REDUZINDO O CUSTO OPERACIONAL DAS EMPRESAS

A profunda crise econômica atual tem afetado sobremaneira as empresas nacionais.
Neste momento a redução dos custos operacionais é questão de sobrevivência para as
organizações, notadamente as pequenas e médias.

Os resíduos sólidos trazem uma duplicidade de custos para as empresas. Primeiro, são
os custos com as matérias-primas e insumos que não foram transformados em produto
final e viraram resíduos (desperdício de materiais). Segundo, são os custos com gestão e
destinação desses resíduos.

Neste panorama nós lançamos o livro digital COMO REDUZIR O CUSTO COM
RESÍDUOS SÓLIDOS NAS EMPRESAS.

É um guia prático voltado a gestores focados em reduzir os custos operacionais de suas
empresas.

No livro é apresentado um método prático criado por nós chamado GESTÃO
SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GSRS). Através do emprego de planilhas
eletrônicas simples ensinamos como avaliar e gerenciar os resíduos sólidos de uma
empresa para obter o máximo resultado econômico e ambiental.

O livro pode ser comprado online no link abaixo por apenas R$ 49,00 e pode ser lido
em PC, tablet ou smartphone:

https://www.amazon.com.br/dp/B01DTO5JBI
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