
Principais erros:
Ÿ Imprimir desnecessariamente;
Ÿ Exigir documentos em papel;
Ÿ Acreditar que só a guarda física é segura e 

eficiente;
Ÿ Fazer impressões de uso pessoal.

Durante o trabalho: 
Ÿ Faça uso do sistema eletrônico de controle de 

documentos, ERGED; 
Ÿ Quando a impressão for indispensável, use os dois 

lados da folha se possível rascunho;
Ÿ Mantenha a impressora com folhas de rascunho, 

incentivando assim o uso;
Ÿ Não realize impressões particulares;
Ÿ Se puder opinar, prefira armazenar e arquivar 

documentos em meios eletrônicos;
Ÿ Utilizar o e-mail e o Skype para comunicações 

interna e externa;
Ÿ Incentive o uso da rede de internet interna 

(intranet);
Ÿ Faça blocos de rascunho com papel que possa ser 

reaproveitado.
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Todos nós sabemos que o papel é feito da celulose das 
árvores, e que é importante reduzir seu consumo. Dessa 
forma, é fundamental fazermos o uso de papel e de 
impressões dentro empresa de forma consciente. A ERG 
convida a todos a refletir sobre nossas atitudes e como elas 
podem refletir no meio ambiente e no nosso bolso.

Ÿ Redução de uso de matérias-primas (como 
madeira), de energia, água e de produtos 
químicos, além da diminuição no gasto de 
combustível envolvido na logística e nas 
despesas de entrega; 

Ÿ Os arquivos digitais têm sistema de procura. 
Basta digitar uma palavra ou parte dela para 
encontrar um documento. Nada de ficar 
procurando documentos em uma pilha de 
papel;

Ÿ A empresa vai dispor de mais espaço livre, se 
não precisar armazenar tanto papel;

Ÿ Economia com móveis de arquivo;
Ÿ Agilidade operacional;
Ÿ Acesso remoto;
Ÿ Ao longo do tempo, diminui custos. 

CAMPANHA DO USO CONSCIENTE 
DE PAPEL E IMPRESSÕES

USO CONSCIENTE DE 
IMPRESSÕES

 Nossa mudança começa no dia a dia, em casa,  na empresa e na rua. 
Vamos então repensar no quanto precisamos realmente de papel e das impressões que 

fazemos no cotidiano.  VAMOS FAZER A NOSSA PARTE! 

R

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
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