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Introdução 

A elaboração e a implementação do Plano de Gestão de Logística

Sustentável - PLS na Administração Pública Federal são obrigações

estabelecidas no artigo 16, do Decreto 7.746/2012, que prevê, no mínimo:

atualização do inventário de bens e materiais; práticas de sustentabilidade

e de racionalização do uso de materiais e serviços; responsabilidades,

metodologia de implementação e avaliação do plano; e, ações de

divulgação, conscientização e capacitação.

 

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da Presidência da República -

PLS/PR foi elaborado e implementado no exercício de 2018, configurando-

se uma ferramenta capaz de fortalecer a elevação dos níveis de

sustentabilidade das ações institucionais, aperfeiçoando, sobretudo, a

gestão do consumo que está diretamente relacionada aos gastos de

custeio.

 

É necessário um olhar estratégico em relação à gestão da logística

sustentável, pois, quanto menor o consumo interno dos recursos

disponíveis, menor é o desperdício, e, por consequência, menor será o

gasto efetivo, que pode ser redirecionado a outros fins. 

 

A ideia não é deixar de consumir, mas sim buscar o comedimento no uso

dos bens e dos serviços postos à disposição, sem perda da qualidade das

atividades institucionais.   É importante compreender, também, o ciclo de

vida dos produtos - o que engloba desde a extração da matéria-prima para

sua produção até o descarte pós uso - para evitar o consumo desmedido

ou desnecessário - planejando a aquisição do bem ou a contratação do

serviço.
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Isto posto, a partir de 2018, a Secretaria de Administração intensificou o

monitoramento dos indicadores de desempenho relativos a itens de custeio

da máquina administrativa na Presidência da República, em especial, quanto

à material de consumo (copo descartável, papel para impressão e

cartuchos), água, energia elétrica, veículos e combustíveis, que são

contabilizados pelo Painel PR Sustentável, garantindo assim, maior

consistência de dados para rápida consulta pelos gestores.

 

Além disso, as ações atinentes aos aspectos sociais e ambientais foram

reforçadas, como qualidade de vida (bicicletário, ginástica laboral e

Programa de Preparação para a Aposentadoria); coleta seletiva; divulgação

e conscientização dos servidores, dos terceirizados e do público flutuante

sob temas inerentes aos eixos temáticos abordados no PLS/PR.

 

Conferiu-se, também, como se verá adiante, maior transparência sobre a

temática na intranet, na aba “Sustentabilidade”, em que foram inseridos

relatórios extraídos do Painel PR Sustentável e notícias.

 

As atividades são desenvolvidas de forma conjunta e participativa, contando

com os esforços das equipes que compõem a Secretaria de Administração.

 

Há muitos desafios a serem superados e muitos temas que necessitam ser

abrangidos no PLS/PR. O monitoramento dos indicadores de desempenho

garante uma visão sistêmica e maior dinamismo para a busca de soluções

aos problemas que se apresentam. 

  
Vanessa Torres Dantas 

Secretária-Executiva da CGPLS/PR
(COPLOG/DILOG/SA/SE-PR)

 
PROJETO GRÁFICO:
Fabiano Machado de Oliveira
(COSEG/COAGE/DILOG/SA/SE-PR)
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Resultados 



A Presidência da  República,  no exercício  de 2018,  aprimorou  a  coleta de

dados com o propósito  de monitorar e avaliar seus resultados sob o ponto

de vista da Sustentabilidade. Os dados coletados são armazenados na

ferramenta QlikView, no Painel PR Sustentável, acessível aos gestores

através de senha.

 

O   Plano  de  Gestão  de Logística Sustentável - PLS/PR estabeleceu, no

primeiro ano de vigência, que água, energia elétrica e material de consumo  

(papel, copo descartável e cartucho) seriam foco de monitoramento na 

 ferramenta QlikView.   

 

Por  decisão  do  Coordenador  da  CGPLS,  foram  incluídos  os  dados

relativos aos veículos  próprios  da  PR  e da VPR, os locados e a  prestação

de serviço do Sistema TáxiGov. São monitorados a quilometragem, o

consumo de combustível e o custo envolvido no item "Deslocamento de

Pessoas". 

 

O monitoramento e a avaliação consistem no acompanhamento do

desenvolvimento das ações, com vistas ao alcance das metas estabelecidas

previamente no PLS / PR.

 

No QlikView, os indicadores aparecem inicialmente em um dashboard

("resumo dos indicadores") com  todas as informações disponíveis para

visualização de forma panorâmica.

Resultados 
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O Dashboard do Painel PR Sustentável exibe os principais indicadores de

desempenho, de forma comparativa, e em formato panorâmico. É a

apresentação visual dos indicadores formatados no PLS/PR. Esse painel

proporciona maior economia de tempo, melhor visibilidade dos dados e

identificação rápida de discrepâncias. 

Dashboard

No QlikView, os indicadores aparecem  inicialmente em um dashboard 
 ("resumo dos indicadores") com  todas as informações disponíveis  para 

 visualização  de forma panorâmica.
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Painel PR Sustentável

É possível personalizar a consulta

(vide figura ao lado).   A ferramenta

possui uma interface gráfica que

permite, de forma amistosa, a  busca  

da informação no formato desejado.  

 

O acesso pelo gestor é realizado com

senha própria e via web.

 

O resultado da busca, também, pode

ser transformado em um gráfico

consolidado, a depender da escolha

do usuário. Para tanto, basta  acionar

a aba no canto superior esquerdo da

ferramenta, conforme figura abaixo:
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Na intranet PR, o usuário encontra o PLS/PR, bem como informações sobre os

eixos temáticos, as atas de reuniões da CGPLS, o histórico da Sustentabilidade

na PR, a agenda com datas relacionadas ao tema, entre outras notícias.

Webpage na Intranet

Para promoção da conscientização do público-alvo da Presidência da
República e divulgação dos resultados e de práticas sustentáveis, foi

idealizada,  na   intranet,  a  webpage "sustentabilidade".
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Na página da Secretaria-Geral:

Na página das Contratações               
públicas Sustentáveis:
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Para conferir maior transparência, o PLS/PR foi divulgado nas páginas da

Secretaria - Geral da Presidência da República  e  na  de Contratações Públicas

Sustentáveis.



 

 

 

3011 - Material Químico (127 itens);  

 

3016 - Material de Expediente (466.970 itens);  

 

3017 - Material de Processamento de Dados (11.396 itens); 

 

3019 - Material  de  Acondicionamento e Embalagem (31.381 itens); 

 

3021 - Material de Copa e  Cozinha (19.688 itens); 

 

3022 - Material de Limpeza (14.650 itens); 

 

3023 - Uniformes e Utensílios (2.626 itens); 

 

3025 - Material para Manutenção de Bens Móveis (124 itens);  

 

3026 - Material elétrico e  Eletrônico (2.162  itens); 

 

3028 - Material  de  Proteção  e  Segurança (304 itens); 

 

3029 - Material  para  áudio,  vídeo  e  foto (6.716 itens); 

 

3041 - Material  para utilização em gráfica (10.869 itens); 

 

3042 - Ferragens (120 itens); 

 

3044 - Materiais de sinalização visual (990 itens); e 

 

3050 - Bandeiras, flâmulas e insígnias (128 itens).

 

 

Inventário de Materiais de Consumo

A conferência física dos materiais de consumo foi realizada  nos dias  12  e  13 de

dezembro de 2018, para os estoques das contas:
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Todos  os  568.251  itens   registrados    foram   encontrados no

almoxarifado central  em conformidade  com as  quantidades e descrições

previstas nos relatórios do Sistema SIADS.

 

A CGPLS entende que a melhor estratégia é sempre a redução do

consumo e o planejamento prévio à aquisição. 

 

No PLS/PR, do exercício de 2018-2023, exemplificando, foi proposta a

redução de 325 tipos de materiais de consumo dos 721 existentes no

almoxarifado central,  ou seja,  uma redução de 45,08%. Esses materiais

não serão ressupridos e só serão fornecidos enquanto durarem os

estoques.   

 

Outra ação adotada foi repassar aos fornecedores de serviços contratados   

pela Presidência da República a obrigação de suprir materiais de  consumo  

para utilização em seus próprios contratos, a exemplo, nos serviços de

jardinagem e limpeza / manutenção de piscina.  

 

Além disso, a SA, ao atender as solicitações das áreas para o fornecimento

em geral, planeja as aquisições/contratações de modo que haja um só

esforço administrativo para a obtenção do desejado.   Para planejar a

aquisição ou contratação é necessário conhecer, minimamente, a

necessidade, o quantitativo e a frequência da demanda. Conhecendo

essas variáveis, não há formação de estoque desnecessário ou de custos

de manutenção da logística e os, esforços para a compra são minorados.

Inventário de Materiais de Consumo
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Papel para Impressão

 

Segundo a revista  Galileu (Editora Globo), 11 (onze) árvores produzem1

(uma) tonelada de papel e cada brasileiro consome, em média, 44 kg de

papel por ano ou meia árvore. Um eucalipto rende de 20 a 24 mil folhas

de papel A4.  Nessa  lógica,  na PR, em 2018, considerando a média (22

mil), foram cortadas 257 (duzentas e cinquenta e sete) árvores para

satisfazer a necessidade de uso de toda a PR.  Por outro lado, foram

preservadas, em torno de, 26 árvores, se compararmos com o ano

anterior!

 

Foi observado um decréscimo de 10,75% no consumo de papel  A4 (em resmas)

entre os anos de 2017 e 2018. Em 2017, foram consumidas 12.661 resmas,

enquanto que, em 2018, esse número foi igual a 11.299.

 

Representação Gráfica
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O uso de copos descartáveis a base de poliestireno robustece a

cultura do desperdício. O  copo descartável é um dos resíduos

que mais gera poluição, visto que a reciclagem é complexa e

dispendiosa. Assim, o índice de reciclagem é baixo e a maior

parte dos resíduos são destinados aos aterros sanitários.

O objetivo traçado no PLS/PR é o de sensibilizar o público-alvo para a

redução do consumo  de  copos  descartáveis  utilizados nas dependências.

Contudo, em 2018, foi observado um aumento de 13,80% no consumo de

copos descartáveis se compararmos ao ano de 2017. Em 2017 foram

consumidos 6.293 centos, enquanto que em 2018, 7.162 centos. 

Copo Descartável
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Representação Gráfica

Pare e pense!
Para ingerir 2L diários de água - que é a 
média recomendada pela comunidade 

médica - , são necessários  
10 copos de 200 ml todos  

os  dias. Logo,  em  um  ano,   
serão consumidos,  por uma   

única pessoa, cerca de 2550 copinhos.
O tempo de decomposição do copo 

descartável está entre 250 a 400 anos.
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Menos copo representa 
menos descarte de material poluente!



Foi   observada   redução   de   47,93%  no  consumo  de   Cartuchos

entre os anos de 2017 e 2018. Em  2017,  foram  consumidas  628

unidades, enquanto que, em 2018, consumo foi de 327 cartuchos.

 

Representação Gráfica 

Cartuchos para Impressão

Cartuchos para impressão
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Energia Elétrica

O consumo de Energia Elétrica no complexo da Presidência da República

foi de 10.435.942 kWh em 2018.  Observou-se redução de 1% no consumo

(133.330 kWh), se compararmos ao ano anterior, cujo consumo foi de

10.569.272 kWh. Observa-se, assim, a manutenção do padrão de consumo

no ano de 2018 em relação ao ano de 2017.

Representação Gráfica 
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"O  uso  consciente  de  água   e,  consequentemente,  da  geração  de

esgoto"  é  o objetivo  fixado  no  PLS/PR.  Contudo,  em  2018,   houve    um   

acréscimo de 15% no consumo  em relação  ao ano anterior, ou seja:  em

todo  o complexo da Presidência da República o consumo desse recurso

passou  de 101.560 m³  em 2017  para 116.318 m³ em 2018.

 

Com   base  nos  indicadores  por local  de  consumo,  observou-se  que  o

maior  aumento de consumo ocorreu  no  bloco de anexos  do  Palácio  do

Planalto,  área administrativa com maior concentração de pessoas. Nesta

localidade, o consumo passou de 30.717 m³ em 2017 para 46.905 m³ em

2018, representando um acréscimo de 53%. Possivelmente esse aumento

decorreu da variação  na  quantidade  de pessoas  fixas e flutuantes  nessa

dependência.

 

Por outro lado,   foi  no Palácio da Alvorada o local  em  que houve  a maior

diminuição no consumo de água passando de 14.987 m³ em 2017 para 9.559

m³ em 2018, representando redução de 36%. A redução pode  ser explicada

pela ausência da família presidencial nas dependências, bem como

restauração do espelho d´água, eliminando os vazamentos.

Água e Esgoto
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Representação Gráfica 

Água e Esgoto

"Se as tendências atuais persistirem, a qualidade da água

continuará a se degradar nas próximas décadas, em particular,

nos países pobres em recursos em áreas secas, ameaçando ainda

mais a saúde humana e os ecossistemas, contribuindo para a

escassez de água e restringindo o desenvolvimento econômico

sustentável."

 

Fonte: Declaração da "ONU Água" para o Dia Mundial da Água

2010
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Coleta Seletiva e Inclusão social

A Comissão  de  Gestão  Ambiental - CGA/PR, em conjunto com a

Coordenação  de   Serviços  Gerais  - COSEG/COAGE/DILOG/SA, desde

janeiro de 2018, iniciou o novo ciclo (biênio 2018-2019) de atividades do

Programa Coleta  Seletiva  Solidária.

 

O Programa é realizado em  parceria  com as associações  e cooperativas

de catadores selecionados por  meio  do Edital  de Habilitação nº 01/2017,

cujo objeto é a coleta e correta destinação dos resíduos recicláveis

descartados  pela Presidência da República (Decreto  nº  5.940,  de  25  de

outubro de 2006).

 

O edital  público habilitou 04  (quatro)  entidades para realizar a coleta dos

materiais por  um período de 06 (seis) meses  cada, cumprindo assim um

ciclo de 02 (dois) anos de serviços.

 

Dentro desse programa, as cooperativas selecionadas e habilitadas são

beneficiadas com os resultados da comercialização dos materiais

recicláveis junto às indústrias. Em 2018, de janeiro a maio (1º ciclo), foram

recolhidos 19 toneladas (19.238 kg) de resíduos recicláveis na PR,

proporcionando inclusão e renda às famílias de catadores. De junho a

dezembro (2º ciclo), foram mais 17 toneladas (17.563 kg).
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Em 2018 o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho-PQVT sensibilizou

os servidores da Presidência da República para o uso dos bicicletários.

 

A partir do evento realizado no dia 21 de setembro passado, denominado

“Dia Mundial sem Carro” e tendo a Diretoria de Educação de Trânsito do

Detran-DF como parceira, pudemos alertar os servidores sobre os malefícios

causados pelo uso excessivo de automóveis nas grandes cidades e a

dependência que criam em relação ao uso dos mesmos.

 

Também foi feita campanha para maior utilização dos bicicletários

existentes na PR e, em decorrência, recebemos demandas de novos pontos

e confecção de vestiários com armários próximos a fim de que pudessem ser

utilizados pelos ciclistas.

 

Participaram do evento cerca de 700 servidores.

Qualidade de Vida 
no Trabalho
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1)  Ginástica  Laboral – 16 áreas visitadas e média de 470 servidores /

mês;

 

2)  Tai Chi Chuan – 17 servidores/mês;

 

3)   Ações de prevenção de saúde:

 

3.1  –  Campanha de vacinação – 465 servidores/ano;

 

3.2 –  Campanha de prevenção odontológica – 71 servidores /ano;

 

3.3 –  Saúde ocular – 385 servidores/ano;

 

3.4 –  Outubro Rosa – 47 ecografias realizadas;

 

3.5 –  Novembro Azul – 33 atendimentos;

 

3.6 –  Prevenção saúde mental – 33 atendimentos;

 

3.7 –  Atendimento nutricionista – 245 consultas;

 

3.8 –  Exames Periódicos – 1180 servidores;

 

4)  Blitz da Saúde – 16 áreas visitadas 

e 222 pessoas atendidas/ano.

 

Além da sensibilização para o  uso  dos bicicletários, são números  
do Programa  de  Qualidade  de Vida no ano de 2018:
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Em 2018 o Programa de Preparação para Aposentadoria realizou

workshops e roda de conversa com a finalidade de apresentar aos

servidores da Presidência da República experiências e conhecimentos

técnicos que facilitarão o enfrentamento das mudanças decorrentes desta

nova fase, possibilitando que se possa desfrutá-la com atividades

prazerosas e salutares.

 

O sucesso dos eventos foi demonstrado através da participação de 80

servidores.

 

Aposentadoria 
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Compras públicas sustentáveis são procedimentos administrativos formais

que incorporam ou adotam critérios e práticas sociais, ambientais e

econômicas quando da aquisição   de bens ou contratações de serviços,

contribuindo, assim, para a promoção do desenvolvimento nacional

sustentável, de que trata o artigo 3º da Lei 8.666/93.

 

Assim, antes de efetuar o procedimento administrativo de compra, os

setores requisitantes  de  bens ou de serviços avaliam areal   necessidade

da compra e do consumo. O simples ato de  consumir implica, além da

despesa, uma extensa   cadeia  de  fornecedores  e  a utilização de vastos

recursos naturais para a  sua  produção.  O  PLS/PR  abordou  três assuntos   

nessa temática: equipamentos, tecnologia da informação e serviço de

limpeza.

 

O PLS/PR  apresentou   como   objetivo "Implementar  práticas sustentáveis

nos processos  de  aquisição de desktops" quando  abordou sobre

equipamentos. Segundo a DITEC, 100% dos  novos  processos licitatórios

constam, a partir de 2018, de  cláusulas específicas  sobre  sustentabilidade

ambiental.

 

 

Compras e Licitações 
Sustentáveis
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De  forma  análoga, o  contrato de outsourcing  para serviços de impressão

(no  tópico de tecnologia da informação)  contou  com  cláusulas específicas

sobre sustentabilidade ambiental. Além disso, foram promovidas campanhas

de sensibilização  sobre  o uso  racional  do serviço   de impressão.  A DITEC

realizou um projeto piloto para informar os usuários acerca de seus

consumos individuais de impressão.

 

Por   fim,   em  relação  ao  Serviço  de  Limpeza, a COSEG /COAGE  iniciou   o

estudo preliminar   para  a  nova  contratação. O novo Termo  de  Referência

apresentará  cláusulas  relativas  a  critérios  objetivos   de   sustentabilidade

ambiental   para   cumprimento  pela  empresa  contratada, a exemplo:

 

a)   Suprimir o uso de mangueiras e  adotar  práticas  de redução do consumo

de água tratada;

b)   Fornecer equipamentos de limpeza que gerem o menor nível de ruído no

seu funcionamento;

c)   Realizar   programa  de  treinamento  de  seus  colaboradores,   visando  a

redução   de   consumo de energia elétrica, água  e produção de resíduos

poluentes;

d)    Separação   de   resíduos   recicláveis,   entre   outros.
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Compras e Licitações  Sustentáveis



Um dos objetivos quanto ao deslocamento de pessoal é "reduzir a

quilometragem rodada, com consequente diminuição do uso de combustível   

e  emissão de substâncias poluentes". 

 

A estimativa de quilometragem rodada para 2018, para veículos próprios, era

de  1.627.321 km. Entretanto, foram computados 1.731.684  km, ou seja, 6%

a mais do  que  o previsto. Ainda  assim, em 2018, houve uma redução de

716.474Km rodados na Presidência da  República, o que  equivale a 23%, e de

81.111 litros de combustível, o que  corresponde  a  25%, ambos em relação 

 ao  ano anterior.

 

Foram  consumidos 177.962 litros de gasolina em 2018, 25,6% a menos que

em 2017 (239.223 l).

 

Em  relação  ao  diesel,  foram consumidos  53.274  litros  em 2018,  25,4%  a

menos  que  em  2017  (71.453 l).

 

Por   fim,  quanto  ao  álcool, em 2018, foram consumidos 14.348 litros, 10,4%

a  menos  que  em  2017  (16.019 l).

Deslocamento de pessoal a serviço
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Considerando todos os tipos de veículos (TáxiGov, locado e próprio PR/VPR):

Deslocamento de pessoal a serviço
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Representação Gráfica 



O TáxiGov foi implementado no  final  de  janeiro de 2018 na  Presidência  da

República para o transporte comum de servidores e de autoridades

contempladas para esse tipo de condução em deslocamento no Distrito

Federal e entorno. 

 

Foram rodados 275.019 km.

Deslocamento de pessoal a serviço
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O segundo objetivo do deslocamento de pessoal no PLS/PR é a

adequação das instalações de abastecimento, lavagem e lubrificação de

veículos às legislações ambientais.

 

A atividade desenvolvida nessas instalações é considerada

potencialmente poluidora, por essa razão, a legislação exige o

licenciamento   ambiental  para garantir que a operação seja segura.

 

Nesse contexto, foram  adotadas ações para  iniciar o licenciamento

ambiental do posto de combustíveis, da área de lavagem e de  lubrificação  

de veículos da Presidência da República   junto   ao   Instituto  do Meio

Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal -  IBRAM/DF. 

 

O IBRAM/DF, em  28 de junho de 2018, realizou vistoria técnica  no ponto

de abastecimento de forma a subsidiar a Presidência da República na

análise dos requerimentos pendentes, bem como apresentar orientações

quanto aos procedimentos a serem adotados.

 

Instalações de lavagem e lubrificação
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Em 06 de dezembro de 2018, a Coordenação-Geral de Transporte

(COTRAN/DILOG/SA) apresentou as suas considerações ao Instituto Brasília

Ambiental (IBRAM/DF), demonstrando o cumprimento  de algumas

exigências realizadas. A exemplo, foram removidos os tanques de 

 combustíveis  da  Granja do Torto,  conforme  fotos a seguir:

Em 2018, para esse fim, foram contratadas:

 

1. Empresa  para  prestação  de  serviço   de   elaboração de Projetos e

Execução  de  obras  de adequação do sistema  separador água e óleo da

pista de abastecimento, conforme  a norma técnica NBR 14.605-2,  bem

como adequar os canaletes da pista de abastecimento direcionados ao SAO

e ligar  o sistema a rede pública coletora de esgotos sanitários;

 

2. Empresa  para   prestação   de   serviço  de  remoção, transporte e

destinação de   03 tanques de combustíveis em conformidade  com  a

Norma  ABNT NBR 14.973.

 

Algumas ações estão previstas para os primeiros  180  dias  de 2019 para a

obtenção  de  Licença  de  Operação  (LO)   e   Licença   para reforma (LI).
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São objetivos  referentes  a  este  tópico  a promoção  da conscientização

do público-alvo da Presidência da República e a divulgação de práticas

sustentáveis. Uma das metas traçadas e alcançadas foi o aprimoramento da

página da intranet, conforme apresentando na introdução. Na aba da

sustentabilidade constam informações sobre os  eixos temáticos, as atas da

CGPLS, o PLS, o calendário  de  temas relacionados à sustentabilidade,

entre outros assuntos.

Ações de Divulgação, 

Conscientização e capacitação
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Em 2018 a DITEC, em parceria com a COREP, realizou campanha para o uso

consciente de impressão na Presidência da República. Foram utilizados

Dálmatas  nas  versões  preto e branco  e colorido.  

 

A campanha destacou que nem todos os impressos precisam ser coloridos.

Cópias coloridas   somente  devem  realizadas  se forem imprescindíveis ao

serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  DITEC,  por  meio  do  contrato  de  outsourcing,   substituiu   as  máquinas

copiadoras / impressoras   antigas   por   outras   mais  modernas e

eficientes, realizando o rastreamento do quantitativo de impressões por

unidade.

 

Com    isso,   buscam-se    as   melhores   práticas   de   gestão   com   foco  em

qualidade   e economicidade,   sob     um    novo   contexto    de   governança

corporativa  que  permite    maior  controle e transparência do gasto público.

 

Além disso, em 2018,  a  DILOG,  com o apoio  da  COREP, realizou campanha

para a redução do consumo de energia elétrica na PR.
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Os maiores consumos  de  energia  elétrica  na PR decorrem  dos sistemas de ar-

condicionado,   dos    monitores   de   vídeo,  dos  computadores e do sistema de

iluminação. 

 

A DILOG apresentou 40 dicas valiosas para economizar energia elétrica, visando   

reduzir o consumo na PR  que foram disponibilizadas no link:

 

https://intra.presidencia.gov.br/groups/GeCom/noticias/2018/dilog-mira-

reducao-do-consumo-de-energia-eletrica-na-pr
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Conclusão 
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CONSUMIR CONSCIENTE para aprimorar a qualidade do gasto público,

por meio da utilização racional dos recursos, combatendo o desperdício

e promovendo, por consequência, a redução do consumo é o objetivo

que queremos alcançar.

 

Comparando o período de 2017 com o de 2018, houve uma redução no

consumo de energia elétrica de 118.370 kwh, o que equivale, em

termos financeiros, a uma economia de R$ 584.895,70. 

 

Verificamos economia, também, nos deslocamentos realizados com

veículos próprios da PR e VPR, além dos locados. Houve um decréscimo

na quilometragem rodada nos últimos anos para veículos próprios PR e

VPR, conforme quadro abaixo:

 

 

 

 

 



O mesmo ocorre com veículos locados:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os indicadores – como representações quantitativas e qualitativas -

permitem o monitoramento da evolução dos resultados, além de

disponibilizarem informações para que os gestores da Presidência da

República tomem decisões com maior exatidão e tempestividade. Os

indicadores são como alertas, mostrando a existência de desvios para

maior ou menor.
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Ressalte-se que, não basta somente a existência do dado, há

necessidade de que esse dado seja ordenado e transformado em

informação, que gere conhecimento e, por fim, leve a tomada de

decisão.

 

Os indicadores apresentados pela Comissão Gestora do Plano de

Logística Sustentável são ferramentas de gestão, que não percorrem,

por si só, o trajeto traçado para a obtenção dos resultados esperados

com as práticas de sustentabilidade, que são bem mais amplos.

 

Este monitoramento tem por objetivo conferir maior compreensão e

transparência aos resultados obtidos, possibilitando a adoção de

estratégias de melhoria por parte dos gestores, além de servir de meio

de divulgação e conscientização sobre o consumo na Presidência da

República.
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