ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta pretendida, para o período avaliado, consistia na redução de 5% no consumo de
papel utilizado na impressão de documentos nas impressoras departamentais e na redução de
cópias no Setor de Reprografia (SETRE) do FNDE.
Com relação à redução de cópias no Setor de Reprografia, vale ressaltar que, até março
de 2016, a medição do consumo de cópias era realizada pela DICOM (Divisão de Comunicação)
pertencente à DIRAD (Diretoria de Administração), através do contrato com a empresa TYPE e
a medição de impressão era realizada pela CGINF pertencente à DIRTE (Diretoria de
Tecnologia) através do contrato com a CTIS.
Entretanto, em março de 2016, estes dois contratos foram fundidos em um único contrato
de impressão e cópia, e todos os equipamentos departamentais disponíveis aos usuários
permitiram as duas funcionalidades.
Assim, consideramos que a medição de cópias deverá ser unida ao contrato de impressão,
pois ambos representam a ação material de consumo e estão no mesmo contrato (contrato
01/2016) que encontra-se na responsabilidade desta CGINF.
RESULTADOS
Para o período, em análise, foi observado que em relação ao indicador que engloba a
redução de gastos com quantidades de folhas impressas e de cópias, a meta foi ultrapassada em
todos os meses do ano, sem exceção. Em média houve uma redução de 30% de folhas impressas
e de cópias, quando comparado ao ano de 2015 conforme quadro abaixo:
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Em relação ao indicador que envolve os valores pagos em 2016 com impressões e cópias,
houve uma redução média de 15%, novamente atingindo valores acima da meta de 5% estipulada
pela equipe, com exceção do mês novembro de 2016.
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Entretanto, deve-se levar em consideração que não existe uma padronização na redução
mensal, pois o consumo de impressão varia conforme o fluxo de trabalho dos colaboradores.
Lembrando que os dados que alimentam os gráficos mês a mês, concentram informações
tanto de páginas impressas, quanto de cópias dos contratos anteriores em um único novo
contrato.
Vale informar que o atual contrato de impressão possui dispositivos que auxiliaram a
evitar impressões desnecessárias e consequentemente a reduzir o consumo de toner, dando
sequência aos dispositivos, como a inclusão de senha na impressora para que ela realize a
impressão solicitada.
A relação utilizada para atingir os resultados relativos ao consumo de cópias do Setor de
Reprografia, no primeiro ano de análise (2016), foi por meio de comparação entre a quantidade
de cópias de impressão realizadas no ano de 2016, em relação de consumo mês a mês, de modo a
manter o padrão de consumo do pessoal.
O gráfico abaixo reflete os dados de documentos copiados no período de junho a
dezembro de 2016. Antes desse período o sistema informava os dados (quantidade e valor) de
documentos impressos somado aos dados (quantidade e valor) de documentos copiados, assim
não sendo possível obter apenas as informações de cópias impressas.
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De acordo com o gráfico acima, fez-se a comparação do mês corrente com o mês anterior
onde é possível notar que para os meses de Julho e Novembro de 2016 a meta de redução de 5%
foi alcançada. Já para os meses de Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro de 2016 a meta não
foi alcançada, havendo aumento significativo de cópias impressas.
Vale registrar que a aferição foi feita somente para o ano de 2016 no período de junho a
dezembro, pois anteriormente as informações de impressão e cópia eram somadas.
Tendo em vista que existem meses com uma baixa demanda de cópia de impressão, como
por exemplo, julho, e meses com alta demanda de cópia de impressão, como por exemplo,
setembro. Conclui-se que comparar um mês com o mês anterior do mesmo ano não reflete o
indicador corretamente, onde há a existência de meses atípicos no Órgão. Portanto, para se
chegar ao real indicador, deve-se realizar o comparativo dos dados do ano atual com o mesmo
período do ano anterior.
Por fim, após esta análise, verificaremos a necessidade de postergação da vigência do
Plano em relação ao material de consumo, que em relação à temática de cópias, será realizado a
definição de novas ações, metas e/ou indicadores buscando contemplar a comparação entre os
mesmos períodos de dois anos.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Dessa forma, é esperada para os próximos períodos, que seja obtido uma redução no
consumo de folhas ainda melhor do que dos anos anteriores, tendo em vista a conscientização
dos usuários devido às campanhas que têm sido realizadas no Órgão.
Nesta avaliação, chegamos à conclusão que com o novo contrato de impressão
implantado que engloba as informações de impressão, cópia e toner há a necessidade de
monitoramento de ambos apenas em materiais de consumo.

