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24 horas
Elaboração e Análise de Proposta Técnica Comercial - 6 PDUs
Curso certiﬁcado internacionalmente pelo PMI®. *PDU signiﬁca Unidade de Desenvolvimento Proﬁssional (Professional Development
Unit). Muitas das certiﬁcações do PMI® requerem que você acumule estas Unidades de Desenvolvimento Proﬁssional para manter ativa
sua a certiﬁcação (para àqueles que possuem alguma certiﬁcação com o PMI®). Saiba mais em http://brasil.pmi.org/

Objetivos
Trabalhar de forma objetiva os aspectos envolvidos na elaboração de propostas comerciais, subsidiando o
aluno a tomar decisões para aferição do melhor custo benefício das negociações.

Público-alvo
Proﬁssionais que negociam e gerenciam propostas e contratos nas empresas, Compradores, Analistas e
Gestores de Projetos, Engenheiros, Administradores, Encarregados de Manutenção.

Programa
1 - PROPOSTA COMERCIAL E SEUS ELEMENTOS
1.1 - Deﬁnições de Proposta Comercial
1.2 - Passo a passo para elaboração de uma Proposta
1.3 - Elementos que compõem uma Proposta Técnica Comercial
2 - ELABORANDO A PROPOSTA COMERCIAL
2.1 - Qual a melhor apresentação para uma proposta?
2.2 - Como conseguir o que você quer?
2.3 - Como escrever de forma persuasiva?
3 - CUSTOS - PRODUTO E SERVIÇO
3.1 - O que é Sourvey?
3.2 - Formação de preço
3.3 - O BDI nos contratos
3.4 - Tributos sobre a composição do preço
3.5 - Equalização de propostas
4 - TIPOS DE CONTRATOS E PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO
4.1 - Processo de implantação do SLA em uma empresa
4.2 - Grupos básicos de contratos
4.3 - Etapas do processo de negociação de propostas
4.4 - Razões que levam a desaprovação de propostas
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O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS
"Gostei do curso, principalmente a clareza do material didático e os exemplos de propostas, para realmente
sabermos com o que estamos lidando. "Gostei também do curso não ser voltado para uma área especiﬁca e sim
bastante abrangente, que possibilitou a interação de pessoas com diferentes níveis de conhecimento." Thiago
Gori de Andrade e Silva/ Coordenador de Suporte
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO
Dentro do previsto no convênio, o proﬁssional terá direito a se inscrever nos cursos a distância do Ietec, obtendo um desconto especial de 50% referente ao valor total do curso.
Para usufruir do desconto, o proﬁssional deverá ser registrado no CREA-MG e estar em dia com suas obrigações
junto ao conselho.
Todos os cursos dão direito a um certiﬁcado. Para receber o certiﬁcado de conclusão, o aluno deverá obter
aproveitamento mínimo de 60% nas atividades ao ﬁnal do curso. O certiﬁcado será enviado pelos Correios ao
endereço indicado pelo aluno na ﬁcha de inscrição.
SOBRE O IETEC
O Instituto de Educação Tecnológica investe, desde 1987, na oferta dos melhores cursos de qualiﬁcação proﬁssional, pois entende que tal ação acarreta em desenvolvimento sustentável dos processos empresariais.
A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas especialidades,
o que possibilita a obtenção de resultados concretos para a evolução de carreiras e empresas. Sua credibilidade
se reﬂete no corpo técnico, composto por uma equipe de professores e coordenadores com sólida formação
acadêmica e ampla experiência de mercado.
Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição promove em tudo
o que pratica e ensina.

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE COM
DESCONTO ESPECIAL DE 50%

http://goo.gl/sxZLaZ
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