ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
Para essa ação foi adotada a prática de racionalização, visando atingir a meta
estimada que consiste na redução de 30% de economia no consumo de caixas de toners
utilizados nas impressoras do FNDE.
RESULTADOS
Para este período, foi produzida campanha de conscientização junto com a
ASCOM (Assessoria de Comunicação) sobre o uso racional das impressoras, conforme
mensagem abaixo, visando conscientizar os usuários na utilização das impressoras da
melhor forma e evitando desperdício. A mensagem foi veiculada nos e-mail dos
servidores e colaboradores, bem como mantida como papel de parede nas estações de
trabalho como forma de chamar a atenção e estimular a participação de todos.

Conforme tabela abaixo houve redução do consumo de toners nos meses de
junho, julho, setembro e novembro de 2014. Entretanto, os meses de agosto e outubro
de 2014 apresentou um alto consumo de toner em relação ao número de impressões.
Nesses meses onde apresentou aumento de consumo dos toners, ocorreu aumento de
impressões coloridas, onde exigiu um consumo maior do toner.

Quantidade de toner

Milheiro de páginas

ICT
RCT

jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
17
11
20
17
19
457.907
339.658
406.117
508.769
418.296
0,0371254 0,0323855 0,0492469 0,033414 0,0454224
-24%
-13%
52%
-32%
36%

nov/14
20
606.863
0,032956
-27%

Legenda:
ICT: Índice de consumo do toner
RCT: Redução de consumo do toner
Portanto, verificou-se que a redução do consumo de toner vem sendo mantida
pelos usuários do FNDE durante o período. Uma variação desta redução de consumo,
com alguns meses de maior consumo de impressão de toner, é aceitável, pois o fluxo de
trabalho dos servidores e colaboradores é variável e acaba resultando em um consumo
acima da expectativa esperada.
RECOMENDAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO
Para os próximos 6 (seis) meses será intensificado o monitoramento das
impressões, com vista de evitar o desperdício da ação pretendida.

