Centro de
Capacitação

Associe-se ao

SINDIGRAF-RS
A peça que falta para
ALAVANCAR O SEU NEGÓCIO!

Curso

Custos e Orçamentação Gráfica
O que será trabalhado?

Quando acontece?

28 de março de 2009
Em que horário?

8h às 12h e 13h às 17h
Onde?

SINDIGRAF-RS

Conceito e classificação dos custos; cálculo dos
custos com depreciação de máquinas; elaboração
de orçamentos e determinação do preço de venda;
cálculo dos custos com serviços de terceiro; cálculo
dos custos indiretos; cálculo dos custos diretos de
comercialização e lucro, impostos, comissões e
taxas financeiras, margem de lucro; determinação
do preço de venda; análise do preço de venda por
contribuição marginal e determinação de

Quanto investirei?

Av. Pernambuco, 2623 - 5º andar
Porto Alegre - RS

Instrutor:

Valor por participante
1
2 ou 3
Empresa ASSOCIADA com as contribuições
sindical e assistencial em dia

R$ 100,00

R$ 80,00

Empresa FILIADA com as contribuições
sindical e assistencial em dia

R$ 115,00

R$ 95,00

Empresa associada ou filiada com as
contribuições em atraso

R$ 200,00

R$ 160,00

Flávio Botana
Flávio Botana possui 27 anos de experiência
na indústria gráfica, com atuação em
empresas como Editora Abril, Gráficos Burti e
Geográfica Editora. Professor da Faculdade
Senai de Tecnologia Gráfica de São Paulo.
Consultor da ABTG com atuação na área de
Gestão da Produção, com foco em aumento da
produtividade, melhoria da qualidade e

IMPORTANTE
Máximo de 3 (três) participantes por empresa;
Não haverá nenhuma devolução do valor pago se
o curso for realizado;
Substituição de participantes somente serão
aceitas até o dia 20/03/09;
Serão fornecidos certificados aos participantes

O que aprenderei?

Como faço a inscrição?

Conceitos técnicos e procedimentos que
permitem a imputação de todos os custos
para a formação de preço de venda das

CLIQUE AQUI!
Se preferir, acesse o site:

Para quem é?

www.sindigraf-rs.com.br

patrocínio

faça o download da ficha de inscrição na
seção AGENDA DE EVENTOS e siga as
instruções; ou ligue para (51) 3323-0303 e

apoio

parceira

Empresários e colaboradores que atuam na
área de orçamento e formação de preço de
venda, das empresas associadas e/ou

realização
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