
Deseja reduzir os custos de sua empresa?



Este ano, não só no Brasil como no mundo, a importância da

redução de custos e agilidade nos processos, tem se tornado

cada vez mais imprescindível para ser competitivo no mercado.

Nestes momentos, a primeira frase é: REDUZIR CUSTOS

Que tal reduzir seu BUDGET e ao mesmo tempo aumentar

seu ROI*.

Sou Especialista em automatização de processos, onde já criei

diversas soluções com saving chegando a US$ 250.000/ano.

Quer tal uma conversa?

Juntos vamos achar a melhor solução para a sua empresa.
*ROI - Return on Investment



Imagine um funcionário ganhando R$ 4.000,00. 

Ele custa para sua empresa R$ 7.200,00 com impostos.

Se ele gasta 2,5h as terças e às quintas feiras para lhe 

apresentar um relatório, este relatório tem um custo de:

 R$ 163,60 por semana

 R$ 654,40 por mês

 R$ 7.852,80 por ano



Agora imagine

Este relatório sendo rodado em minutos e por qualquer 

pessoa e em qualquer máquina.



 Você poderia apresentar seu relatório diariamente

 Sem erros

 De forma rápida

Lembra do problema anterior?

 Apresentando 2x por semana = R$ 7.852,00 (ao ano ) 

 E o ano todo? 240 dias x 2,5h ? 

240 x 2,5 x R$ 32,72 = R$ 19.632,00 (ao ano)

Imaginou o quanto sua empresa pode economizar ?



 Que tal uma conversa?

 Instagram DICASEXCELEDUCHAMON

 Face    EnsinandoExcel

 Site    www.ensinandoexcel.com.br



José Eduardo Chamon é especialista financeiro, trabalha na

Claro S/A há 16 anos, com formação na área de sistemas, é

responsável por automatização de processos, criação de robôs

automáticos. Um apaixonado por Excel. Com formação

Bacharel em Matemática – FMU, MBA - Gestão Empresarial –

FGV e Bacharel em Direito – FMU. Presidente da Associação

Amigo Beija-flor – Associação sem fins lucrativos voltada ao

trabalho voluntario há 16 anos. Coordenador dos livros

Solidariedade I e II. Autor do Livro Gráficos em Dashboard

para Excel 2013 Ed. Erica/Saraiva. Webmaster dos sites:

www.ensinandoexcel.com.br, www.siteamigo.com.

Ministra Cursos e automatização de processos com o Excel.

Access e outros bancos de dados.


