FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA BARES
E RESTAURANTES
O workshop tem por objetivo auxiliar gestores de bares e
restaurantes nos cálculos básicos de formação de preços
dos produtos e serviços do estabelecimento, de acordo
com o mercado de atuação.

Data de Início: 09 a 23/11/2020
Horário: 18h40 às 22h
Dias da semana: 2ª feiras
Metodologia: Aulas remotas (on-line) pela Plataforma Microsoft.
PRÉ-REQUISITOS TÉCNICOS - Aulas remotas (on-line) pela Plataforma Microsoft:
- Ter conhecimentos em navegação na internet.
- Ter acesso a computador com internet banda larga (desktop ou notebook).
- Ter instalado um leitor de PDF (Ex.: Acrobat Reader).
- Ter instalado o Pacote Office (Word, Excel, Power Point) - o Senac fornece licença aos alunos.
REQUISITOS DE ACESSO:
 Idade mínima: 16 anos completos;
 Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
 Custos: conceitos, gastos, custos e despesas, critérios (absorção, direto ou variável)
 Margem de contribuição: porcentagem e ponto de equilíbrio
 Fator de correção dos alimentos: cálculo, controle de desperdícios
 Ficha técnica dos produtos: conceitos e elaboração.
 Preço de venda: conceito, margem e mark-up, elementos de composição e tipos.
 Cálculo de preço de produtos e serviços.
IMPORTANTE: Será realizado atividades práticas, trazendo exemplos reais.
CARGA HORÁRIA: 12 h/aula.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
1 parcelas de R$ 194,00
A vista | Cartão de Débito | Cartão de Crédito | Boleto Bancário | *Não aceitamos cheques
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA PRESENCIAL:
Carteira de Identidade | CPF do aluno | Comprovante de Escolaridade Ensino Fundamental|Comprovante de
Residência (com data recente) | 1 foto 3x4.
Matricule-se: http://senac.sc/03y9sJ
CERTIFICAÇÃO:
Àquele que concluir com aprovação este curso, será conferido o respectivo certificado de participação no workshop
de Formação de preços para bares e restaurantes, de 12 horas.
IMPORTANTE:
“A hora/aula do Senac compreende 50 minutos de acordo com a Resolução nº 3 de 02 de julho de 2007”.
“Para a efetivação da matrícula é obrigatório ter conta de e-mail (Correio Eletrônico) ”.
“O Senac reserva o direito de reposição de aulas aos sábados em situações inerentes ao planejamento educacional (exemplo: manifestações
públicas, greve de ônibus…).
“O Senac reserva o direito de cancelar programações que não atinjam o número mínimo de participantes”.
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