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SETEC 
CONSULTING GROUP



Fundado em 

1994
Mais de 

2.500
clientes

Capacitou mais de 

270.000
profissionais

Gerou economia 
de mais de 

R$1,5 bilhão 
nos projetos realizados

Atuação em 
mais de 

20
países

Números do grupo
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Clientes



Inovação
Renovação ou

novidade que é 
colocada

em prática. 



Explosão da Inovação

calor

combustível

comburente

Ideia Criativa

Capacidade Interna

Ambiente Externo



Explosão da Inovação
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Melhoria 
contínua dos 

processos 
internos

Instalação de um 
processo de 
manufatura

Desenvolvimento 
de um novo 

produto para uma 
linha existente

Lançamento de 
um produto 

revolucionário 
inexistente no 

mercado



Empresas Mais Inovadoras 2017 – Fast Company



É um site educacional voltado a alunos
que estão estudando para os vestibulares,
com maior ênfase no ENEM. São
disponibilizados para o aluno, mediante a
assinatura do site;
• Vídeo-aulas pré-gravadas
• Aulas ao vivo
• Monitoria online
• Correção de redação



É um site que disponibiliza cursos para
desenvolvimento pessoal com o intuito
de se profissionalizar em áreas de
interesse do cliente. A Eduk oferece
cursos em áreas como:
• Gastronomia
• Beleza e Estética
• Moda
• Odontologia
• Artesanato



Trata-se de um aplicativo e e-learning que
ensina a falar outras línguas pela
repetição de sons. O aplicativo aplica a
metodologia de:
• Escute
• Compreenda
• Fale
• Escreva



Reflexão 1

Qual a hora certa para 
inovar? Já inovou? Há oportunidades 

para inovar?
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Reflexão 2

Y = f(x) Sucesso futuro = 
f(sucesso passado)?

Fracasso futuro = 
f(fracasso passado)?
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Empresas mais inovadoras no Brasil - 2013

Aqui estão as 3 mais inovadoras em 2013, pela Fast Company:
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Excelência Operacional x Inovação

Excelência Operacional
é fundamental para uma 

empresa inovadora?

A Inovação deveria 
exercer um papel 

essencial na Excelência 
Operacional?



Inovação e Excelência Operacional
In

ov
aç

ão
 e

 O
E

Há sinergia entre Inovação e 
Excelência Operacional?



Estratégias

ESCOLHA ESTRATÉGICA

OUOU



Sofismas

As pessoas que 
querem 

emagrecer fazem 
dietas.

Consumo de 
verduras e peixe é 
recomendado nas 

dietas. 
Elefantes comem 
verduras e baleias 

comem peixe.
Logo, a 

recomendação 
dessas dietas é 

incorreta!
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sofismas são raciocínios que partem de 
premissas verdadeiras ou verossímeis, mas 

que são concluídos de uma forma 
inadmissível ou absurda.
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Paralogismo Matemático

Paralogismo é um raciocínio falso mas que 
tem aparência de verdade.

X = 1
X 2 = X
X 2 -1 = X – 1
(X + 1) (X – 1) = 1( X – 1) 
X + 1 = 1
X = 1 – 1

X = 0 !
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Num projeto de OE a empresa precisaria fazer um estudo mais 
aprofundado ou uma pesquisa. Mas “o ótimo é inimigo do bom”
(Voltaire). Se isso é verdade, a empresa deverá seguir o caminho 
mais curto, evitando se aprofundar em temas complexos e sem 
buscar inovação.

Sofismas



Estratégias

ESCOLHA ESTRATÉGICA

EE



Inovação nas Dimensões da Excelência Operacional



Inovação nas Dimensões da Excelência Operacional



Saúde Empresarial?



Qual o nosso papel?



Quais os melhores remédios?



Innovative
Operational
Excellence

SORT



Parking Lot Taxi Way Decolagem Inovação Consolidação Histórico

Reprovado

$

Tempo



Inovação nas Dimensões da Excelência Operacional



Definir

Medir

AnalisarINOVAR

Controlar

Definir

Medir

AnalisarProjetar

Validar

DMAIC DMADV

Métodos e Processos



Brainstorming 5 Sentidos

Métodos e Processos



Descobrir Definir Desenrolar Entregar
Fase de 

Investigação
Fase de
Análise

Fase de
Geração de 

Ideias

Fase de
Implementação

PROBLEMA DEFINIÇÃO DE 
PROBLEMA

SOLUÇÃO

Métodos e Processos



IMERSÃO
entendimento

IDEAÇÃO
criação

PROTOTIPAÇÃO
teste

DESENVOLVIMENTO
aplicação

Métodos e Processos



Inovação nas Dimensões da Excelência Operacional



O Escape 60 é uma experiência
indoor entre amigos, familiares
ou colegas de trabalho,
vivenciada em um ambiente de
mistério. Um grupo de pessoas
é trancado em uma sala e tem
uma hora para decifrar códigos,
achar itens escondidos,
resolver enigmas e conseguir
encontrar a saída.



ESCAPE GAME

Experiência Indoor para equipes
Objetivo: Sair da sala em 6O minutos



TRABALHO
“DESPLUGADO”



COMUNICAÇÃO
E INTEGRAÇÃO

MTOL

SELEÇÃO DE 
BELTSDESAFIOS



LEMBRE-SE!
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MUITO OBRIGADO!

Márcio Abraham
mabraham@setecnet.com.br

www.setecnet.com.br
+55 (11) 5051 3933

mailto:dvicentin@setecnet.com.br
http://www.setecnet.com.br/
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