ALUNO (A): Carlos Henrique Bezerra de Souza
TÍTULO
O gasto excessivo de papel
ÁREA DO PROJETO
Administrativa
RESUMO
Esse projeto foi desenvolvido com
o intuito de diminuir os gastos com papel
e reduzir os impactos ambientais
causados pelo descarte de papel no meio
ambiente.
INTRODUÇÃO
O gasto com papel no setor em
que atuo é considerado elevado, tendo
em vista que todos os processos
realizados na empresa utilizam esse
material, desde a separação de um
pedido, até assinatura do ponto. Diante
disso, proponho que algumas ações
sejam implantadas buscando reduzir
esse gasto, tais como: Alterar a
configuração das impressoras a jato de
tinta, podemos alterar a qualidade do
trabalho de impressão de “melhor” para
“rascunho” ou de “foto” para “rápida”.
As impressoras a laser também
oferecem a opção de alterar os PPP
(pontos por polegada) de 1.200 para
300,
por
exemplo,
reduzindo a
qualidade, a tinta e o toner usado e o
tempo gasto no trabalho de impressão.
Cancelar
o
recebimento
de
correspondências
de
cobranças,
efetuando o pagamento das mesmas de
forma on-line ou por telefone. A
redução do lixo eletrônico, cancelando
a inscrição de listas nas quais o
colaborador não deseje estar é outra
ação que contribuirá neste sentido.
Realizar o armazenamento de
documentos
importantes
no
computador, ao invés de realizar a
impressão, optar por assinaturas de
revistas e jornais on-line, ao invés de
recebê-los impressos, essas são ações

que contribuirão para a redução de
papel na empresa.
Depois de realizar essas ações,
pode ser implantada uma política de
recompensas, metas
e
resultados
transparentes.
Dessa
forma,
os
funcionários podem acompanhar os
resultados atingidos em tempo real e
fazer um planejamento de melhorias
para alcançar os objetivos. Sugiro
algumas ações, como:
 Criar metas de redução do
consumo
de
papel,
recompensando
todos
os
setores da empresa pelos
resultados atingidos;
 Organizar competições que
sejam amigáveis entre os
departamentos
a fim de
estimular os colaboradores a
utilizar menos papel;
 Enviar fatos curiosos para
lembrar a todos sobre a
campanha de consumo do
papel, claro que o envio deve
ser feito digitalmente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em artigo publicado pelo site
Gazeta do Povo, por Katia Brembatti,
Odete
Freitas,
diretora
de
Sustentabilidade,
explica
que
a
burocracia envolvida em uma empresa
de saúde é grande. “Não dá para abrir
mão de alguns documentos em papel, em
função de questões de lei”, diz. Mas
algumas medidas foram facilmente
substituídas. O livro de médicos e
serviços credenciados, que era entregue
a cada novo usuário, foi substituído por
uma lista na internet. “Até a atualização
é mais prática”, comenta.

Neste estudo, Jorge Edson Ribeiro,
especialista em gestão de processos
destaca que, num mundo tão digital,
muito
papel
ainda
está
sendo
desperdiçado por falta de costume em
lidar com novas práticas no cotidiano de
trabalho.
Segundo
ele,
45%
dos
documentos que são escaneados acabam
sendo impressos. Muitas pessoas ainda
se sentem mais confortáveis com o
documento em meio físico ou sofrem da
síndrome de São Tomé: precisam tocar
para acreditar. O que freia o processo de
redução de uso de papel é a falta do
conhecimento
das
tecnologias
existentes, aponta Ribeiro.
Neste mesmo artigo, Cristiane
Baluta, coordenadora de Meio Ambiente
da Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha em Curitiba, defende
que empresas de qualquer porte
conseguem adotar medidas de restrição
de desperdício de papel, ela afirma que
ainda falta confiança do empresariado
nos sistemas digitais, mas a desconfiança
estaria minguando. Cristiane conta que
os empresários estão cada vez mais,
procurando consultorias para aplicar
práticas sustentáveis ao ambiente de
trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que com a implantação
dessas ações na empresa, trará diversos
benefícios, tendo em vista que os gastos
da empresa com a compra de papel serão
reduzidos, além da economia de tempo
nos
processos
que
envolvem
documentos, pois se tornarão mais
rápidos e dinâmicos, o espaço físico vai

ser melhor aproveitado, terá maior
segurança no armazenamento deles,
consequentemente, estará ajudando e
protegendo o meio ambiente.
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