagens com a Internet 
e eliminar os serviços das WAN’s podem usar a combinação do EDI existente e software de E-mail, mas 
terão que escrever códigos para aumentar estes sistemas para fornecer todas as funcionalidades 
requeridas.

 

3.7 - CONCLUSÃO

 

As redes de computadores são sistemas construídos com a finalidade de  compartilhamento de 
recursos, é formada por um número ilimitado, mas finito de módulos autônomos de processamento 
interconectados, no entanto, a independência dos vários módulos de processamento é preservada na sua 
tarefa de compartilhamento de recursos e troca de informações.

            O EDI utilizado da forma tradicional é considerado eficiente e seguro na troca de documentos, 
mas não possue a possibilidade de expansão por ser ponto-a-ponto.

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV

 

 

EDI WEB

 

4.1 – INTRODUÇÃO

 

Muitas organizações estão utilizando a Internet para o EDI onde três pontos importantes se 
destacam: redução de custos, competitividade e extensão mundial da Internet.

Este capítulo refere-se ao EDI trafegando através da internet, os métodos utilizados, a 
segurança na transferência de arquivos e traz uma visão atual e futura para o EDI Web.

 

 

4.2 –  HISTÓRICO DA INTERNET

 

    A Internet nasceu como um projeto do Departamento de Defesa norte-americano 
desenvolvido pela Advanced Research Projects Agency (ARPA) e, por isso, recebeu o nome de 
ARPANET. A arquitetura da ARPANET foi desenvolvida de 1959 a 1969 e tinha como objetivo principal 
fornecer um sistema de comunicações de computador distribuído que poderia sobreviver a um ataque, de 
forma que, mesmo se uma parte do sistema fosse perdida, o resto da rede poderia continuar funcionando. 
Nos anos 70, as universidades e outras instituições que faziam trabalhos relativos à defesa tiveram 



permissão para se conectar à ARPANET. Em 1975 existiam aproximadamente 100 sites.

    As facilidades de comunicação e troca de dados propiciadas pela Internet já permitiam que na 
metade dos anos 80 houvesse interesse tal entre pesquisadores, educadores e pessoal envolvido em defesa 
que já se justificava o estabelecimento de negócios para a fabricação de equipamentos especificamente 
para a implementação da Internet. Empresas tais como a Cisco Systems, a Proteon e, posteriormente, a 
Wellfleet (atualmente Bay Networks) e a 3Com, começaram a se interessar pela fabricação e venda de 
roteadores, equipamentos necessários à conexão.

    A década de 90 marcou a Internet pela introdução de serviços que a tornaram mais popular, 
visto que eram dirigidos a um público amplo. Entre 1993 e 1994 foram distribuídas 2 milhões de cópias 
pela Internet do software Mosaic, o browser multimídia para a WWW. Browsers, como o Mosaic, 
tornaram o acesso à rede quase intuitivo e, ainda durante a década de 90 surgiram os instrumentos de 
pesquisa como Yahoo, Infoseek e Altavista que facilitavam sobremaneira a busca de informações. 
Antigos serviços on-line como America On-Line, Prodigy e Compuserve passaram a prover acesso à 
Internet. Os microcomputadores começaram a vir de fábrica com os softwares necessários para acesso à 
rede previamente instalados e, paralelamente a isso, houve um incremento enorme no número de 
provedores de acesso.

     Novidades tecnológicas como transmissão de vídeo e rádio, ferramentas para seleção de 
conteúdo e salas de conversação ajudaram a disseminar ainda mais a Internet.

    No Brasil, o progresso das redes é creditado ao professor Oscar Sala, da Universidade de São 
Paulo, que fez chegar a rede Bitnet em fins de 1988, conectando a Fapesp ao Fermilab nos Estados 
Unidos. Em 1991, a Fapesp conseguiu fazer a primeira ligação com a Internet e, alguns meses depois 
estabeleceu-se outra linha internacional, ligando dessa vez o Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. 

    Em 1995, com a posse do governo Fernando Henrique Cardoso, foi estabelecido o Comitê 
Gestor da rede Internet no Brasil e que tinha a função de coordenar e incentivar sua implantação no país. 
Ao mesmo tempo a RNP (Rede Nacional de Pesquisas), que havia iniciado a instalação de um backbone 
nacional em 1991, decidiu tornar-se uma rede mista, voltada para o tráfego acadêmico e comercial, 
constituindo-se na única a ter cobertura nacional e a responsável pelo acentuado progresso da Internet no 
Brasil.

Hoje, a Internet é uma rede mundial fornecendo E-mail, quadros de notícias, pastas de 
arquivos, base de dados e outros recursos. Não é incomum ver endereços Internet nos cartões de 
apresentação de universitários, professores, empregados do governo, executivos, gerentes.

Entre os serviços da Internet, pode-se citar:

 Correio Eletrônico 

A Internet é muito utilizada para envio de E-mail entre empresas. E-mail na Internet é uma alternativa 
mais barata do que comércio de serviço de E-mail pelas WAN’s (Value Added Network) baseado no 
padrão proprietário ou X400 (X400 é uma especificação da Internacional Telephone Union que controla 
os padrões internacionais de mensagens eletrônicas. O X400 não é utilizado pela Internet).

 World Wide Web (  “Teia Mundial ) 

A World Wide Web é uma aplicação na Internet que usa uma tecnologia chamada de “Hipertexto” 
criando enlaces de informações. A aplicação WEB foi lançado em 1.992, porém somente a partir de 
1.995, os WEB sites estão sendo mais utilizados na Internet. Páginas na Web site estão normalmente 
ligadas entre si, ou seja, o usuário “clica” na palavra sublinhada, numa figura ou em um byte completo e 
será transportado ou apontado para outra localização dentro do mesmo documento ou em outro Web site 
em qualquer lugar do mundo. As páginas Web são construídas usando a linguagem de marcação chamada 
HTML ( Hypertext Markup Language ) para criar estas ligações, e podem ser observadas  em alguns 



browser. Na teoria, é muito fácil mover de uma página para outra por toda a Web, independente da 
localização, isto ocorre, porque os softwares  HTML e o Web browser ocultam a complexidade da 
infraestrutura da rede para os usuários, gerando assim interesse maior pelos usúarios leigos.

 Quadro de avisos 

Usenet é um quadro de avisos eletrônicos da Internet. Ele é organizado em milhares de categorias 
chamadas de “newsgroups” para que usuários enviem e recebam mensagens. Organizações podem ganhar 
uma vantagem estratégica através destes levantamentos.

 Arquivos 

Muitas empresas mantêm o seu arquivo de pastas com reportagens, dados e software de domínio 
público e software shareware na Internet. Indivíduos podem acessar arquivos através de FTP ( File 
Transfer Protocol ) anônimo, onde os usuários efetuarão a transferência de arquivos de um designado 
diretório sem dar privilégio de acesso a usuários distantes. FTP anônimo é muitas vezes o mecanismo 
mais conveniente para distribuição comercial de atualizações ( upgrades ) de softwares. A Digital 
Equipment e a Microsoft usam a Internet para efetuarem upgrades.

 

4.3 - INTERNET PARA UTILIZAÇÃO DE EDI

 

Embora a Internet possa ser vista como um simples conjunto de recursos para rede, trata-se de 
uma valiosa vantagem para organizações como ferramenta estratégica, melhorando nos processos e 
decisões do negócio. A Internet pode ser usada como um veículo para desenvolvimento de produtos, 
serviços para clientes, marketing e uma rede barata.

Negócios que utilizam a Internet para o EDI focalizam três pontos importantes: redução de 
custos, extensão e competitividade.

                   A Redução de Custos para usuários do EDI, através das WANs, baseiam-se na contagem de 
transações, kilocaracteres e serviços utilizados. As faturas dos clientes dos provedores de serviços Internet 
baseiam-se na largura da banda usado na conexão, independente do uso. Desta maneira, uma empresa 
com uma linha de 56 Kbps na Internet paga nada mais que o devido aumento de uso do EDI ou outras 
aplicações. Este pacote de preço significa que a mensagem EDI é essencialmente livre ou pelo menos não 
acrescenta custos para uma empresa que está usando a Internet.

Vários sistemas de comunicação mais antigos usado pelo EDI, são proprietários, antiquados e 
originalmente designado como parte da solução do único suporte de aplicações. Como resultado, grandes 
empresas muitas vezes submetem a gastos mensais exorbitantes para suporte de múltiplos arrendamento 
de linhas, sistemas de controle de linha e pacotes de transferência de arquivos necessário para suporte de 
sistemas EDI.  

A Internet é uma oportunidade para unificar os protocolos de transporte de redes internas e 
externas  para o TCP/IP. Provavelmente, empresas não poderão fazer com que todos seus parceiros 
comerciais convertam para o transporte do EDI baseado no TCP/IP. Contudo, eles poderão ainda 
economizar dinheiro convertendo seus sistemas, conectando por uma WAN ou Provedor de Serviço 
Internet usando TCP/IP, e pagando aos mesmos para tratar dos diversos protocolos e software associados 
aos parceiros comerciais que não puderem ou não quiserem converter para TCP/IP.

Imaginem, se os sistemas de voz de telefone internacional  tivessem a mesma condição das 
redes de dados usados para o transporte do EDI. A todo momento funcionários das empresas querendo 
falar no telefone com pessoas de outras empresas. Primeiramente, as empresas deveriam negociar quais 



linhas das companhias de telefone seriam usados, e então, qual equipamento de chaveamento interno e 
protocolos vão ser necessários. Isto certamente dificultaria o crescimento dos negócios. Por causa da 
adoção difundida do padrão para comunicação de voz, pode ser ressaltado que está errado o caminho que 
o EDI é transportado hoje, e esta ineficiência está dificultando o crescimento dos negócios.

 No meio dos negócios mundiais de hoje, o modelo de negócios possível pelo EDI é padrão, 
incluindo o “Just-in-Time”, respostas rápidas, respostas dos consumidores e encargos controlados. Os 
parceiros comerciais que necessitam usar este novo modelo de negócios têm o meio de comunicação 
incompatível, e limites na sua agilidade para estabelecer o relacionamento comercial EDI  rapidamente e 
facilmente. Diversos meios de comunicação de dados também limitam a agilidade das empresas para abrir 
o novo mercado de comércio eletrônico, como o aumento de custos de operação e o custo dos produtos. 
Modelos de Negócio, tais como o “Just-In-Time” e resposta rápida, não serão convertidos para o EDI que 
pode ser sustentado por sistemas baseados em papel. Empresas atraídas por este novo modelo de 
negócios, cada vez mais utilizarão as tecnologias de comunicação como EDI e a Internet para melhorar a 
eficiência, extensão de novos mercados, redução de preços e tornar-se mais competitiva

     Pode-se considerar aplicações de EDI na Internet “seguro” aquelas que possuem as seguintes 
características: 

 Aplicações que não exigem respostas imediatas 

 Arquivos ( mensagens ) com tamanho inferior a 10 megabytes 

 Aplicações que não são críticas 

 Aplicações que não possuem informações confidencias 

 Sistemas EDI que podem ser isolados de sistemas de processamento principal. 

Para arquivos grandes ( mensagens tipo EDI ) não é recomendável o envio das mesmas pela 
Internet, por que as mensagens são quebradas em várias partes devido os limites do padrão relacionado a 
Internet. Caso esses arquivos sejam bem protegidos e se as correspondências estão limitados a um grupo, 
podem ser trocados através da Internet usando FTP.

Empresas do tipo B deverão começar usando a Internet para troca de E-mail com outras 
companhias e para acesso aos sites World Wide Web. Empresas do tipo C, deverão começar usando a 
Internet para troca de correspondências, mas poderão através dos provedores de serviço Internet oferecer 
serviços de mailbox (caixa postal ). 

Muitas organizações estão pesquisando o uso da Internet para o EDI devido ao custo mais 
baixo das redes e a extensão mundial da Internet. Existe plano de pagamento por tempo de conexão e 
conexão para muitos parceiros comerciais, oferecendo alternativas mais baratas para WAN’s 
transportarem dados EDI.

 

4.3.1 – Métodos EDI Web

 

Há dois métodos de EDI na Internet: FTP ( File Transfer Protocol ) e “Messaging”. FTP tem 
seus limites para EDI. Para as transações de mensagem EDI na Internet, as mensagens deverão ser 
envolvidos por um envelope MIME como demonstrado na figura 3. O protocolo MIME é um método 
padronizado de envio e recebimento de anexos. Uma arquivo anexado é especificado, e a carta do cliente 
codificada e enviada, o  destinatário decodifica o anexo e exibi tal parte da mensagem. Se o arquivo 
anexado tem uma extensão, o destinatário rodará na aplicação associada para visualizar. Um EDI 



Working Group da Internet Engineering Task Force tem designado o método mais simples de 
encapsulamento de objetos EDI no MIME.

Projetos piloto MIME estão em andamento em companhias da indústria eletrônica,  varejistas 
e no setor da educação. O único produto disponível é chamado de Templar da Premenos, que transporta 
opcionalmente, mensagens EDI encriptografadas e notificação de recebimento completa da recepção, que 
então deverá voltar a notificação de recebimento para fornecer “nonrepudiation” ( Nonrepudiation é um 
serviço que certifica que uma mensagem é de fato a mensagem do remetente relacionado. Para as 
empresas que aceitam pedidos via telefone, algumas vezes ligam de volta para verificar que o pedido 
realmente veio do chamado especificado. Isto é importante no negócio de comunicação para saber que o 
remetente é autêntico. Nonrepudiation, também é usado por companhias para impedir  usuários de rede 
reclamarem de falsificação de dados ou que não conseguiram enviar ou receber dados  ).

            

Figura 3 – Funções do MIME

 

 

Nos projetos comerciais publicados, duas companhias com interesse no sucesso do EDI na 
Internet – Cisco Systems e Premenos – tem demonstrado que realizar o EDI na Internet pode ser seguro. 

 Mesmo sendo possível economizar de 30% a 50% dos custos, acredita-se que para obter uma 
experiência positiva da maioria das companhias será necessário antes os clientes migrarem para 
tradicional WAN’s  e posteriormente para EDI na Internet.

        A Cisco vende entre outros produtos, roteadores Internet, e tem um acordo com provedores 
de serviço Internet para mercado e serviços. Transporte através da Internet é tratado usando o Templar da 
Premenos, um produto que pode trabalhar com algumas traduções do EDI. Mensagens formatadas em 
EDI são transferidas de um tradutor para o Templar, e a mensagem é encriptada usando chave pública de 
criptografia da RSA Data Security. O uso da tecnologia RSA permite o Templar fornecer requerimentos 
de chave EDI para autenticação, integridade, e privacidade. Templar suporta mensagens através da 
Internet ou qualquer veículo de comunicação adaptável. O receptor desencripta a mensagem baseado em 
uma chave pública anteriormente disponibilizado pelo seu remetente, desta maneira assegurando a 
privacidade.  A notificação de recebimento verifica o recebimento da mensagem e determina a 
“nonrepudiation” da mensagem. A notificação de recebimento é reconciliado com o log da mensagem 
enviada. Se a notificação não retornou dentro de um certo tempo, e se o sistema está configurado para 
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fazê-lo, então a mensagem original é enviada novamente, ou o administrador do sistema gera um alarme 
que algo foi extraviado.

Embora o Templar seja o primeiro produto que implementa segurança desta maneira, ele 
ainda usa os padrões internacionais, tais como, o tipo de conteúdo EDI no MIME e AUTACK, uma 
mensagem EDI UN/EDIFACT.  Até outros produtos similares serem apresentados, ambos os parceiros 
comercias ( emissor e destinatário ) precisarão usar o Templar. Presumindo a aceitação do mercado deste 
conceito, que não é o mais provável, haverá um atraso de mais ou menos uns dois anos antes que os 
produtos adequem-se para serem disponibilizados para o mercado. Haverá também problemas de 
interoperabilidade entre diferentes implementações de vendedor.

 

4.4 – CUSTOS 

 

O Software EDI recupera o endereço dos parceiros comerciais através do perfil. Quando um 
grupo se encontra pronto para enviar as mensagens, o software EDI examina o envelope EDI, distingui 
informações dos parceiros comerciais a partir do campo do emissor e destinatário, além dos formatos de 
empacotamento do envelope de comunicação apropriado. Infelizmente, os campos de endereçamento do 
emissor e receptor são pequenos para carregar um endereço Internet, isto é, Nome @ Domínio ou Nome 
@ Endereço IP. Como resultado, os cabeçalhos EDI e software deverão ser modificados, tal que 
informações dos emissores e receptores no envelope EDI possam ser usados para melhorar a 
correspondência dos endereços TCP/IP.

Para modificar os sistemas EDI para o uso alternativo de endereçamento TCP/IP pelos 
parceiros comerciais, vendedores deverão utilizar diretórios, de preferência baseado no X500 ( X500 é 
um protocolo que gerencia online diretórios dos usuários e recursos). Com um diretório, informações dos 
parceiros comerciais deverão ser mantidos usando as mesmas ferramentas e os mesmos staff que 
suportam diretórios E-mail. 

Os elementos de dados do envelope EDI que contêm identificação do emissor e do 
destinatário deverão ser expandido para conter os endereços TCP/IP, ou novos elementos de dados 
deverão ser acrescentados na informação do endereço. Mas nem o ANSI (American Standards Institute) e 
nem o UN/EDIFACT estão considerando variáveis para mudar envelopes EDI desta maneira. Os 
vendedores de software não começaram a integrar seus sistemas com diretórios X500. Como resultado, o 
perfil das estruturas dos parceiros comerciais nos sistemas EDI de hoje não serão substituídos pela 
estrutura de diretórios baseado no X500 tão cedo.

 Em vez disso, vendedores de EDI como a Premenos e Suppy Tech estão oferecendo soluções 
que fornecem armazenagem e acesso a endereços TCP/IP externo para os sistemas EDI atuais. Estas são 
as soluções viáveis, contudo, devido as informações dos parceiros comerciais estarem alojadas e mantidas 
em pelo menos dois lugares – no perfil do usuário do sistema EDI e no segundo arquivo que armazena 
endereços TCP/IP – estas soluções adicionam outros processos administrativos. Os endereços TCP/IP 
estão conectados através das identificações dos parceiros comerciais armazenados em seu perfil, 
acessados quando um grupo de transações EDI está sendo preparado para ser enviado, e colocado no 
envelope MIME separado, que cerca as transações EDI. O envelope EDI não é atualizado, e isto gera uma 
auditoria e arquivamento adicional.

 

4.5 – RISCOS 

 



A Internet está expandindo rapidamente, criando caminhos para novas fronteiras, prometendo 
recursos para estender comunicações entre negócios. No entanto, ela ainda é um território descontrolado 
no qual a anarquia domina. A Internet é um meio de comunicação aberta que facilita a troca de 
informações e idéias sem restrições, mas seu “livre fluxo” psicologicamente é também inerentemente 
descentralizado. Um princípio fundamental do fórum intelectual e conhecimento do mercado estabelecido 
pela Internet é que tudo é válido, qualquer pessoa pode publicar o que quiser, apresentando serviços de 
dados online e diferentes materiais. Acrescentam-se os hackers que estão presentes, e tem o potencial de 
interceptar as transmissões EDI,  para publicar informações valiosas durante a transmissão. Em meados 
do ano de 1.996, a maioria das corporações tem sofrido pelo menos uma significativa experiência de 
quebra de segurança. Algumas precauções devem ser tomadas na Internet como: responsabilidade de 
suporte e serviços, infraestrutura, administração e operações eficientes, privacidade e performance.

 

4.5.1 – Responsabilidade de Serviços e Suporte

 

                    Muitos provedores de serviço Internet permitem outras empresas revender os serviços 
Internet, algumas cobrando a mesma taxa dos seus usuários, outras não. Além disso, não há acordo entre 
provedores de serviço interconectados – um processo usado por telefone de companhias para distribuir 
taxas (impostos) conforme o tráfego. Ambas as partes envolvidas devem pagar conforme a utilização do 
sistema. Com um projeto envolvendo os provedores de serviço Internet e revendedores, o dinheiro para 
manter a infraestrutura poderá não estar disponível. Desde que não haja autoridade central na Internet, 
clientes precisam depender dos serviços dos provedores como primeiro nível de suporte, ou subindo os 
níveis de suporte dentro do próprio provedor ou ainda transportadores regionais ou nacionais. Hoje, a 
percepção, é que a resolução de problemas na Internet está na mão de grupos de voluntários que são 
alertados do problema e trabalham sem receber.

 

4.5.2  – Operações  Eficientes

 

Os provedores de serviço Internet têm a função de trabalhar com acesso dos clientes 
eficientemente. Os novos provedores de serviço Internet talvez por não conhecer  as regras verbais, 
muitas vezes suas operações tornavam-se ineficiente. Exemplificando, ao carregar endereços em tabelas 
de roteamento, os provedores entram com os dados manualmente, uma tabela de roteamento separada é 
necessária em cada endereço Classe C,  a menos que  CIDR ( Roteamento Inter-Domínios sem classe ), 
ou  supernetting  for usada. CIDR é um padrão Internet que reúne múltiplos endereços classe C sobre uma 
máscara de rede (subnet mask), deixando administradores criarem grandes redes no aspecto do usuário 
para o roteador que usa um número mínimo de endereços IP quando trata-se da comunicação de roteador 
para roteador. Os roteadores da Internet, repartindo com mais roteadores e arbitradores de roteamento, 
estão sendo instalados para ajudar neste processo.

 

4.5.3 – Privacidade

 

Problemas envolvendo privacidade e segurança são as razões fundamentais que existem contra 
o uso da Internet de correspondências oficiais. A rede está povoada de “hackers” que gostam de desafiar 
abrindo arquivos, vasculhando sistemas de computadores anexados e interceptando mensagens. A rede 
interceptada não é suficientemente protegida para comunicações críticas, há software de confiança que 



aumentam a privacidade da correspondência, e outras opções de segurança, mas estes ainda não estão 
amplamente e uniformemente dispostas. 

 

4.5.4 – Performance

 

        Enquanto os backbone (alicerce) oferecem alta performance, as subredes não oferecem devido a 
Internet ser uma rede de redes. Neste meio de topologia, as mensagens devem trafegar através de muitas 
subredes, algumas das quais são operadas por voluntários de universidades e centros de pesquisas. 
Mensagens podem atrasar dias, ou sumir totalmente. Partes da rede podem ser derrubadas sem 
notificação.

 As empresas têm razões válidas para aproveitarem o acesso de recursos da Internet e 
experimentar o marketing eletrônico e disseminação de informações. As empresas deverão aproximar das 
conexões Internet com precaução e cautela para avaliação de risco e apropriada proteção. Para empresas 
tecnologicamente mais conservadoras, utilizar a rede para correspondências oficiais tais como EDI ainda 
não é aconselhável. Embora um servidor Internet pode ser isolado dos recursos dos computadores de 
empresas de um firewall, não há garantias. Neste ponto, as metas da empresa podem entrar em conflitos, 
pois é necessário proteger a empresa de hostilidades e garantir a integridade dos dados EDI na Internet, 
acrescentando os custos que estão associados com EDI na Internet, tais como gerenciar a chave e a 
manutenção do sistema de segurança.

 

4.6 – MEIOS QUE TORNAM EDI SEGURO NA WEB

 

Empresas que estão implementando a Internet devem estar cientes dos recursos de segurança 
existentes, não proporcionada pela Internet: privacidade, proteção de vírus, falsificação, verificação da 
recepção, não repudiação, quebra de senhas, segurança do Host, proteção de perdas de dados ou 
modificação.

Meios de segurança citados acima, servem para precaver vítimas em potencial dos possíveis 
riscos. Um número de iniciativas privadas estão a caminho para criar uma percepção mais ampla. A 
Eletronic Messaging Association (Associação de Envio de Mensagens Eletrônicas) tem realizado reuniões 
dedicada a identificação dos problemas e possíveis soluções de conexões empresarias seguras na Internet. 
Uma das questões  ressaltados mais comum,é a falsa hipótese do nível de segurança fornecido pelos 
produtos E-mail. 

Uma empresa conectada a rede Internet, possui níveis de referência, começando com a 
segurança na interface da rede. O primeiro passo é criar um perímetro de segurança de uma empresa, 
análogos a fechaduras de portas e janelas de um prédio para prevenir contra entrada de pessoas não 
autorizadas. O mais simples descuido pode gerar um grande problema. 

Empresas que estão atentas sobre segurança de informações estão pelo menos conscientes do risco de 
comunicações não protegidas na Internet, instalando firewall e combinações de softwares que restringem 
o acesso e filtra entradas de dados, deixando empresas basearem na política da corporação. Por exemplo, 
o firewall pode proibir arquivos binários e alguns tipos de entradas, mas pode permitir entrada de 
arquivos ASCII.

O negócio com firewall na Internet é próspero. Roteadores bidirecionais – uma configuração pelo qual 
uma mensagem inicia de um roteador interno, troca com um roteador externo que conecta-se na Internet, 



com ambos roteadores implementando regras de segurança aparecem na arquitetura firewall atual. 
Múltiplas configurações de um firewall na Internet são possíveis, dependendo do serviço fornecido. Até a 
um ano atrás, construção de firewall foi baseado em ferramentas, não em produtos.

                              Provedores de Serviços Terceirizados fornecem análise dos diagnósticos de segurança 
de dados e estudos para detectar pontos fracos. Serviços disponíveis destes vendedores incluem o projeto 
e implementação da arquitetura de segurança, o desenvolvimento da política de segurança e processos, e 
avaliação do software de segurança, e ainda deverão realizar periódicas revisões da política corporativa e 
conexões na Internet para ficar no topo das suas vulnerabilidades.

 

 

Figura 4-  Firewall Bidirecional

 

                                   Chaves públicas de técnicas de encriptação tem sido incorporado a vários sistemas 
de correio eletrônico, fazendo com que o mesmo garanta a privacidade das mensagens EDI e mostre ao 
usuário o destinatário e o originador. Assinaturas digitais podem garantir a integridade da mensagem, tal 
como, mensagens autenticadas e prevenindo qualquer um de pedidos falsos. Quando a encriptação e 
assinaturas digitais são usadas, a Internet pode ser usada com segurança para alguns aplicações EDI.

         Segurança na Internet pode ser dividida em duas amplas categorias: segurança na transação, 
a qual está preocupada com a segurança da transação que será transferido do host do originador para o 
host do destinatário, e segurança do host, o qual está preocupado com a segurança dos hosts conectados a 
Internet. Ameaça aos hosts incluem: login não autorizado, vírus, e acesso não autorizado aos recursos do 
servidor. Ameaça a segurança das transações incluem: farejadores que observam a circulação dos dados 
EDI através de um roteador da Internet, e possivelmente modificam estes pacotes trafegados, acesso não 
autorizado as caixas postais localizado em um computador que roda em uma provedora de acesso  para 
ler, modificar ou deletar as mensagens armazenadas na caixa postal. Deste modo, há a repudiação do 
receptor onde o mesmo rejeita a mensagem recebida. 
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WAN’s tem tradicionalmente se protegido contra estas ameaças através de auditoria da 
trajetória e salvando uma cópia de todas as mensagens trocadas entre as organizações e os seus parceiros 
comerciais. Enquanto a segurança do EDI na rede sem uma WAN é possível, a implementação de 
segurança deverá envolver uma ou mais soluções:

•        PEM ( Privacy Enhanced Mail ) – PEM é o padrão Internet de segurança de E-mail compatível 

com alguns sistemas de E-mail. Uma mensagem protegida pelo PEM  é codificada como um texto 

que pode ser impresso podendo ser enviado via Internet. PEM pode proteger somente dados tipo 

texto, deste modo, o PEM não pode ser utilizado para dados EDI ou dados binários. Para o uso do 

PEM na proteção das mensagens EDI, os dados EDI devem ser codificados para texto.

•        PGP ( Pretty Good Privacy ) encriptação – Compatível com alguns sistemas de E-mail, PGP 

manuseia alguns tipos de dados, incluindo binário e EDI. PGP codifica na saída da mensagem 

como um texto, tal que possa ser enviado pela Internet. Ele também, suporta mensagens grandes, 

segmentando-os em sequência de mensagens menores, os quais são agrupados no final do 

recebimento.

 

 X12 estruturas de segurança – O padrão X12 para segurança do EDI define controle especial de 
segmentos para delimitar a segurança dos segmentos dos dados efetuando a assinatura digital. X12 
efetua filtragem, o qual permite dados binários serem representados como texto. Entretanto, o 
envio de dados protegidos por X12 via Internet devem usar o MIME ( Multipurpose Internet Mail 
Extensions ) para codificá-lo em texto. A estrutura de segurança X12 somente trabalha com dados 
X12, portanto, não pode ser usado para segurança regular de mensagens E-mail. X12 suporta 
alguns algoritmos de criptografia, mas é mais utilizado com o DES ( Data Encryption Standard ). 

 

 EDIFACT – Estrutura de segurança que trabalha somente com dados Edifact e define especial 
controle de segmentos para delimitar a proteção dos segmentos de dados e para efetuar a 
assinatura digital. Eles também definem o mensagem AUTACK, a qual pode ser usado para 
assinaturas digitais em outras mensagens. AUTACK pode também ser usado como uma 
notificação (ACK) para fornecer a não repudiação do destinatário. 

 

 Templar – Templar é um sofware produzido pela Premones que fornece encriptação e assinatura 
digital, gera e localiza notificação AUTACKS, reenvia transações que não receberam o ACK 
dentro de um período de tempo específico e detecta duplicidade de transmissões. Templar suporta 
somente dados EDI e não pode ser usado com E-mail regular. 

 

Cada uma destas soluções de segurança são incompatíveis uma com as outras. Usuários 
devem optar para múltiplas soluções de segurança, especialmente quando estiverem efetuando transações 
com os parceiros comerciais via Internet de dados EDI encriptados e/ou com assinaturas digitais através 
de WAN’s que não fornecem estas soluções.

Muitas companhias que utilizam a Internet para EDI usam PEM, o que fornece segurança 
ponto a ponto e notificação de distribuição da mensagem. Ele pode ser usado para transportar ambas as 



formas X12 e Edifact para EDI. Outro método é o uso do MIME/MOSS. Especificação MIME oferece 
uma forma de trocar textos em linguagens com diferentes caracteres e E-mail multimídia entre diferentes 
sistemas. MIME detecta como a mensagem multimídia anexa, tal como planilhas, documentos de 
processamento de  palavras, ou transações EDI, podendo ser enviados como envelopes de mensagem 
usando o SMTP.

 

4.7 – TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS EDI USANDO FTP

 

FTP é uma aplicação TCP/IP que leva um usuário a acessar sistemas e transferir arquivos 
de/para outro sistema em uma rede. FTP é normalmente o nome do programa que o usuário chama para 
executar o protocolo, é um sistema de transferência de arquivos em oposição a um sistema baseado em 
envio de mensagem como o STMP/MIME ou X400/X435. Sendo um sistema de transferência de arquivo 
está mais de acordo com a maneira em que os dados EDI são trocados em outras redes.

Quando se utiliza o FTP para troca de informações, as duas partes estabelecem uma sessão. 
Um parte envia um login identificação e senha para um computador remoto e este então permiti acesso 
aos arquivos e diretórios especificados. Portanto, quando o FTP é usado o usuário deve administrar um 
login de identificação e senha para cada parceiro comercial, e parceiros comerciais devem acordar antes o 
nome do diretório e nome de arquivos para que possam trocar dados EDI via FTP. O login e a 
identificação são enviados decriptados na rede anterior para o início da sessão, então será adicionado 
segurança com FTP. Embora, suporte para o FTP signifique custos administrativos adicionais, o FTP 
permite transferência de arquivos EDI em alta velocidade. 

Os parceiros comercias deverão considerar no acordo comercial de troca de mensagens EDI 
via FTP, o seguinte:

•         Nome e senha para efetuar o login; máquina(s) o qual o login acessará

•         Diretório e conferência do nome dos arquivos

•         Protocolos de encriptação do arquivos e chaves

•         Empacotador dos dados EDI, ou seja, cabeçalhos MIME/EDI, empacotador PEM/PGP

•         Acordo do formato das mensagens, isto é, X12 ou grupos de transações Edifact

 

 

 

4.8 – RECOMENDAÇÃO PARA TRANFERIR ARQUIVOS EDI NA WEB

 

FTP e SMTP são as duas camadas superiores dos protocolos da Internet que a maioria das 
empresas consideram para transportar dados EDI. SMTP/MIME fornece uma camada extra de segurança 
e administração mais fácil do que o FTP, mas ele força os arquivos EDI através de sistema de mail. 
Acrescentando, o SMTP/MIME aumenta o tamanho dos arquivos EDI em aproximadamente 1/3. 
Portanto, um dado EDI trafega mais lentamente usando o SMTP/MIME do que FTP, então empresas não 
devem considerar o SMTP/MIME quando estão enviando grandes quantidades de dados EDI. Outro item 



que pode ser levado em consideração é que o SMTP/MIME e o SendMail não fornecem a notificação de 
que o arquivo chegou certo ou “nonrepudiation” de conteúdo.

É provável que o FTP será a escolha do protocolo a curto prazo para transferir arquivos EDI 
na Internet, mas os serviços de uma WAN continuaram a ser requeridos. Parceiros comercias menores 
usarão a Internet e o FTP para enviar arquivos EDI para um mailbox da WAN, similar para 
implementações usando comunicações assíncronas ou bissíncronas. As WAN’s armazenarão a 
informação em “falsos” mailboxes em nome das corporações maiores que terão um link com uma WAN 
para interfacear com todos seus parceiros comerciais. Quando as informações estão sendo enviadas de um 
parceiro comercial maior para companhias menores, ele também enviará as informações para um mailbox 
que poderá ser acessado via Internet. WAN’s estão implementando serviços que usam a Internet como um 
mecanismo de transporte.

As companhias serão capazes de ter comunicações diretas a Internet para o EDI e poderão 
devolver serviços WAN para caixas postais. Um sistema de envio de mensagem é preferível para 
transportar dados EDI na Internet pelos motivos de oferecerem segurança adicional, por serem mais 
controláveis do que sistemas internos para cadastro direto dos parceiros comerciais, por fornecer auditoria 
do caminho melhor

SMTP/MIME e padrões SendMail têm falhas que devem ser corrigidas antes do envio de 
mensagens competente ao EDI estar disponível por eles. Redes deverão possuir gerenciador de envio de 
mensagens e possibilidade de acordo em uma cooperativa, confiança e uma forma de segurança, antes do 
SMTP ou X400/X435 poderem ser usados pelo EDI. Prevê-se que as principais redes terão sistemas 
SMTP/MIME ou X400/X435  seguras, confiáveis e interoperáveis, capazes de manusear E-mail e 
transações de negócios EDI.

 

4.9 – E-MAIL

 

O mais simples e o mais utilizado meio de troca de mensagens é via E-mail. A especificação 
encapsulação IEFT-MIME é usada para incluir o dado EDI dentro da mensagem E-mail.

Os parceiros comerciais trocam o seguinte:

 O endereço E-mail das mensagens e um endereço E-mail para comunicações pessoais relatado para 
EDI. 

 Acordo em protocolos de encriptação e assinatura digital, incluindo notificação E-mail ( ou seja, 
suporte para o “Return-Receipt-To:”, header E-mail ou campos do header do E-mail estendido 
X400 ). 

 Chaves públicas para PEM ou encriptação PGP e assinatura digital ( ou chaves privadas para 
encriptação DES ( Data Encryption Standard ) . 

 Acordo relacionado ao formato da mensagem, ou seja, X12 ou grupo de transações Edifact 

Um exemplo de  E-mail baseado em EDI é o Templar, um pacote de software baseado em 
UNIX que pode enviar transações com parceiros comerciais na Internet como mensagens E-mail. Para 
fornecer um nível de segurança enquanto elimina os altos custos de uma WAN, a Premenos Corp. adotou 
E-mail como uma transação portadora, porque ele pode conectar diretamente às companhias. Premenos 
licenciou chaves padrões de encriptação da RSA Data Security para trazer a proteção disponível dentro 
das WAN’s para a Internet. Embora o Templar é um custo baixo e solução EDI de segurança, ele não 
fornecerá o mesmo nível de administração e controle como a WAN.



 

4.10 – O PAPEL DOS PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET PARA EDI

 

A mesma conexão Internet usada por organizações para enviar correio eletrônico deverá 
também ser utilizada para enviar transações EDI. Para entender a Internet, parceiros comerciais irão, 
através de ISP ( Provedores de Acesso Internet ) receber endereços designados e domínios de nomes. A 
ISP designará nomes ou domínios nas redes, companhias, máquinas, via DNS ( Serviços de Domínio de 
Nomes ). Os endereços dos parceiros comerciais são endereços da rede.

                   Uma ISP comercial, um provedor backbone principal ou revendedor local deste tipo de 
serviço ou mais backbones fornecem assistência técnica e acesso para links de telecomunicação local. A 
ISP pode ser usada para configurar E-mail Internet em uma conexão dedicada com transferência real 
time, ou utilizar o método store-and-forward ( armazena e transmite ), ou uma combinação de ambas, ou 
seja, uma distribuição direta entre os sistemas dos parceiros comerciais é usada quando um link é 
operacional e um método store-and-forward de um ISP é usado com um backup.

Geralmente, ISPs não oferecem serviços específicos EDI. Usuários que desejarem segurança 
de EDI tradicional, confiabilidade, não repudiação, auditoria, autenticação, integridade dos dados e 
serviços de consultoria devem procurar as WAN’s.

 

4.10.1 – Os Níveis de Provedores de Serviço Internet

 

Serviços Internet tem sido fornecido por “transportadoras” contratadas por academias, 
pesquisa e governo, mercado, por vários anos sobre subsídios federais. Provedores de serviço Internet têm 
emergido,  transportando tráfego que não cumprirá com a restrição da Política do Uso Apropriado da 
NSF, a qual fundou porções do backbone da Internet. Hoje, a Internet é “privatizada” e a Política do Uso 
Apropriado não é mais considerada. Quando se avalia os provedores, deve-se verificar se os mesmos 
estão oferecendo:

 Camada 1 

Esta categoria  de provedores de serviço Internet consiste em transportadora de intercâmbio a 
“tradicionais” WAN’s. Muitas destas redes oferecem serviços EC como parte de seus serviços Internet. 
Devido ao tamanho, os provedores oferecem ambígua conectividade TCP/IP e “full-time”, 
completamente provido de centros de controle da rede e help desks. Em alguns casos, esta é a causa de 
conflitos internos entre linhas do comércio tradicional, tais como redes de valor agregado e o mercado 
aberto para serviços Internet. Além disso, acredita-se que algumas destas redes estão vendendo 
treinamento e colocando pessoas para resolução de problemas. De forma devida, não há nada de 
excepcional para recomendar limitação para avaliação dos clientes para provedores da camada 1. Cada 
provedor deverá entender seus clientes.

 Camada 2 

Este nível consiste em cada provedor de Internet comercial nacional. Em geral, estes 
provedores de serviços são competentes tecnicamente e especialistas em fornecer serviços Internet. Eles 
também estão aptos a vender os equipamento necessários, incluindo firewalls e roteadores. É 
recomendável que empresas trabalhem com seus provedores de serviço Internet na escolha de 
equipamento para assegurar a eficiência da operação na conexão.



 Camada 3 

O terceiro tipo de provedor de serviço Internet consiste em provedores regionais. Eles são 
muitas vezes operados por instituições educacionais, mas oferecem serviços comerciais. Embora algumas 
possuam boa reputação, outras possuem pessoal inexperiente e alta rotatividade. Eles podem não oferecer 
ao cliente níveis de serviços exigidos por avaliações comerciais. De qualquer modo, alguns clientes tem 
assinado com provedores acadêmicos com parte da sua comunidade de suporte político.

 Camada 4 

O quarto nível do provedor de serviços consiste em revendedores. Estas companhias 
empresarias são usualmente muito bem localizados substituindo provedores regionais e nacionais. Muitos 
revendedores também operam sistemas de quadros de avisos eletrônico local. Estes pontos de acesso as 
redes são freqüentemente armazenados fora e, em alguns casos, armazenado na empresa. No entanto, eles 
podem ser uma escolha válida para empresas localizadas remotamente ou individuais que devem de outra 
maneira precisar de linhas caras arrendadas para o ponto de entrada da Internet mais próximo.

 Camada 5 e 6 

A última categoria de provedor de serviço Internet é apropriada para indivíduos e empresas 
procurando caminhos de baixo risco para explorar recursos da Internet. A quinta categoria inclui o 
principal  serviço online, a qual oferece vários graus de acesso a Internet. A sexta categoria consiste em 
quadros de avisos de serviços eletrônicos locais, alguns dos quais tem “portas” para a Internet.

Conectividade na Internet é somente uma parte que utiliza a Internet para EDI e EC. Somente 
alguns dos provedores de serviço Internet oferecem consultoria ou outros serviços, além da conectividade 
básica. 

 

4.11 – CONEXÃO WAN ATRAVÉS DA WEB

 

Mensagens entre empresas por E-mail ou EDI podem ser feitas via conexão direta, mas 
empresas devem gerenciar o tempo, protocolos e outros elementos. Envio de mensagem via WAN’s, 
usando mailbox que armazena e distribui mensagens elimina a questão do gerenciamento. Quando 
correspondências são de uma mesma WAN, a responsabilidade pela mensagem está dentro da mesma 
rede de vários vendedores. No entanto, como companhias comerciais normalmente usam redes diferentes, 
o tráfego deverá ser distribuída entre WAN’s. A maioria das WAN’s tem implementado uma versão de 
X400 interligado por E-mail inter-WAN, e usam várias outras extensões para “EDI Internetworked”. 
Embora não sendo o ideal, conexão entre WANs funcionam. Conexão entre WAN e a Internet é outra 
história.

De qualquer modo, as principais WAN’s estão fornecendo a opção de EDI na Internet. Hoje, 
muitas usam uma variedade de transporte, e adicionando a opção da Internet ajudará a satisfazer 
exigências dos parceiros comerciais. A opção de transporte via Internet deverá ser mais barato do que 
utilizando outros canais de comunicação, as WAN’s provavelmente oferecerão serviços de valor agregado 
adicional, necessários para endereçamento para os clientes. Estes serviços incluirão suporte ao FTP, 
envelopamento e desenvelopamento de transações MIME, conversão de endereçamento, “checking”, 
encriptação e decriptação e serviços de consultoria. Com o fornecimento de novos serviços de valor 
agregado, as WAN’s esperam manter algumas de suas margens de serviços de redes EDI. 

Conexões da rede WAN EDI e a Internet incluem:

 Localização e auditoria da trajetória das mensagens 



Hoje, tráfego entre WANs pode ser monitorado, mas os padrões de envio de mensagem na 
Internet não é fácil de manter auditoria. Se uma mensagem é transferida entre provedores de serviço 
Internet e uma WAN, a auditoria do trecho percorrido não é contínuo. Sistemas de gerenciamento de EDI, 
que não são baseados em “messaging”, não podem registrar quando e como as mensagens foram enviadas 
e recebidas entre as redes, quando uma WAN faz o envio de mensagem para seus parceiros comerciais 
( isto é, participação das fila de saída das mensagens até uma notificação ser recebida), também necessita 
de um forma para determinar qual é o problema se as mensagens não forem recebidas, senão não será 
possível detectar, caso as mensagens estejam sendo interceptadas. Serviços similares, que têm sido 
implementados para trajetória das mensagens X400 pelas redes ou serviços como “mailbag” EDI, têm 
sido implementados entre provedores de serviços EDI e WANs para uma auditoria.

 Atrasos 

Embora o roteamento na Internet possa ser controlado, porções da rede podem sofrer 
interrupções e “brownouts” para carregar. Por exemplo, quando um vendedor de software Internet lança 
uma nova versão para efetuar o downloading, certos nós da rede ficarão mais lentos. 

Devido ao tráfego WAN/Internet,  WAN’s tenderão a iniciar sessões entre redes somente 
quando for necessário ou quando houver tráfego suficiente para justificar a utilização do mesmo. Isto 
conduzirá a atrasos. Como resultado, empresas deverão limitar Internet EDI para mensagens de baixa 
prioridade até a performance poder ser medida coerentemente e provedores de serviço Internet poderem 
oferecer acordos de níveis de serviços.

 

4.12 – VISÃO FUTURA PARA EDI WEB

 

        O acesso a longa distância promovendo o EDI Web resultará em um aumento significativo 
nas trocas de mensagens com novos parceiros comerciais. 

Com o custo mais baixo, alta velocidade, acesso aberto e arquitetura robusta, a Internet poderá 
ser vista como um meio ideal para o EDI. Há significativo interesse em utilizar a Internet para transações 
comerciais. Porém, devido à vulnerabilidade de interceptação das mensagens, a falta de suporte ao 
usuário, inúmeras dificuldades de obtenção de segurança e autenticidade das mensagens, há dificuldades 
nas transações comerciais através da Internet.

       A introdução da Internet, muitas vezes acrescenta interfaces adicionais e complexidade para o 
EDI existente nas organizações, gerando aumento de despezas e novos custos em curto prazo. Apesar do 
uso dos protocolos da Internet poder potencialmente fornecer melhor interoperabilidade, integração dos 
sistemas aplicativos, alta performance e baixos custos, o retorno real do investimento depende da 
capacidade das organizações para considerar o EDI Web como uma parte da estratégia de sistema de 
informação geral das organizações.

                  O EDI continua mantendo sua forma tradicional nas grandes corporações e encontra na 
Internet a chance de conquistar também as pequenas e médias empresas. A possibilidade de expansão 
coloca um desafio aos principais fornecedores nacionais: manter sua atual base de grandes clientes e 
desenvolver soluções Web para um mercado  nunca antes explorado.

      As taxas mensais extremamente mais altas dos serviços de EDI em redes privadas estão 
levando alguns usuários para alternativas baseadas na Internet.

 

 



Tabela 2 : Taxas Mensais de EDI (Fonte Giga Information Group)

 

Número de documentos

EDI por mês

Custo do provedor

de serviços Internet

Custo das redes de

valor agregado privadas

10 a 20 US$ 20 US$ 76 a US$ 118

150 a 200 US$ 45 US$ 95 a US$ 143

500 a 2.000 US$ 45 US$ 218 a US$ 529

10.000 a 30.000 US$ 400 US$ 1.865 a US$ 3.775

 

 

 

                  Durante algum tempo, acreditou-se que, a exemplo de outras aplicações, o EDI também 
poderia tornar-se 100% Internet. Mas a prática tem demonstrado que os maiores usuários da solução 
tradicional não parecem interessados em trocar seus sistemas, frutos de investimentos de  milhões de 
dólares e, principalmente, ainda eficiente e seguros na troca de documentos com clientes e fornecedores.

                   Se pelo lado das pequenas e médias empresas, o EDI Web abre novas possibilidades de 
negócio, para as grandes corporações ele permite a integração de um número maior de parceiros. 

                   Cerca de 80% das grandes empresas do setor industrial utilizam o EDI tradicional, que no 

entanto só atinge 30% de seus parceiros, já que grande parte destes parceiros não faz EDI por falta de 

estrutura. O EDI Web, oferece condições de se integrar ao sistema, permitindo que as grandes empresas 

unifiquem seus processos.

                    O EDI Web, está em fase de crescimento, além do preço mais acessível, e as facilidades de 
operação, as soluções que foram desenvolvidas para Web pressupõem a navegação na tela, em um 
ambiente mais amigável e simples de operar para empresas que ainda não estão habituadas a este tipo de 
solução.

 

4.13 – CONCLUSÃO

 

         A solução EDI Web abre novas possibilidades de negócio para pequenas e médias empresas 
de se integrarem ao sistema, permitindo a unificação dos processos já que há uma grande existência no 
mercado de sistemas desatendidos que necessitam de intercâmbio eletrônico de dados.

Uma limitação significativa da rede Internet, mais uma vez é a segurança. Usuários buscando 



a redução de custos, utilizando o EDI, da forma tradicional para Internet acabará gastando em construção 
de meios de segurança dentro da empresa, tais como firewalls, e outros tipos de segurança fornecido pelas 
WAN’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V

 

 

 

CONCLUSÃO

 

                     Usuários de empresas trabalham para equilibrar a forma adequada com a especificação da 
tecnologia, suas aplicações e a natureza das relações comerciais para obtenção do sucesso. 

Padrões EDI existem a mais de uma década, milhões de dólares em transações são trocadas 
via EDI, no entanto a maioria dos negócios ainda continua sendo feita através do papel. A razão do EDI 
não ter sido adotado em grande massa é porque as organizações consideram o custo um fator 
predominante. O custo maior do EDI são as redes de comunicação. Para superar esta barreira, espera-se 
que a Internet venha a suprir todos os problemas encontrados, enfatizando a segurança. 

O EDI Web permite um usuário com um browser Web e uma conexão Internet acessar um 
Web Site e de forma online preencher um formulário de pedido por exemplo, que posteriormente chamará 
um script de um Web server para automaticamente traduzir um dado para o formato EDI que deverá ser 
enviado para o outro parceiro. Este parceiro receberá o pedido e automaticamente alimentará o seu 
sistema de pedidos. Considera-se propício o uso de um Web Site para empresas de médio a pequeno 
porte, considerando que para empresas onde são gerados grandes volumes de pedido, não é viável. 



            Hoje, no Brasil com a globalização, a liberalização da economia, a infra-estrutura das 
telecomunicações ficando cada vez mais baratas, o EDI já não é apenas mais uma inovação tecnológica 
disponível no mercado, e sim a base tecnológica para que as empresas possam atravessar juntas a 
transição econômica e cultural atual. O empresariado brasileiro se depara com a abertura do mercado ao 
capital externo e se vê obrigado a mudanças estruturais para garantir a continuidade sadia das empresas, 
além disso  começa a ter contato com o caminho tecnológico traçado pelas empresas no exterior para 
alcançar objetivos e se diferenciar de seus concorrentes.

                   Dada a importância do assunto da tecnologia da informação, sendo disponibilizada para uma 
massa nunca antes atingida, é que se torna de extrema valia que as empresas prestadoras deste serviço 
também se conscientizem de sua importância, podendo assim prestar um atendimento de acordo com a 
necessidade de clientes/usuários finais, visto que a tecnologia é meio e não fim dentro das atividades 
produtivas da sociedade.

Segundo a IDC (International Data  Corp), até 2004 o mercado será dividido em 50% das 
trocas de dados através do EDI Web, e outros 50% via EDI tradicional, isto é trafegando através de 
WAN’s.

Acredita-se que as formas tradicional e Web em EDI devem, mais que conviver, se integrar 
no futuro, pois trata-se de aplicações com funções específicas que vão tornar-se complementares à medida 
em que o mercado intensificar suas transações.
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