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Resumo
Este estudo objetiva verificar quais as abordagens conceituais e instrumentais dentro da Logística
podem contribuir para a otimização e integração dos processos produtivos das indústrias gráficas do
Recife- PE. Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória, tendo como coleta de dados o
levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo nas gráficas inseridas na região metropolitana do
Recife. O atual cenário gráfico tem levado muitos empresários do ramo a repensar sua forma de
atuação no sentido de minimizar as ameaças e aproveitar as oportunidades para melhorar seus
resultados. A Logística, apesar de muito comentada nos dias atuais, é pouco empregada em sua
totalidade nas atividades diárias das gráficas inseridas Região Metropolitana do Recife, quer seja pelo
desconhecimento cabal da sua essência, quer seja pela falta de percepção da sua eficiente utilidade.
Após investigação bibliográfica e análise dos questionários da pesquisa de campo, as conclusões mais
relevantes são que, quando aplicados de maneira correta os conceitos e fundamentos da integralização
da logística nas organizações/empresas, o resultado fica evidente na redução dos custos totais, maior
rentabilidade, competitividade, consolidação e confiabilidade dos clientes em saber que terá o produto
certo, no lugar certo, no tempo certo, na quantidade e qualidade certas a custos otimizados.
Palavras-Chave: Logística; Gráficas; Competitividade; Recife.

The importance of Logistics in the competitive strategy of the graphic
industry of Recife
Abstract
This study aims to verify which conceptual and instrumental approaches within Logistics can
contribute to the optimization and integration of the productive processes of the graphic industries of
Recife-PE. For that, an exploratory research was carried out, having as data collection the
bibliographical survey and a field research in the graphs inserted in the metropolitan region of Recife.
The current graphic scenario has led many businessmen to rethink their way of minimizing threats and
seize the opportunities to improve their results. Logistics, although much discussed in the present day,
is little used in its daily activities of the inserted graphs Metropolitan Region of Recife, either by the
lack of knowledge of its essence or by the lack of perception of its efficient utility. After the
bibliographical research and analysis of the field survey questionnaires, the most relevant conclusions
are that when applied correctly the concepts and fundamentals of the logistics integration in
organizations / companies, the result is evident in the reduction of total costs, higher profitability,
Competitiveness, consolidation and reliability of customers to know that you will have the right
product, in the right place, at the right time, at the right quantity and quality at optimized costs.
Key-words: Logistics; Graphics industries; Competitiveness; Recife.
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1 Introdução
Com o avanço da tecnologia em máquinas, equipamentos e softwares no setor gráfico, tornase cada vez mais acirrada a competição na área. A cada dia, as empresas, indústrias e setores
que atuam no setor gráfico, buscam otimizar os processos de produção, bem como reduzir os
seus custos, com vistas a manter e conquistar novos clientes. Nessa perspectiva, esse setor
lança mão das mais diferentes estratégias, a saber: busca de novos fornecedores, aquisição de
máquinas modernas, softwares de gestão, melhoria dos processos, qualificação da mão-deobra, além do implacável controle sobre os seus custos administrativos, operacionais e suas
despesas (FARIA, 2007).
Nesse cenário competitivo, uma pequena diferenciação no processo produtivo pode conduzir
as empresas a melhores resultados na produção e nas vendas, gerando vantagens competitivas
e, por conseguinte, maiores share de mercado. Este estudo postula que a adoção de um
processo de logística pode melhorar os indicadores de competitividade das empresas no setor
gráfico da capital do Estado de Pernambuco. Os argumentos que dão sustentação a esta
hipótese são fundamentados, entre outras coisas, nas definições e resultados presentes na
literatura, bem como na análise dos questionários respondidos por meio da pesquisa de
campo.
O primeiro passo para o entendimento da ideia a ser desenvolvida neste artigo é a definição
formal do processo de logística. Para Novaes (2007, p.35), por exemplo, esse conceito pode
ser definido a partir do Council of Suplly Chain Management Professionals norte-americano,
isto é, a logística será “o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o
fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados,
cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos
requisitos do consumidor.”
Embora já seja amplamente utilizada com sucesso no Brasil desde 1970, em diversos ramos
de atividades, no setor gráfico do Recife, ainda não atingiu sua plenitude, por não conhecer
sua essência ou pela falta de percepção de sua eficiente utilidade dentro de todo o processo
empresarial, pois toda vez que houver uma movimentação de material, produto, serviço ou
informação de um lugar para o outro, estar-se no campo da Logística e, certamente,
envolvidos em atividades como: processamentos e controle de pedidos, planejamentos e
controle dos processos, suprimentos, manufatura/Produção, movimentação e armazenagem,
transportes e distribuição, etc. (NOVAES, 2015).
Isso posto, este trabalho tem como objetivo principal discutir o efeito do uso da logística
como vantagem competitiva na tomada de decisões e na redução dos custos associados aos
processos logísticos. De uma forma secundária, também serão indicados os caminhos a serem
analisados para obtenção do conhecimento da referida ferramenta, dando uma rápida
passagem pelo cenário gráfico atual no estado de Pernambuco.
Justifica-se a realização dessa pesquisa, pelo fato de demonstrar alguns fatores de relevância
aos empresários, na área da logística, uma vez que a redução dos custos pode trazer não
apenas resultados competitivos como também o aumento da lucratividade para a empresa.
Esse estudo realizou-se através de pesquisa bibliográfica e exploratória, apresentando a
demonstração de evidências, as quais comprovaram que aqueles que fizerem o emprego e
utilização correta dos fundamentos da Logística, terão um grande diferencial competitivo
frente aos que não os usarem. Foi feito também a análise dos resultados da pesquisa de
campo, a qual mostra evidências claras que as gráficas que usam e consideram a logística
como fator competitivo mostram melhores resultados nos seus processos como um todo. Será
também apresentada algumas propostas de melhorias às empresas gráficas do Recife,
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mostrando assim que a aplicação correta e adequada dos princípios e fundamentos da
Logística nas atividades diárias do ambiente gráfico pode trazer reais vantagens competitivas
para àquelas empresas que os adotarem, também será apresentada sugestões de estudos
futuros para o aprimoramento desse valioso instrumento estratégico.
2 Referencial teórico
2.1 Cenário do Mercado Gráfico
Segundo Eduardo Carneiro Mota – Presidente do Sindusgraf PE (Sindicato das Indústrias
Gráficas de Pernambuco), o setor gráfico terminou o ano de 2015 com queda de
aproximadamente 7% na produção, e analisando os Resultados da Indústria Gráfica
publicados pela ABGRAF (Associação Brasileira das Indústrias Gráficas) Nacional,
observou-se que, desde 2012, não houve aumento no número total de estabelecimentos no
País. Pelo contrário, diminuiu a mão de obra contratada, assim como os investimentos
realizados pelas empresas. No ano de 2014, os investimentos não chegaram nem perto das
marcas dos anos anteriores, onde são apontados alguns motivos como: concorrência desleal
do mercado chinês, elevação dos preços dos insumos, energia, taxas, tributos, juros, máquinas
e equipamentos, além da restrição de crédito para as pequenas e microempresas, conclui
Eduardo Mota. (GRAPHIUM, 2015 set/out).
Segundo a ABGRAF-PE, Graphium (2015, set/out), cerca de 45% das gráficas foram
instaladas durante a década de 1990 e 22% de 2000 a 2003 - período que registrou
crescimento em torno de 28%. Esse cenário deixa claro que as empresas do ramo gráfico no
estado de Pernambuco, já tiveram seus dias de glória, mas que a situação atual não é nada
confortável frente a atual crise política, econômica e financeira. Em meio a essa crise que
assola o país, podemos observar, na íntegra, a preocupação e insatisfação do empresário
gráfico brasileiro expostas na Carta Aberta da Indústria Gráfica Brasileira, lançada no 16º
Congresso Nacional da Indústria Gráfica realizado no Rio de Janeiro em 02 de outubro de
2015. De acordo com o referido documento, representantes do setor gráfico e sindicatos,
participaram do 16o Congresso, com o objetivo de se “[...] manifestar diante da crise
econômica instalada em nosso país e da perspectiva de aumento de impostos anunciada pelo
governo como parte do ajuste fiscal, inadiável para a recuperação da credibilidade do Brasil”.
(GRAPHIUM, 2015).
Ainda de acordo com a Carta Aberta da Indústria Gráfica Brasileira, o setor gráfico apresentase, da seguinte forma:
Composto por 21 mil empresas, sendo 96,9% de micro e pequeno portes, em 2014, o
setor faturou R$ 45,8 bilhões e gerou 216 mil empregos diretos. Em 2015,
indicadores da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) já mostram que, entre
janeiro e junho, a indústria gráfica nacional teve queda de 5,1% nas vendas reais,
frente ao mesmo período do ano passado, seus postos de trabalho encolheram 5,7%,
enquanto as horas trabalhadas recuaram 3,3% e a massa salarial caiu 8,8%.
(www.abigraf.org.br/na-midia/noticias/carta-aberta-da-industria-grafica-brasileira).

Pensando nos desafios apresentados e naqueles que hão de vir, no dia 09 de outubro de 2015,
foi realizado o Planejamento Estratégico 2016/2017 do SINDUSGRAF-PE (Sindicato das
Indústrias Gráficas de Pernambuco) e ABGRAF – PE (Associação Brasileira das Indústrias
Gráficas, seção Pernambuco). O encontro recebeu o apoio da Federação das Indústrias do
Estado de Pernambuco – FIEPE. Dentre os assuntos abordados, um merece destaque para o
enfrentamento da crise; trata-se da Terceirização no setor gráfico, pois pesquisa da ABGRAF
Nacional Graphium (2015, set/out), revelou que 77% dos estabelecimentos gráficos,
terceirizam algum tipo de serviço. As terceirizações tanto abarcam atividades-meio quanto
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atividades-fim e abrangem as etapas da cadeia de produção de logística/transporte e de
montagem e/ou manutenção de equipamentos (GRAPHIUM, 2015 set/out).
Proporcionalmente, as empresas que mais terceirizam são as micro (78%) e grandes portes
(79%). Os motivos, certamente, são diferentes nos dois casos. Conforme analisa o presidente
da ABGRAF, Levi Ceregato Graphium(2015, set/out), “As microempresas, por definição, têm
estruturas enxutas e terceirizam por falta de pessoal e para cortar custos. Já as empresas de
maior porte, buscam aumento de eficiência nos processos e redução de custos”.
A tabela abaixo, mostra as principais atividades com serviço terceirizado, no âmbito das
empresas que citaram a atividade.

Etapa da cadeia de produção

65,8%

Logística e transporte

54,8%

Montagem e/ou manutenção de equipamentos

42,1%

Segurança e/ou vigilância

24,6%

Tecnologia da informação e/ou segurança da informação

21,8%

Serviço de consultoria técnica

20,6%

Limpeza e/ou conservação

20,1%

Fonte: Oficina de Comunicação (GRAPHIUM, set/out 2015).
Tabela 1 – Principais Atividades com Serviço Terceirizado

2.2 Logística
De acordo com Novaes (2004), antes da Segunda Guerra Mundial, a logística esteve
associada, essencialmente, às atividades militares. Para a realização de determinadas
estratégias militares, fazia-se necessária a movimentação de diversos itens tais como munição,
víveres, medicamentos, entre outros. Nesse contexto, a logística cumpria este papel de forma
silenciosa e eficaz.
Conforme aponta Bowersox (2007), o termo “logística” não é específico do setor privado,
nem do público, sendo, portanto, um conceito básico de administração logística, aplicado em
ambos os setores. Ainda de acordo com o autor, a logística está presente em todo o mundo, o
tempo todo, e envolve a integração de informações, transporte, estoque, armazenamento,
manuseio de materiais e embalagens; e sua responsabilidade operacional está diretamente
relacionada com a disponibilidade de matérias-primas, produtos semiacabados e estoques de
produtos acabados no local onde são requisitados, ao menor custo possível.
Após quase 60 anos, a logística continua evoluindo e supõe-se ser um dos elementos
fundamentais na estratégia competitiva das empresas, bem como ponto nevrálgico da cadeia
produtiva, deixando para trás o conceito inicial de que tratava-se apenas de uma função de
transporte e armazenagem de produtos. Segundo Caixeta Filho (2001), entende-se por
transporte o ato de deslocar matérias-primas e produtos acabados de um local para outro, o
que gera um “valor de lugar” visto que o produto não terá nenhum valor, caso permaneça nos
estoques do fabricante. Esta função, por si só, não satisfazia as necessidades das empresas e
dos consumidores. Tornou-se necessário entregar o produto no prazo desejado pelo
consumidor, e a logística passa a agregar também o “valor do tempo” aos produtos por ela
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disponibilizados, bem como em perfeitas condições de uso e atendendo aos anseios do
consumidor, ou seja, o “valor da qualidade”.
Além dos três valores agregados ao custo logístico, mencionados no parágrafo anterior,
acrescenta-se também o “valor de informação”, que vem sendo introduzido por empresas de
ponta, que é a opção de se fazer um rastreamento, normalmente via internet, e acompanhar o
caminho que a carga está fazendo. Dentro deste “valor”, podemos considerar também o
código de barras, capaz de carregar consigo muitas informações importantes aos clientes
(CAIXETA FILHO, 2001).
Dentro desse contexto, ressalta-se, ainda, que a indústria gráfica poderá disponibilizar aos
seus clientes, as etapas do processamento do pedido, onde será possível o seu
acompanhamento, em tempo real, ou seja, o cliente poderá identificar em que etapa o seu
pedido se encontra: Pré Impressão, Impressão, Acabamento, Embalagem, Expedição, Entrega,
dentre outros, proporcionando, assim, mais segurança, transparência e confiabilidade.
2.3 Conceitos e Missão
Segundo Bowersox (2014), a logística está relacionada a responsabilidade de projetar e
administrar sistemas para controlar o transporte e a localização geográfica dos estoques de
matérias-primas, de produtos em processo e acabados pelo menor custo total.
Novaes (2007, p.35) adota o conceito de logística do Council of Logistics Management norte
americano, que defini logística como:
Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o
fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações
associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o
objetivo de atender aos requisitos do consumidor. ” (NOVAES, 2007 p.35)

A logística segundo Christopher (2016), é o processo de gestão estratégica da aquisição,
movimentação e armazenagem de materiais, produtos e serviços bem como todo fluxo de
informações relacionados de maneira que as rentabilidades atual e futura sejam maximizadas
através da execução de pedidos, visando custo-benefício.
Baseado nas definições dos autores supra mencionados, entende-se que logística é um
conceito que tanto pode ser aplicado para atividades militares quanto empresariais, sendo que
não se constitui de apenas uma atividade, mas de diversas etapas que tem como objetivo final,
atender as necessidades dos consumidores, no menor prazo e com menor custo possível.
De acordo com Faria (2007, p.16) a Logística pode ser melhor compreendida, ao associá-la ao
cotidiano da mulher, que é mãe, esposa, filha, amiga e, muitas vezes, profissional, requerendo
prover a todos os seus “clientes” (filhos, marido, parentes, colegas, amigos e chefes), com o
melhor nível de serviço possível, de maneira sincronizada, não podendo parar sua “linha de
produção” em nenhum momento. A figura 1 abaixo mostra a representação gráfica do
conceito de Logística.
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Processo de
Planejar, Operar e Controlar
De forma econômica, eficiente e efetiva

Do ponto
de origem







O Fluxo e Armazenagem de:
Matéria-prima
Produtos em processo
Produtos acabados
Informações
Dinheiro

Ao ponto
de destino

Atendendo as necessidades e
preferências dos clientes
Fonte: Novaes (2007, p.35) Figura 2.1 Elementos básicos da Logísticas
Figura 1 - Representação gráfica do conceito de logística.

A Logística tem como missão, dispor o produto/material ou serviço certo, na quantidade certa,
no lugar certo, no tempo certo e nas condições solicitadas pelo cliente interno/externo, ao
mesmo tempo em que fornece a maior contribuição para a empresa. Em outras palavras, a
missão da Logística está relacionada à satisfação das necessidades dos clientes internos e
externos, viabilizando operações relevantes de Produção e Marketing, minimizando todos os
tempos e custos das condições de cada elo da cadeia de suprimentos, tornando-se uma
ferramenta estratégica nas empresas. Esses objetivos da missão logística foram inspirados por
E. Grosvenor Plowman in Lambert et al. (1998, p.10), que os define como os “cinco certos”
de um sistema logístico.
Para Ballou (2015), é tarefa do profissional de logística, vencer tempo e distância na
movimentação de bens ou na entrega de serviços, de forma eficaz e eficiente, ou seja, sua
missão é colocar as mercadorias ou os serviços certos no lugar certo e no instante corretos e
na condição desejada, ao menor custo possível. Essas etapas, necessariamente exigem que se
lancem mão dos elementos da gestão de logística, que conforme Christopher (2016) se
configuram no ato de planejar e coordenar todas as atividades necessárias para se atingir os
níveis desejados de serviços prestados e qualidade ao menor custo possível.
DISPONIBILIZAR

Pelo Custo
Certo






Determinando:
O que, quando e onde
produzir/adquirir;
O que, quanto e onde armazenar;

Produto Certo

Quando e como
produzir/transportar, etc.

No Tempo
Certo

Na Quantidade
Certa
No Lugar Certo

Fonte: E. Grosvenor Plowman in Lambert et al. (1998, p.10), “cinco certos” de um sistema logístico.
Figura 2 - Gráfico representativo da Missão da Logística.
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Dessa forma, pode-se dizer que a Logística tem o objetivo de satisfazer o cliente, e o processo
só é concretizado quando este objetivo é alcançado e também, às suas atividades que lhe
possibilitam maior integração, coordenação e sustentação, voltadas a esse objetivo. Para
alcançar as expectativas de níveis de serviços e os custos incorridos, a Logística precisa
buscar estratégias, planejamentos e desenvolvimento de sistemas que lhe assegurem atingir
seus objetivos, conforme já mencionado.
2.4 Vantagem competitiva e Custos Logísticos na tomada de decisões.
A Logística integrada, segundo Faria (2007), envolve várias atividades e processos
interligados, que tem como objetivo otimizar o sistema como um todo, minimizando os custos
e, consequentemente, gerando valor para o cliente, ajudando assim as empresas a minimizar
seus custos totais referente à execução das operações logísticas.
Na aplicação desse conceito, portanto, a solução ótima é aquela que melhor atende à equação
nível de serviço ótimo/custo total mínimo. O processo analisado sob a abordagem de
Logística Integrada otimiza seu funcionamento ao menor Custo Logístico Total apurado,
atendendo ao nível de serviço demandado (FARIA, 2007).
Quando aplicada corretamente, a logística integrada, aliada ao controle dos custos logísticos
totais, torna-se mais fácil ao gestor logístico tomar decisões que gerem melhores resultados.
O lucro, que é a diferença entre o benefício obtido e o sacrifício realizado, é a consequência
das decisões que são tomadas em determinado momento. A Logística agrega valor ao
“negócio”, pois é considerada uma atividade primária na Cadeia de Valor e contempla uma
diversidade de alternativas e possibilidades de redução de custos ou aumento de receitas, por
meio da redução de vendas perdidas. (NOVAES, 2007).
O processo de tomada de decisões em Logística envolve a análise qualitativa e quantitativa de
uma série de alternativas de ações, que requerem informações úteis e oportunas, nos diversos
níveis de decisões. Como a Logística envolve uma ampla variedade de decisões a serem
tomadas, durante todas as etapas de seu processo de gestão, alguns estudiosos de logística
como Lambert (1994), Copacino (1997), Wood e Zuffo (1997), Ballou (2001) entre outros,
isolam as decisões logísticas em quatro níveis: Estratégico, Tático ou Estrutural, Funcional ou
Operacional e de Implementação.
Não se pode esquecer que as decisões logísticas, na empresa individual ou na cadeia de
suprimento, causam impacto relevante nos negócios, principalmente na competitividade – por
meio de serviços diferenciados aos clientes, mas verificando os custos totais dessas
diferenciações; na agregação de valor ao cliente – por meio do atendimento ao nível de
serviço comprometido; e na agregação de valor ao acionista – com retorno positivo dos seus
investimentos, que na Logística pode ocorrer com a minimização dos custos totais logísticos e
da liberação de ativos por meio de terceirizações (FARIA, 2007).
As empresas encontram-se em um momento desafiador, no qual é preciso crescer,
mantendo a competitividade e oferecendo serviços e produtos de qualidade a seus
clientes, de forma a atender a todas as suas expectativas. Para isso, muitas empresas adotam
medidas de redução de custo como eliminação de cargos, reduzindo com isso seu quadro
de colaboradores, controle de ligações telefônicas ou até mesmo, eliminação do
cafezinho durante o expediente. Por outro lado, há empresas que buscam essa redução de
custos, através de muito planejamento, dentro do qual, encaram a logística como uma
ferramenta estratégica bastante competitiva.
No entanto, para Salamoni, Beuren e Costa (2005) a competência administrativa se torna a
cada dia mais importante para que a empresa consiga manter-se no mercado competitivo no
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qual está inserido. Neste sentido, as empresas não podem prescindir da competência
administrativa.
Na contramão dessa afirmação, Taboada (2002) destaca a importância do investimento em
transporte, alçando-o a categoria dos aspectos mais relevantes na cadeia logística. Vejamos:
O transporte é o mais importante dos processos logísticos, tanto pela quantidade e
valor dos recursos que consome, como por movimentar materialmente produtos de
um ponto geográfico a outro. “É o lado mais visível do processo logístico, pois
concretiza a entrega das mercadorias”. (TABOADA, 2002, p. 4).

Conceitos que agregam os aspectos mais importantes da logística, no processo produtivo,
visando a redução dos custos, aumento da produtividade e do lucro, da satisfação do cliente,
foram sintetizados por Salamoni, Beuren e Costa (2005 apud NOVAES, 2003), a saber: a)
Prazos previamente acertados e cumpridos integralmente; b) Integração efetiva e sistêmica
entre todos os setores da empresa; c) Estreita (parcerias) com fornecedores e clientes; d)
Busca da otimização envolvendo os processos e a redução de custos; e) Satisfação plena do
cliente.
3. Análise do questionário
De oitenta (80) gráficas sindicalizadas, trinta (30) foram pesquisadas por meio de
questionário, as quais respondem por aproximadamente 70% do faturamento da classe na
região. A tabela abaixo mostra o resultado da pesquisa:

EMPRESAS QUE
NÃO
CONSIDERARAM A CONSIDERARAM A
LOGÍSTICA COMO LOGÍSTICA COMO
FATOR DE
FATOR DE
COMPETITIVIDADE COMPETITIVIDADE
A LOGÍSTICA COMO FATOR DE COMPETITIVIDADE
EMPRESAS QUE AUMENTARAM O FATURAMENTO
NOS ÚLTIMOS 12 MESES
DIMINUIRAM O FATURAMENTO NOS ÚLTIMOS 12
MESES
MANTIVERAM O FATURAMENTO NOS ÚLTIMOS 12
MESES
AUMENTARAM O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NOS
ÚLTIMOS 12 MESES
DIMINUIRAM O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NOS
ÚLTIMOS 12 MESES
MANTIVERAM O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NOS
ÚLTIMOS 12 MESES
EMPRESAS COM FATURAMENTO ANUAL ACIMA DE
3,6 MILHÕES
Fonte: Autores (2017)

8

22

3

3

3

12

2

7

1

2

4

14

3

6

5

4

Tabela 2 – Quadro da pesquisa feitas nas gráficas

Conforme os dados da tabela 2, apenas 27% das gráficas pesquisadas consideram a logística
como fator de competitividade, das quais: 38% aumentaram seu faturamento nos últimos 12
meses e 63% delas tem o faturamento anual acima de 3,6 milhões, ao passo que dos 73% das
gráficas que não consideraram a logística como fator de competitividade apenas 14%
aumentaram seu faturamentos nos últimos 12 meses e somente 18% dessas tem o faturamento
anual acima de 3,6 milhões.
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Esses parâmetros deixam evidências claras de que a logística se constitui num grande
diferencial competitivo para as indústrias gráficas do Recife que fazem uso dessa ferramenta
tão valiosa.
4 Considerações finais
Observou-se, no decorrer deste estudo, que as empresas gráficas no Brasil e, em especial,
aquelas situadas na grande Recife, tem enfrentado grandes problemas. Conforme comentado
pelo senhor Eduardo Mota – Presidente do Sindusgraf PE, o setor gráfico pernambucano
terminou o ano de 2015 com uma queda de aproximadamente 7% na produção. Aliado a essa
situação, indicadores da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostram que no primeiro
semestre de 2015, a indústria gráfica nacional teve uma queda de 5,1% nas vendas reais em
comparação com o mesmo período de 2014. Soma-se a esse cenário, a atual crise política,
econômica e financeira, fato que tem ocasionado grandes perdas ao empresariado gráfico do
Recife.
Neste sentido, acredita-se que a Logística apresenta-se como um grande diferencial
competitivo para as empresas gráficas da grande Recife, tendo em vista que a sua aplicação
eficiente e eficaz tem trazido grandes benefícios e resultados às empresas que a utilizam.
Ressalta-se, também, a grande importância da integralização de todas as atividades, as quais
não devem ser vistas ou tratadas separadamente, pois o resultado do todo é mais importante
que o resultado das partes isoladamente e, para que a Logística logre êxito, essa integralização
é essencial. O estudo mostrou ainda que a aplicação correta dos fundamentos logísticos gera
vantagens competitivas na tomada de decisão, pois quando a logística integrada se harmoniza
ao controle dos custos logísticos totais, torna-se mais fácil para o gestor logístico/empresarial,
tomar decisões que gerem melhores resultados, pois o lucro é a consequência das decisões
que são tomadas em determinados momentos, sendo a utilização correta dos fundamentos
logísticos, o fator determinante para o êxito nessa tomada de decisão.
Constatou-se que a classe empresarial da indústria gráfica tem apresentado em suas reuniões,
congressos e planejamentos várias alternativas para o enfrentamento da crise, tais como:
redução dos impostos, redução das taxas de juros, a flexibilização do crédito destinado à
produção, a terceirização, dentre outros, no entanto, esse mesmo segmento não tem apontado
à aplicação dos fundamentos da logística em seus processos internos, como alternativa para
minimizar os impactos da crise dentro das suas empresas. Equivocadamente, ainda impera a
concepção que associa a Logística, apenas, ao transporte de mercadorias, fato que contribui
para que haja o negligenciamento dos conceitos que, se aplicados corretamente, poderão
contribuir com o desenvolvimento dos processos produtivos, com a redução dos custos e
gastos, com o aumento da lucratividade e, por sua vez, com a plena satisfação do cliente.
Destarte, com a análise do levantamento bibliográfico aliado ao resultado da pesquisa de
campo, conclui-se que a Logística, no caso apresentado, mostra-se não apenas como solução
para mitigar os problemas e dificuldades dos empresários gráficos, mas também como uma
excelente ferramenta que, se aplicada corretamente, tornar-se-á o grande diferencial
competitivo para as indústrias gráficas da Região Metropolitana do Recife que as utilizarem.
Na concepção de Christopher (2016), a fonte da vantagem competitiva é encontrada na
capacidade que a organização tem de se destacar perante seus clientes e concorrentes,
operando a um custo mais baixo e, consequentemente, obtendo mais lucro. Pensando por essa
ótica passamos a vislumbrar o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM – Suplly
Chain Management), que para o mesmo autor, é a gestão a montante e a jusante com
fornecedores e clientes, a fim de entregar ao cliente produto/serviço com valor superior ao
menor custo para toda a cadeia de suprimentos, esse estudo poderá ser desenvolvido numa
próxima pesquisa.
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