ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta estimada consistia na redução de 30% de economia no consumo de caixas de
toners utilizados nas impressoras do FNDE.
Foi analisado pela área técnica que não houve mais nenhuma variação discrepante no ano
de 2016, diferentemente do ocorrido nos anos anteriores devido que a medição do toner era
realizada pelo contrato anterior, e referia-se somente aos equipamentos departamentais para o
uso dos servidores e colaboradores. Tal contrato foi encerrado em março/2016 sendo que o novo
contrato (vigente desde o dia 14 de março de 2016) possui alguns dispositivos que auxiliaram a
evitar impressões desnecessárias e consequentemente a reduzir o consumo de toner. Um exemplo
de dispositivo é a inclusão de senha na impressora para que ela realize a impressão solicitada
somente quando o usuário for retirá-la. A imagem abaixo refere-se em uma das campanhas
elaboradas pela área técnica para divulgação das novas impressoras multifuncionais.

Deste modo, com a atividade de inclusão de fontes econômicas já realizadas nas estações
de trabalho dos usuários para a redução do consumo de toner, com a atual conscientização dos
servidores e colaboradores, e com o novo contrato de impressão/cópia com dispositivos de senha

para impressão segura, consequentemente promoveu a diminuição de consumo de toner nas
impressoras departamentais.
RESULTADOS
Registra-se que o consumo de toners está diretamente ligado ao consumo de
impressões/cópias realizadas na Autarquia, sendo que a gestão de entrada e saída deste material é
de competência exclusiva da empresa prestadora de serviço, ao passo que o FNDE não paga por
este material, e nem demanda, sendo que a empresa repõe e devolve conforme as necessidades
do serviço. Entretanto, em relação ao Plano de Logística Sustentável, os serviços da empresa
contratada estão aderente a “TI Verde”, sendo que no caso de descarte do toner, este é feito de
forma sustentável.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO

Dessa forma, como o consumo de toner está estritamente ligado ao consumo de
cópias/impressão (quanto mais cópia/impressão mais toner), consideramos que esse
acompanhamento específico de toner não é mais necessário, pois pode ser tratado através do
acompanhamento do indicador de material de consumo: papel para impressões.

