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As organizações ao interagir com o seu ambiente buscam dar agilidade 

às respostas externas e internas, para tanto, é preciso utilizar modelos 

heterogêneos de informação, operacionais e de ativos, além de 

fomentar a capacidade de interação.  O artigo busca construir o 

conceito de interoperabilidade logística (IOL) a partir das tipologias 

empresariais e sistemas.Com base no portifólio de artigos resultante de 

pesquisa bibliométrica aplicou-se uma analise de conteúdo. 

Inicialmente demonstrando as suas abordagens (empresarial e 

sistemas), e posteriormente as três competências (compartilhamento, 

compatibilidade e interação), com vistas ao entendimento do conceito 

de IOL. Por fim, no conceito em questão, pode-se perceber a 

importância da interoperabilidade no instante em que concorre para a 

efetividade das organizações, de um lado interferindo nas relações 

internas de custeio e eficiência, e de outro na responsividade dos 

sistemas e fluxos empresariais.  

 

Palavras-chaves: Interoperabilidade, logística, competências  
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1. Introdução 

As organizações precisam dar agilidade à responsividade quanto às variáveis ambientais, quer 

pela manutenção de uma fatia de mercado, quer pela ampliação da produtividade. Para tanto, 

é preciso utilizar  modelos heterogêneos de informação, operacionais e de ativos, fomentar a 

capacidade de interação para uma resposta mais tempestiva e eficiente. Neste sentido, a 

interoperabilidade alcança a organização dotando-a de uma interface dinâmica entre seus 

sistemas e fluxos. Portanto, este artigo tem o objetivo de construir o conceito de 

Interoperabilidade Logística (IOL) a partir das abordagens (empresarial e sistemas), 

inicialmente abrangendo as competências focais (compartilhamento, compatibilidade e 

interacção), e posteriormente abrangendo os pilares e questões acerca da IOL. 

 

2. Direcionadores para construção do Conceito de IOL 

A partir da análise de conteúdo, com base no portifólio de artigos, pode-se determinar que as 

principais abordagens, dentre os diversos autores, concorrem para a formação de 2 (dois) 

grupos: empresarial e sistemas. Portanto, tais abordagens serviram como direcionadores de 

construção já que apresentavam uma lógica associativa com o enfoque pesquisado. 

2.1 Direcionador empresarial 

A partir de uma definição primária, ou até mesmo seminal, a interoperabilidade alcança a 

visão de duas entidades heterogêneas, trabalhem em conjunto de forma independente, com a 

manutenção de suas características iniciais. A interoperabilidade entre componentes de um 

sistema distribuído heterogêneo é definida como a habilidade destes componentes trocarem 

informações. Ela permite aos componentes cooperarem, apesar das diferenças nas linguagens, 

interfaces e plataforma de execução (WEGNER, 1996; MANOLA, 1995 ; LAI et al, 2009; 

CHEN et al, 2010; ANAND et al, 2012). 

A interoperabilidade é capacidade de trabalhar em conjunto com outras empresas, atuando na 

troca de informações, equipamentos, com o mínimo de impacto final sobre as mesmas 

(CARSON, 2009). 

Para Chen et al (2008a) a interoperabilidade consiste na compatibilidade das competências, e 

ativos com outras organizações. A interação ocorre quando trocam serviços, sem a alteração 

da estrutura da lógica própria operacional. A interoperabilidade pode ser definida pela 

capacidade de interação entre  aplicações de empresas, e sua efetividade dar-se pela execução 
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dos três níveis: dados, recursos e processos, com uma semântica definida do negócio (DUCQ 

et al, 2004). 

Para Chaudhuri e Heinrich (2004), uma rede de negócio interoperável, interliga os processos 

de negócio de unidades organizacionais independentes, usando uma infra estrutura uniforme 

em que todos os envolvidos (parceiros) interagem uns com os outros na rede, onde ajustes e 

mudanças ocorrem de forma rápida e transparente. 

Analisada de forma abrangente, a interoperabilidade deve contemplar três dimensões básicas, 

com suas respectivas agendas de trabalho (CEC-IDA, 2003: p.7-8): a técnica que abrange as 

interconexões com sistemas informatizados; b) a semântica que assegura que as informações 

trocadas sejam interpretadas mutuamente; c) a organizacional que volta-se para os processos 

e realinhamento das estratégias da empresa. 

 2.2 Direcionador de Sistemas 

A intersecção e integração de sistemas possibilita às organizações um elevado grau de  

interatividade, mesmo que haja heterogeneidade ou assimetria das informações e estruturas. E 

ainda, refere-se a uma propriedade de diversos sistemas e organizações que lhes permitam 

trabalhar em conjunto (GOTTSCHALK, 2009). Em Daclin et al (2006), a interoperabilidade é 

conceituada como a capacidade de dois ou mais sistemas, trocar informações de forma 

eficiente. Em Chituc (2008), Inkinen et al (2009) a interoperabilidade refere-se ao uso de 

ferramentas computacionais, e simulações,  que facilitam um trabalho coordenado e fluxo de 

informações, possibilitando uma harmonia entre os processos de negócio 

A interoperabilidade permite que diversas organizações forneçam dados, sem interferir nas 

suas escolhas tecnológicas, processos de produção, ou cultura interna (Davis et al., 2009). A 

interoperabilidade pode ser definida como a capacidade de um sistema ou seus componentes 

para compartilhar informações e aplicações independentemente da sua heterogeneidade 

(BISHR,1998; ANAND et al, 2012; BLATTERT, 2012). Em Verdecho et al (2012) está na 

capacidade de colaboração entre sistemas que afetam positivamente sua performance. 

E ainda, segundo Lier e Hardjono (2011) a  interoperabilidade é o estabelecimento de 

conexões mútuas entre dois ou mais sistemas ou entidades para permitir que os sistemas e 

entidades a troca e o compartilhamento de informações. De acordo com Buranarach (2004) a 
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interoperabilidade semântica garante que os dados trocados sejam corretamente interpretados 

dentro do contexto de uma dada transação, cultura e terminologias adotadas por cada setor da 

empresa. Assim, a interoperabilidade semântica é a capacidade de dois ou mais sistemas 

heterogêneos trabalharem em conjunto, compartilhando as informações entre eles com 

entendimento comum de seu significado (MA, 2009)  

3. Método 

Este trabalho pode ser classificado como teórico-conceitual, já que seu foco é a pesquisa 

bibliográfica com análise de contéudo sobre  a Interoperabilidade Logística, onde foram 

consultadas as seguintes bases de dados disponíveis nos periódicos CAPES: Onefile, Emerald, 

Web of Science, Sciencedirect, Oxford Journals, Springerlink, Wiley, DOAJ, Sage, JSTOR. A 

escolha pela pesquisa na CAPES deu-se pela possibilidade e facilidade de acesso, como 

também por contemplar diversos periódicos. 

Na consulta dos periódicos pesquisou-se como palavra-chave o seguinte termo “Logistics 

Interoperability”, por meio da busca avançada, em qualquer campo, considerando somente os 

artigos. A decisão por tal procedimento deu-se pela garantia de abordagem do maior número 

possível de obras, além da opção por não fazer corte temporal, perfazendo a busca em 112 

trabalhos resultando no Portfólio A.  

Para análise de dados, foram considerados os artigos em periódicos, devido sua análise e 

avaliação mais criteriosa quando de suas publicações, sobretudo quanto sua aderência ao 

tema, bem como desconsiderando possíveis redundâncias, resultou no Portfólio B com 68 

artigos em periódicos.  Foi utilizado o software EndNote versão 6 
®
 para a gestão do portifólio 

de artigos.  A análise de conteúdo deu-se com base no portfólio B, no qual foram segregadas 

as competências (compartilhamento, compatibilidade e interação), baseado na abordagem e 

competência de abrangência de cada autor, inclusive com possibilidade de alcance de mais de 

uma, como demonstra  a  Figura 1. 
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Figura 1  -  Portfólio B – Artigos segregados por competências 
Ano Compatibilidade Compartilhamento Interação de aplicação e processos 

1994  (Beckstead, 1994)   

1995  (Manola,1995)  

1996  (Wegner,1996)  

1998  (Bishr,1998).  

1999   (Sarjoughian e Zeigler, 1999) 

2000   (Cavalieri et al,2000) (Sinex et al., 2000) 

   (Landsbergen, 2001) 

2003 (Lendermann et al., 2003)  (Scholz-Reiter e Höhns, 2003) 

2004  (Buranarach,2004) (Ducq, Chen e Vallespir, 2004) 

(Heinrich,2004) 

2005 (Bruzzone  et al., 2005) (Han et al,  2005) 

(Helo e Szekely, 2005) 
(Talevski, Chang e Dillon, 2005) 

(Han et al., 2005) 

2006 (Liao e Zhu, 2006) 

(Park et al., 2006) 

(Fried, 2006) 

(Park et al., 2006) 
(Skinner, 2006b) 

(Daclin, Chen e Vallespir, 2006) 

 
 

(Brambert, 2006) 

(Fenies, Gourgand 
Rodier, 2006) 
(Liao, Zhu e Qiu, 2006) 

(Skinner, 2006a) 
 

 

2007 (Chen et al,2008)  (Leviakangas, Haajanen et al., 2007) 

2008 (Rogers, 2008) (De La Fuente, Ros e Cardós, 2008) 

(Moon, Fewell e Reynolds, 2008) 
 

 

 

(Moon, Fewell e Reynolds, 2008) 

(Rogers, 2008) 
(Ye et al, 2008) 

(Chituc, 2008) 

(Panetto, 2008) 
(De La Fuente, Ros e Cardós, 2008) 

 

2009 (Lai, Xu e Liu., 2009) 
(Carson,2009) 

(Gottschalk,2009) 

(Briggs et al., 2009) 
(Wang e Wang, 2009) 

 

(Inkinen, Tapaninen e Pulli , 2009) 
(Ma, 2009)b 

 

2010 (Weichhart, Feiner e Stary, 2010) (Pan, Zheng e Yan, 2010) 

(Chen, Yeh e Chen, 2010) 

(Beheshti, Dado e Van De 

Ruitenbeek, 2010) 

(Smirnov et al, 2010) 

(Smirnov e Shilov, 2010) 

2011 (Kawtrakul  et al, 2011) 
(Khalifa, El Kamel eYim, 2011) 

(Paviot, Cheutet  e Lamouri et al., 

2011) 
(Scherer e Schapke, 2011) 

(Zacharewicz, Deschamps e 

Lamouri, 2011) 

(Bruzzone et al., 2011) 
(Mauro, Leimeister e Krcmar, 2011) 

(Johnson et al., 2011) 

(Buyukozkan,2011) 
(Zacharewicz, Deschamps e Lamouri, 

2011) 

(Bruzzone et al, 2011) 
(Johnson et al., 2011) 

(Khalifa, El Kamel e Yim, 2011) 

(Mauro, Leimeister e Krcmar, 2011) 
(Scherer e Schapke, 2011) 

(Lier e Hardjono, 2011)  

(Buyukozkan,2011) 

2012 (Azevedo e Carvalho, 2012) 
(Schilk e Seemann, 2012) 

(Azevedo e Carvalho, 2012) 
(Malhene et al., 2012) 

 

 

(Anand, Mengchang e Tavasszy, 
2012) 
(Blattert, 2012) 

(Schilk e Seemann, 2012) 
(Verdecho et al., 2012) 

2013  (Irizarry et al, 2013) (Irizarry et al., 2013) 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.   Interoperabilidade Logística (IOL) 
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A heterogeneidade do mercado e o crescimento latente da concorrência são vetores de 

adaptação das organizações, como visto em Christopher (1999), as quais buscam a redução de 

custos, melhoria nos fluxos informacionais e sobretudo no uso de seus ativos. 

Para BOWERSOX (2006) a logística existe para mover e localizar o material de maneira a 

alcançar os benefícios desejados de tempo, local e posse a um custo mínimo. Daí a 

importância do alinhamento estratégico, seja pela questão ambiental, seja pela cadeia na qual  

a organização está inserida. 

A logística está apoiada em atividades diversas, a exemplo do transporte, por exemplo, pode 

ser considerado elemento chave desse processo, inclusive e principalmente em termos de 

custos, que podem representar dois terços do montante total de desembolso atribuído à 

logística. Outro aspecto do transporte é que este é apontado como uma das maiores fontes de 

impactos ambientais. Outro elemento é o estoque. Enquanto o transporte adiciona valor de 

lugar ao produto, o estoque agrega valor de tempo (BALLOU, 2006). 

Com base nos direcionadores (empresarial e sistemas) podemos desenvolver a construção do 

conceito de IOL, com base nas competências trazidas: compartilhamento, compatibilidade e  

interação de aplicações e processos. 

Neste caminho, fica de fácil compreensão no enfoque logístico a questão da compatibilidade 

trazida por Chen et al (2008), principalmente de ativos, como ocorre no processo de 

transporte. Neste contexto a troca de informações – ainda que exista a heterogeneidade – 

enseja no alinhamento estratégico supra-referido, com aderência clara ao direcionador do 

“compartilhamento” (DACLIN et al, 2006). 

Em Buyukozan (2011), a finalidade profícua de um sistema logístico interoperável é de 

compartilhar forças entre empresas e/ou unidades sem perder a independência. Diferente 

quando da abordagem em sistemas integrados, a interoperabilidade logística permite que 

sistemas interajam, troquem serviços, mas mantenham sua logica de operação, suas 

características originárias. 

Para Brim (2005), a interoperabilidade logística poderia incorrer na  diminuição do trabalho 

operacional, melhorando a eficácia e capacidade de atendimento, redução dos custos 
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logísticos, melhoria da gestão de  dados, garantindo o equilíbrio entre o fluxo físico e o fluxo 

de informação, resultando uma maior eficiência para todo o sistema (PANETTO et al, 2008). 

De acordo com Carson (2009), a interoperabilidade logística para atingir seu nível máximo 

deve atuar em quatro áreas chaves, a saber: comando e controle, gestão da informação, 

sistema de transporte e equipamentos, e serviços de apoio logístico.  

Uma rede de negócio interoperável, interliga os processos de negócio de unidades 

organizacionais independentes, usando uma infraestrutura uniforme em que todos os 

envolvidos (parceiros) interagem uns com os outros na rede, onde ajustes e mudanças 

ocorrem de forma rápida e transparente, onde a capacidade de interação entre aplicações de 

empresas, e sua efetividade dar-se-á pela execução dos três níveis: dados, recursos e processos 

(DUCQ et al ,2004). 

Um sistema interoperável pode gerar maior eficiência logística, já que proporciona uma 

estrutura centralizada de comando, reduzindo os custos logísticos com operações 

desnecessárias inclusive em soluções multimodais (BRIM, 2005; FRIED, 2006; 

LEVIAKANGAS, 2007; SCHILK e SEEMAN, 2012). 

Landsbergen (2001) apresenta alguns benefícios gerados pela interoperabilidade, como, por 

exemplo, maior efetividade (interconexão em vez de soluções isoladas), eficiência (redução 

dos custos de transação) e responsividade (melhor acesso a mais informações, possibilitando a 

resolução mais rápida dos problemas). Na logística urbana, a partir do uso de centro de 

consolidação de fretes, apresenta também uma maior lucratividade (MALHENE et al, 2012). 

 

5. Análise e aplicações da interoperabilidade logística 

 

A interoperabilidade concorre para um trabalho coordenado, de forma endógena e exógena à 

organização, como visto em Chituc (2008), e na responsividade dos problemas, de acordo 

com Landsbergen (2001).  

Podemos identificar algumas competências principais deste conceito: compartilhamento, 

compatibilidade e interação de aplicações e processos. Tais competências concorrem para o 

enfoque logístico do conceito, como a capacidade de interação de ativos, informações, 

pessoas, processos e aplicações de distribuição, armazenagem e transportes , inclusive em 

configurações heterogêneas, de forma a contribuir para  a eficiência do sistema logístico, 
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mantendo suas características originais, buscando um alinhamento estratégico da cadeia 

logística.   

 

 

 

 

 

Figura 2 – Abrangência da IOL 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Quando da utilização de RFID em soluções logísticas, aplicadas em transportadores e 

operadores de frete, pode-se onde é possível gerar o geolocalização da carga, distribuindo essa 

informação pelos parceiros e optimizar as rotas de distribuição, possibilitando a optimização 

da Cadeia Logística (AZEVEDO et al, 2012; ZACHAREWICZ et al, 2012). 

Em  Bruzzone et al (2011) o uso de simuladores logísticos contribuem para a visão geral das 

atividades portuárias, de transportes, guindastes, contêineres demonstrando a 

interoperabilidade entre as partes que compõem a logística, principalmente quanto à interação 

de processos e compartilhamento de informações. 

No caso de uma empresa metal-mecânica, como demonstrado em De la Fuente et al (2008), 

onde o compartilhamento de informações contribuiu para a gestão da cadeia logística reversa, 

por meio de mudanças nos procedimentos, gestão de compras e produção. 
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Em Lendermann et al (2003), os autores discutem sobre a importância da simulação - para a 

prototipação - logística no âmbito de uma fábrica de semicondutores, considerando a 

complexidade operacional, produtiva e sua cadeia de suprimento. 

A interação , por meio de tecnologias B2B, em empresas na Finlândia e com o Governo 

revelam a confiabilidade dos dados, mas sobretudo os possíveis ganhos na cadeia logística 

advindos da padronização (visão semântica), tal estudo empírico de Inkinen et al (2009) 

clareia a questão da minimização das dificuldades desta interação via a interoperabilidade. 

Uma grande empresa do segmento automobilístico situada no sudeste do país, implantantaram 

em sua empresa o sistema SAP/R3 e solicitou a todos os seus fornecedores que desejaria 

receber a partir de determinado momento de forma eletrônica e ou online sua planilha de 

custo breakdown (orçamentos-abertos), as empresas se depararam com grande desafio, pois, 

uma grande parte delas não utilizavam o sistema SAP/R3, contudo, fizeram os ajustes e 

adaptações necessárias e compatibilizaram as informações solicitadas mantendo as 

características de cada sistema. A figura 3,  demonstra as diversas visões da 

interoperabilidade, por competências, sob o enfoque logístico. 

 

Figura 3 – Visões da Interoperabilidade 

Descrição Competência 

Utilização de RFID para compartilhamento de informações, geolocalização e melhor 

roteirização de entregas 

 

Compartilhamento de informações contribuiu para a gestão da cadeia logística 

reversa, por meio de mudanças nos procedimentos, gestão de compras e produção 

 

Centro de consolidação de cargas e fretes contribui para a lucratividade 

Compartilhamento 

Uso de simuladores logísticos contribuem para a visão geral das atividades 

portuárias, de transportes, guindastes, contêineres demonstrando a  

interoperabilidade entre as partes que compõem a logística, principalmente quanto à 

interação de processos e compartilhamento de informações. 

Compatibilidade 

Empresas da Finlândia interagem entre si , e com entes governamentais, 

contribuindo para os ganhos na cadeia logística, por meio da troca de informações 

entre tecnologias B2B 

 

A empresa solicitou a todos os seus fornecedores que desejaria receber a partir de 

determinado momento de forma eletrônica e ou online sua planilha de custo 

breakdown (orçamentos-abertos), as empresas se depararam com grande desafio, 

pois, uma grande parte delas não utilizavam o sistema SAP/R3 

Interação 

 

 
 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

6. Considerações finais 
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A construção do conceito de IOL , partir dos direcionadores, resulta na capacidade de 

interação de ativos, informações, processos e aplicações de organismos independentes , 

inclusive heterogêneos, de forma a contribuir para  a eficiência do sistema logístico, mantendo 

suas características originais. 

O referido artigo atingiu seu objetivo de construir o conceito de interoperabilidade logística 

(IOL) a partir das tipologias empresariais e sistema, por meio dos 68 artigos que continha 

aderência com a tema, constatou-se que a interoperabilidade logística contribui com a 

diminuição do trabalho operacional, melhorando a agilidade e capacidade de atendimento, 

redução dos custos logísticos, melhoria da gestão e integridade dos dados, garantindo a 

coerência entre o fluxo físico e o fluxo de informação, gerando uma maior eficiência para 

todo o sistema. já que proporciona uma estrutura centralizada de comando, reduzindo os 

custos logísticos com operações desnecessárias, apresentando alguns benefícios gerados, 

como, por exemplo, maior efetividade (interconexão em vez de soluções isoladas), eficiência 

(redução dos custos de transação) e responsividade (melhor acesso a mais informações, 

possibilitando a resolução mais rápida dos problemas). 

Como pode ser observar nos exemplos deste estudo, várias empresas de segmentos diferentes 

e que certamente possuíam determinada estrutura, porém, não possuíam a interoperabilidade 

logística fazendo com que tivessem vários desperdícios de tempo, de espaço, de custos, de 

mão de obra, retrabalho, de faltas e sobras de peças, de ativos, etc. 

Portanto, a interoperabilidade logística contribui para a resolução de todas as anomalias 

destacadas e proporciona ganhos em toda cadeia logística, reduzindo custos e potencializando 

resultados. Tornando-se um importante vetor para o seu alinhamento estratégico. Sabe-se que 

o tema é emergente no aspecto conceitual quando identificamos as competências nas quais 

derivam o enfoque logístico (compartilhamento, compatibilidade e interação) e como também 

a interoperabilidade deva ser considerada como competência logística. 

Por fim, pode perceber com base no estudo que na realidade brasileira é muito incipiente o 

estudo da interoperabilidade logística, ou seja uma excelente possibilidade de futuras 

pesquisas sobre o tema e suas aplicações. 
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