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Introdução
Uma informação em tempo real, rápida e precisa é 
pré-requisito para o bom desempenho dos processos logísticos. 
A logística é uma área extremamente promissora e com 
grandes oportunidades e com o objetivo de se ter velocidade e 
qualidade nas informações, a automação deste fluxo é 
extremamente importante para que o cliente final de qualquer 
cadeia seja bem atendido. O interesse em fazer uso da 
tecnologia da informação nos processos logísticos cresceu nos 
últimos anos, devido ao aumento do desenvolvimento de 
programas de gestão empresarial e por conta dos altos volumes 
de recursos financeiros investidos em no setor da tecnologia. 

Metodologia
O presente trabalho tem como método uma pesquisa 
exploratória descritiva com benchmarking nas empresas do 
varejo, que possuem o mesmo modelo de negócios na entrada 
de pedidos. 

Objetivos
Avaliar um plano para elaborar um novo procedimento de 
entrada de pedidos de vendas via portal web a partir de um 
comércio eletrônico B2B na indústria de alimentos. As 
informações em relação ao processamento de pedidos, ficarão 
disponíveis e acessíveis aos funcionários da empresa e aos 
clientes para que possam ser rastreados e obtidos status em 
relação a entrega. O objetivo secundário é a redução dos custos 
com transporte e erros nos pedidos, o que resultará em um 
processo mais ágil e sem interferência manual.

Resultados
Estima-se uma redução de 90% anual uma vez passada a 
responsabilidade da colocação do pedido para o cliente via 
portal web. Multiplicando a média (R$ 14.546,58) por doze 
meses e calculando a redução anual de 90%, a figura 1 mostra a 
redução anual estimada com a implementação do portal web 
de aproximadamente R$ 266.

Conclusão
Com a implementação do portal web os objetivos serão 
alcançados resolvendo o problema de erro, interferência 
manual nos pedidos e custos com frete, que hoje são os 
principais problemas da empresa. Não só o cliente mas também 
os vendedores, terão acesso as informações em tempo real da 
situação das ordens emitidas, podendo rastrear a mercadoria e 
até mesmo tomar decisões caso haja algum problema pontual. 
Redução do número de visitas aos clientes e deslocamento do 
vendedor até o estabelecimento também farão diferença no 
resultado final da empresa, com aumento do lucro, uma vez 
que os clientes terão mais informações, sem depender tanto de 
uma visita presencial pois dúvidas poderão ser atendidas por 
telefone.
Com todos o projeto implantado, a empresa fica apta a se 
tornar mais competitiva, com maior disponibilidade de 
produtos, alto giro de estoque e satisfação do cliente.
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O portal web acelerará todo ciclo de processamento de 
pedidos, reduzindo possíveis falhas e aumento dos níveis de 
serviço, entregando na data desejada todo o pedido solicitado.

Figura 1 - Média de custos com frete e custos extras e redução estimada com o portal web


