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MÉTODO PRÁTICO PARA REDUZIR O CUSTO COM
RESÍDUOS SÓLIDOS NAS EMPRESAS
Treinamento prático para consultores e gestores empresariais
UM CURSO QUE VALE POR UMA CONSULTORIA

REDUZINDO O CUSTO OPERACIONAL DAS EMPRESAS
No panorama atual de forte competitividade a redução dos custos operacionais tornou-se questão de
sobrevivência para as empresas.
.
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.
.
A Silva Porto Consultoria Ambiental desenvolveu um método prático 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 Método GSRS pode ser implantado em empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços.
FOCO DA GESTÃO

REVELANDO O CUSTO REAL DO RESÍDUO

MAIOR RETORNO
ECONÔMICO PARA
A EMPRESA

Custo de des nação

Resíduos cuja
geração está sob
o controle da
empresa

Custo da
matéria-prima
que virou resíduo

Resíduos com
maior custo real

Resíduos com maior
oportunidade de
minimização

OBJETIVO
Capacitar consultores e gestores empresariais a usar um método simples e prático para reduzir os gastos
com resíduos sólidos

BENEFÍCIOS - APRENDA NESTE CURSO
Como determinar o custo real dos resíduos
Como definir as prioridades na gestão dos resíduos
Como usar planilhas eletrônicas simples para reduzir os custos com resíduos
Como medir, avaliar e reportar os resultados obtidos

CARGA HORÁRIA
8 horas
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Desde 2004 mais de 100 empresas participaram de nossos
cursos práticos de Ecoinovação e Sustentabilidade.

INVESTIMENTO COM RÁPIDO RETORNO

DADOS DO CURSO
DATA: 21/06/2018
HORÁRIO: Das 8:30h às 17:30h
LOCAL: Hotel Mercure, Av. Sete de Setembro, 5.368 - Batel - Curitiba/PR - Telefone: (41) 2111-2000
INVESTIMENTO: R$ 890,00; incluindo material didático digital, certificado e coffee breaks
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

R$ 690,00 para inscrições até 22/05/2018
30% de desconto na segunda inscrição da mesma empresa

INSCRIÇÕES: Solicite o formulário de inscrição pelo e-mail: treinamento@silvaporto.com.br
INSTRUTOR
Luiz Carlos Pôrto,
Profissional com 27 anos de experiência na área de Gestão Ambiental Empresarial
Graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFSC
Mestre em Saneamento e Ambiente pela UNICAMP
Fez curso de especialização em Proteção Ambiental no ICETT (Japão)
Fez estágio técnico em tratamento de efluentes líquidos na IWEA (EUA)
Fez curso de Inovação no MIT (EUA)
Foi professor da UNICAMP
Foi Engenheiro da CETESB
É Diretor Técnico da Silva Porto Consultoria Ambiental

METODOLOGIA
Apresentação e discussão dos principais conceitos relativos à gestão de resíduos sólidos
Apresentação do Método GSRS
Discussão de exemplos do uso das planilhas eletrônicas
Estudo de casos práticos trazidos pelos participantes do curso

PROGRAMA - CURSO PRÁTICO - APRENDA PASSO A PASSO
PASSO 1 COMO COMEÇAR
Conceitos básicos
Descobrindo o custo real dos resíduos

PASSO 2 AS PRIORIDADES NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Prevenir versus remediar
Os limites da reciclagem
As cinco regras de ouro para as empresas

PASSO 3 MÉTODO PRÁTICO PARA A REDUÇÃO DE CUSTOS
O Método GSRS
Como usar as planilhas eletrônicas
Como atingir os resultados esperados
Dificuldades para implantação

PASSO 4 COMO MEDIR O DESEMPENHO
Indicadores e métricas de desempenho
Relatórios e gráficos

PASSO 5 ESTUDOS DE CASO
Exemplo de aplicação no setor administrativo: como reduzir o consumo de tinta e papel de impressão
Discussão de exemplos trazidos pelos participantes
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