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Parcerias
Setec Consulting Group
Soluções integradas para a sua empresa

Buenos Aires

São Paulo

Áreas de Atuação

Certificações

• ISO 45001:2018
• Q1 Ford

O Setec Consulting Group, na busca pela 
excelência, possui as seguintes certificações: 
• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015

Qualificação da Cadeia 
de Fornecedores

Gestão Estratégica e 
Empresarial

Inovação

Desenvolvimento Humano 
e Organizacional

Sistemas de Gestão
(Qualidade/ Meio Ambiente/

Saúde e Segurança)

Produtividade

Métodos Ágeis

Lean Seis Sigma
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Márcio Abraham - Diretor Presidente
Doutor e graduado em Engenharia de Produção pela Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, onde lecionou 
por 10 anos. Master of Science em Engenharia Industrial e 
Administração pelo Technion Institute of Technology. Master 
Black Belt, consultor internacional e palestrante, com ampla 
experiência em Lean Seis Sigma, Redução de Custos, Inovação 
e Gestão Empresarial. Autor do Livro “Explosão da Inovação”. 
Diretor de Inovação do Escape60.

José Goldfreind - Diretor de Operações
Engenheiro Mecânico pela Escola de Engenharia Mauá, onde 
foi professor. Master Black Belt, consultor, auditor líder e 
coach internacional, com experiência nas áreas de Qualidade, 
Produtividade, Desenvolvimento Humano e Organizacional, 
Segurança e Meio Ambiente. Lidera implementações de Lean 
Seis Sigma, Gestão por Processos e Projetos de Desenvolvimento 
de Liderança e Grupos Semi- Autônomos. Facilitador LEGO® 
SERIOUS PLAY® method and materials.

Marcelo Mignoli - Diretor de Operações
Especialista em Qualidade e Produtividade e graduado em 
Tecnologia de Processos de Produção. Consultor na área de 
Qualidade. Ocupou posições gerenciais e de supervisão na 
área. Possui conhecimento sólido na implementação e na 
certificação do Sistema da Qualidade nas normas ISO 9001 e 
IATF 16949 e  na indústria automotiva.

Jeannette Galbinski - Diretora Comercial
Doutora em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Master of Science em Qualidade e 
Confiabilidade pelo Technion Institute of Technology. Graduada 
em Estatística pela USP, com especialização em Administração 
Industrial pela Fundação Vanzolini. Master Black Belt e 
consultora internacional especialista na implementação de 
Ferramentas e Sistemas da Qualidade e projetos de Lean Seis 
Sigma. Diretora de Marketing do Escape60. 

Competência da equipe Setec
Nossos diretores coordenam mais de 80 colaboradores

Jorge Kohn - Diretor da Setec Argentina
Master of Science em Engenharia pelo Technion Institute of 
Technology e graduado na mesma disciplina pela Universidade 
Nacional de Buenos Aires.  Diretor da Setec Argentina desde 
1996, Master Black Belt e consultor internacional, com 
experiência nas áreas de Produtividade, Melhoria Contínua, 
Redução de Custos e Melhoria da Qualidade.

Gilberto Strafacci - Diretor de Operações
Engenheiro Mecânico pela Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo, Especialista em análise de desempenho de 
empresas pela FGV, mestrando em engenharia pelo Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Master Black Belt pelo Setec 
Consulting Group e pela SixSigma.us (Toronto). Certified Six 
Sigma Black Belt pela American Society for Quality (ASQ). 
Certified Scrum Master pela Scrum Alliance e Facilitador 
LEGO® SERIOUS PLAY® method and materials.

+ R$ 2 bilhões de saving 
para nossos clientes

+ 3.000 clientes
em 20 países
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Auditoria ExperiênciasConsultoria Treinamento

Solução: Através do diagnóstico da sua empresa, propomos 
as melhores e mais eficazes soluções para o seu problema 
ou melhoria desejada.

Resultados: Os projetos de consultoria tem como foco 
principal superar os objetivos esperados pelo cliente. As 
expectativas são discutidas no início do projeto e, a partir 
de então, é definido o plano diretor de trabalho.

Competências: A equipe de consultores do Setec Consulting 
Group é formada por profissionais que atuam nos mais 
diversos setores da economia. Através dessa experiência, 
os projetos realizados trazem as melhores práticas do 
mercado para sua empresa.

Solução: Com mais de 300 mil profissionais formados, 
fornecemos treinamentos nas modalidades:

• In Company - É realizado na própria empresa, atendendo 
as organizações de forma personalizada, desenvolvendo 
programas adaptados às necessidades e interesses 
específicos dos clientes.

• Aberto - É realizado em nossas instalações e visa atender 
profissionais e empresas que querem capacitar um número 
reduzido de colaboradores e focar em experiências e 
networking.

Resultados: Em nossos treinamentos, os profissionais 
aplicam as metodologias aprendidas em casos práticos 
e, ao final do curso, saem capacitados e atualizados para 
agregar valor dentro de suas empresas.

Competências: Nossos profissionais possuem ampla 
experiência nos temas abordados tendo ministrado  
inúmeros treinamentos, agregando assim uma visão 
prática das metodologias.

Solução: As auditorias realizadas pelo Setec Consulting 
Group irão agregar maior valor para sua empresa na 
avaliação e levantamento de oportunidades de melhoria.
Caso sua empresa opte por ter sua própria equipe de 
auditoria, temos todos os treinamentos para capacitá-los.

Resultados: Terceirize sua auditoria, melhore sua 
qualidade, libere os seus colaboradores e reduza os custos 
em até 30%.

Competências: As avaliações são independentes e 
conduzidas por auditores qualificados e atualizados 
permanentemente nos requisitos das normas dos Sistemas 
de Gestão e nos requisitos específicos de seus clientes.

Eventos empresariais devem ser vistos como forma de 
alcançarmos a estratégia para o fortalecimento das marcas, 
relacionamento entre equipes e atingimento das metas.

Entendendo o desafio da empresa, construímos soluções 
únicas e personalizadas que envolvem palestras, 
workshops, imersões, jogos e desafios que integram 
conteúdo, método e tecnologia. Assim, iremos traduzir 
seu objetivo e seu desafio em uma experiência exclusiva e 
transformacional, conectando significado e resultado. 
Aqui temos um exemplo de experiência:

Para ver mais opções 
de experiências acesse 

nosso site:

Tipo Área

Workshop Inovação

Produto

Design
Thinking

Ferramenta

Escape60
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Sistemas de Gestão (Qualidade/ Meio Ambiente/ Saúde e Segurança)

O Setec Consulting Group possui um amplo portfólio de treinamentos, consultoria 
e auditoria das mais modernas e eficazes ferramentas e dos diversos sistemas 
integrados de gestão (Qualidade, Segurança e Ambiental). Nossos cursos podem 
ser oferecidos nas modalidades “In Company” e “Aberto”, sempre disponíveis e 
atualizados em nosso site. A Setec também oferece treinamentos para a cadeia 
de suprimentos de grandes empresas (Ford, PSA, HPE, Volkswagen, Coca-Cola,  
entre outras), por meio dos Projetos Interface. 

Lean Seis Sigma

O Setec Consulting Group, a maior empresa de consultoria de Lean Seis Sigma 
da América Latina, desenvolve projetos focados em resultados e que trazem 
sustentabilidade para a sua empresa. As ferramentas e metodologias de análise 
mais modernas são aplicadas na busca das melhores soluções e na criação de 
uma mudança cultural na organização. São mais de 3.000 projetos realizados e 
com resultados superiores a R$ 2 bilhões. Dinâmicas e jogos são utilizados para 
capacitar e comunicar os conceitos de forma lúdica e interativa. 

• Champions 
• Yellow Belt
• Green Belt
• Black Belt
• Master Black Belt
• Fundamentos de Lean Seis Sigma
• Minitab 19 - Ferramentas para Análise de Dados
• DFSS – Design for Lean Six Sigma
• DOE Básico com Minitab
• DOE Avançado com Minitab
• Gestor de Programa Lean Seis Sigma
• Innovation Belt

 
• Abordagem de Riscos e Oportunidades na ISO            

Requisitos Específicos de Montadoras
• CAOA – Manual de Requisitos de Fornecedores
• Ford- E-APQP+GPDS-SEP 3.0
• Ford- Global 8D
• Ford – Q1
• Ford- Requisitos Específicos

9001:2015
• Ação Corretiva e Preventiva
• AIAG e VDA FMEA - 1ª Edição
• APQP 2ª Edição
• APQP 2ª Edição + PPAP 4ª Edição
• Aspectos e Impactos Ambientais
• Cálculo de Incerteza de Medição
• CEP Avançado 2ª Edição com Minitab
• CEP Operador 2ª Edição
• Conceitos de Core Tools para Auditores Internos
• Core Tools para Auditores Internos
• CQI-9 - Qualificação de Auditor Interno
• CQI-11/CQI-12/CQI-15/CQI-17/CQI-23/CQI-27 (Norma 
e Qualificação)
• Ferramentas da Qualidade
• FMEA de Máquinas e Equipamentos 2ª Edição - MFMEA

na Norma ASME Y 14.5M

• GMP - Boas Práticas de Fabricação de Alimentos
• HACCP - Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle
• IATF 16949:2016 (Norma e Qualificação)
• IATF 16949:2016 - Gestão da Segurança do 
Produto
• IATF 16949:2016 para Alta Direção - Workshop
• IATF 16949:2016 para RH - Workshop
• IMDS 12.0
• ISO 14001:2015 (Norma e Qualificação)
• ISO 19011:2018 - Qualificação de Auditor Interno
• ISO 22000 - (Norma e Qualificação)
• ISO 31000
• ISO 45001:2018 (Norma e Qualificação)
• ISO 9001:2015 (Norma e Qualificação)
• ISO/IEC 17025:2017 (Norma e Qualificação)
• Legislação Ambiental/Legislação de Saúde e 

• Ford- Phased PPAP (Análise de Capacidade + 
Requisitos Específicos do PPAP 4ª Edição)
• HPE- Requisítos Específicos
• PSA- AQF
• PSA- QSB Plus  (Norma e Qualificação)
• Volkswagen- FMEA
• Volkswagen- Requisitos Específicos

Segurança Ocupacional
• MASP/A3/Global 8D
• MMOG/LE V5 (Norma e Qualificação)
• MSA 4ª Edição
• PDCA - Ciclo de Melhoria Contínua
• Plano de Controle

• PPAP 4ª Edição  
• Preparação para Certificação CQE (ASQ Certified 

Quality Engineer)
• QFD - Desdobramento da Função Qualidade
• Responsabilidade Civil pelo Fato do Produto
• Run at Rate
• VDA - Asseguramento da Qualidade de 

• FMEA de Processo – PFMEA 1ª Edição
• FMEA de Projeto – DFMEA 1ª Edição
• FMEA Logístico - LFMEA
• GD&T - Tolerância Geométrica e de Posição Baseada 

Alguns cursos desta área são acreditados internacionalmente pelo The Council 
for Six Sigma Certification  (CSSC) dos Estados Unidos. Isso confere qualidade, 
conteúdo padronizado e validação internacional para o seu treinamento e certifi-
cação.

Fornecimentos
• VDA 6.3 - 3ª Edição 2016 - Norma
• VDA 6.5 - Auditoria de Produto
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Produtividade

O Setec Consulting Group, com base nas mais modernas técnicas e métodos de 
gestão da produtividade e qualidade, implanta soluções com foco na redução de 
custos e otimização dos processos na busca pela Excelência Operacional. Nossas 
soluções focam na mudança cultural e transferência de conhecimento de forma a 
entregar resultados sustentáveis e perenes, alinhados às premissas estratégicas 
de nossos clientes. Com vasta experiência em diversos segmentos de mercado, 
desenvolvemos nossos projetos através de metodologia própria, focada em 
resultados, promovendo uma visão gerencial integrada dos processos (Métodos 
de Planejamento, Controle, Indicadores e Métodos de Resolução de Problemas) 
com suporte em conceitos e ferramentas estabelecidas do Lean Manufacturing.

• Diagnóstico de Excelência Operacional
• Workshop de Kaizen
• 5S e Gerenciamento Visual
• Cronoanálise MTM
• DFM/DFA - Projeto para Montagem / Projeto 

Os métodos ágeis são uma alternativa à gestão tradicional de projetos, e nasceram 
do desenvolvimento de software, mas hoje podem ser aplicados a qualquer tipo de 
projeto. O Setec Consulting Group é especialista em levar a mentalidade ágil para 
todas as áreas da sua empresa.

Entendemos as particularidades da empresa e criamos o caminho de transformação 
adaptado ao ritmo correto de cada organização. Nossa forma de trabalho é uma 
transformação sustentada, respeitando pessoas e promovendo a melhoria contínua 
para uma cultura de excelência.

Empresas ágeis podem aumentar drasticamente a produtividade e encurtar os 
ciclos de entrega, melhorando a qualidade.

Alguns cursos desta área são acreditados internacionalmente pela ScrumStudy 
dos Estados Unidos. Isso confere qualidade, conteúdo padronizado e validação 
internacional para o seu treinamento e certificação.

• Agile Coach
• Certificação Scrum Master (SMC®)
• Certificação Scrum Product Owner (SPOC®)
• Certificação Scrum Developer (SDC®)
• Gestão Ágil de Projetos com LEGO

Métodos Ágeis

• Indústria 4.0 (Diagnóstico e Projeto)       
em parceria com:

para Manufatura
• Facilitadores Kaizen
• Introdução à Indústria 4.0
• KANBAN 
• Lean Manufacturing
• Lean Office

• Líderes Kaizen
• POKA YOKE
• SMED - Troca Rápida de Ferramenta
• TPM Facilitadores/Princípios 
• VSM - Mapeamento do Fluxo de Valor

• Gestão Ágil de Projetos para RPA
• Kaizen Sprint - Métodos Ágeis para Processos
• Kanban na Prática
• Management 3.0
• OKR (Objectives and Key Results) – Metas e 
Gestão de Curto Prazo

em parceria com:• RPA CoE Manager
• RPA Business Analytst
• Capacitação dos Times de Excelência Operacional para RPA
• Introdução à Transformação Digital
• Discovery Workshop: Identificação de Oportunidades para RPA
• Introdução ao Desenvolvimento de RPA
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A área de desenvolvimento humano e organizacional do Setec Consulting Group 
compreende uma gama extensa de produtos de treinamento e consultoria que 
focam mudanças, aprendizado, desenvolvimento de talentos e aquisição de 
competências em uma organização. Na busca pela excelência e pela mudança 
cultural, nossa abordagem trata de todos os níveis da organização, desde os 
líderes até as equipes de trabalho. Dinâmicas e jogos são utilizados para capacitar 
e comunicar os conceitos de forma lúdica e interativa.

Desenvolvimento Humano e Organizacional

• Comunicação e Gestão de Conflitos
• Formação de Multiplicadores Internos
• Gestão da Mudança com LEGO® SERIOUS PLAY® materials and 
methodology
• Liderança com LEGO® SERIOUS PLAY® materials and 
methodology
• Liderança e TWI - On the Job
• Marketing Pessoal

Inovação

• Design Thinking
• Design Thinking aplicado a AIR (Análise do Impacto 
Regulatório)
• Design Sprint - Métodos Ágeis para Processos e Produtos
• Fly innovation
• Gestão da Inovação
• Palestra de Inovação 
• Workshop de Inovação e Ideação no Escape60

A inovação é atualmente o principal caminho que as empresas possuem para obter 
vantagem competitiva, permitindo que elas se diferenciem e encantem seus clientes 
de forma sustentável e lucrativa. Ao mesmo tempo, inovar não é um processo fácil 
e rápido de ser feito. É necessário muito comprometimento da organização e o 
estabelecimento de uma metodologia de trabalho que propicie o desenvolvimento 
de projetos inovadores.

O Setec Consulting Group criou um modelo próprio chamado de Fly Innovation que 
ajuda as organizações no diagnóstico e na execução dos passos necessários para 
a criação de produtos, serviços e modelos de negócio. 

A empresa pode capacitar e estimular a sua equipe para inovar com o curso de 
Design Thinking ou nosso Workshop de Inovação, pois eles possuem um foco na 
aplicação prática dos conceitos.

• Técnicas de Facilitação
• Workshop de Team Building com MAPPE -  Método de Avaliação de 
Perfil e Performance de Equipe
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Qualificação da Cadeia de Fornecedores

Foi identificado que ao longo dos anos, mais de 60% dos problemas encontrados 
em grandes empresas são provenientes de sua cadeia de fornecimento. Assim, 
há mais de 20 anos, criamos o Projeto Interface, que foca na capacitação de 
fornecedores e sub-fornecedores com expressiva redução das falhas e otimização 
dos processos.

O Projeto tem custo zero para a empresa contratante, que define quais requisitos 
devem ser capacitados junto à sua cadeia de desenvolvimento. Os fornecedores 
investem em treinamentos e consultoria para melhorar a qualidade de seus 
produtos e serviços, e para reduzir custos.

Dessa forma, toda a cadeia produtiva ganha em qualidade, produtividade e 
métodos ágeis, levando ao cliente final o melhor resultado possível.

Gestão Estratégica e Empresarial

O Setec Consulting Group possui vasta experiência com as diversas dimensões da 
Gestão Estratégica e Empresarial, com o foco em desdobrar metas e estratégias 
em objetivos realistas nas organizações, fazendo com elas atinjam maiores níveis 
de performance.

Desenvolvemos um Workshop de planejamento estratégico, que pode ser aplicado 
em todas as áreas da empresa e com a ferramenta "LEGO® SERIOUS PLAY® 
materials and methodology" conseguimos ajudar as empresas a melhorar a sua 
gestão. 

• Análise financeira para projetos
• BSC - Balanced Scorecard
• Planejamento Estratégico
• Workshop de Planejamento Estratégico com LEGO® SERIOUS PLAY® 
materials and methodology
• Workshop de Planejamento Estratégico para RH com LEGO® SERIOUS 
PLAY® materials and methodology

1. Diagnóstico: Mapeamento do processo atual da gestão de fornecedores, levantamento 
das oportunidades de melhoria, para montar uma proposta do mapa futuro.

2. Desenvolvimento de material: Adequaremos os padrões existentes e criaremos novos 
padrões de documentação e monitoramento.

3. Cronograma: Desenvolveremos treinamentos aos fornecedores para que absorvam as 
novas metodologias e possam implementar na prática.

4. Monitoramento: Através de um portal, faremos o engajamento do fornecedor no projeto.

5. Reuniões: O andamento do projeto e seus ajustes serão feitos através de reuniões de 
feedback.

6. Próximos passos: A empresa arcará com os dois primeiros tópicos do programa, e os 
seguintes terão custo zero para ela, sendo pagos pelos fornecedores com preços abaixo 
do mercado.

Veja as 6 etapas do programa:



São Paulo
Av. das Nações Unidas, 12.399
Cj. 121A
Brooklin - CEP: 04578-000
São Paulo/SP - Brasil
Tel.: (11) 5051-3933
setec@setecnet.com.br
www.setecnet.com.br

Buenos Aires
Av. Alvarez Thomas 1147, 3er piso
Oficial C - Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 (11) 4555 5724
setec@setec.com.ar
www.setec.com.ar

twitter.com/setecnet

facebook.com/setecnet

Setec Consulting Group

youtube.com/setecnet

instagram.com/seteccg
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