ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
O Plano desenvolvido por esta Divisão previu a redução em 10% (dez por cento) do uso de folhas
de papel dos números de cópias nos serviços de reprografia do FNDE. Os dados foram colhidos entre os
meses de abril a novembro de 2013.
Houve uma avaliação do resultado no mês de agosto de 2013 e, por ter obtido um resultado
positivo, definiu-se a promoção de uma campanha para garantir a continuidade do novo procedimento e a
redução dos custos em outros setores, uma vez que o piloto foi o Setor de Reprografia do FNDE.

RESULTADOS
Tendo como base os dados obtidos em abril de 2013, observou-se, no período em análise, que
houve uma redução do uso de papel em 25,74%.
Não foram considerados na análise os dados coletados no mês de maio de 2013 porque o
indicador utilizado à época demonstrou distorção.
Entre os dias 15 e 30 de abril de 2013, fez-se leitura – no início e no fim do expediente – dos
contadores das máquinas de fotocópia do Setor de Reprografia – SETRE. Durante esse período, a equipe
foi instruída a sugerir aos usuários a utilização do recurso da cópia frente e verso.
Inicialmente, no planejamento do cálculo, a meta a ser alcançada seria representada pelo
indicador QCS (Quantidade Cópias Solicitadas) / NCR (Número de Cópias Realizadas). Esse padrão de
indicador demonstrou uma distorção nos resultados. Por isso, houve um ajuste e o indicador passou a ser
QCS (Quantidade Cópias Solicitadas) / NFU (Número de Folhas Utilizadas).
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RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
O resultado previsto era de 10% e foram alcançados 25,74%, o que aponta para a continuidade do
plano, desta vez, buscando alcançar as demais unidades que usam o serviço de fotocópia, promovendo em
todo FNDE a redução do uso do papel nas cópias de documentos.

