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O Setec Consulting Group é uma das maiores empresas de consultoria, treina-
mento e auditoria da América Latina. Fundado em 1994, o grupo possui escritó-
rios em São Paulo, Buenos Aires e Santiago.

Ao longo de sua história, o Setec Consulting Group já atendeu mais de 2.800 clien-
tes em 20 países, capacitou mais de 280 mil profissionais e orientou mais de 550 
empresas para certificação em Sistemas de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, 
Segurança e Saúde Ocupacional.

Setec Consulting Group
Soluções integradas para a sua empresa

Áreas de Atuação
Consultoria - Treinamento - Auditoria

Gestão Empresarial 
e Inovação

Gestão da
Produtividade

Gestão Integrada
Qualidade, Segurança e Ambiental

Lean Seis Sigma

Desenvolvimento
Humano e Organizacional

Métodos Ágeis
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Melhorar continuamente para a obtenção do sucesso e da fidelidade 
dos clientes internos e externos, exercendo as atividades de forma 
ambientalmente responsável, prevenindo a poluição, danos e doenças 
ocupacionais, cumprindo a legislação e demais requisitos subscritos. 

Política do
Sistema Integrado de Gestão

Certificações

Parcerias

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

• OHSAS 18001
• Q1 Ford
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Principais Clientes
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Mais de 2.800 clientes em 20 países



6 

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 inter-
nacional 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.

Competência da equipe Setec

Christian Castro - Diretor da Setec Chile
Doutor em Engenharia Química pela Texas A&M University (EUA), Master of Science em 
Engenharia Química pela Bucknell University (EUA) e Engenheiro Industrial pela Pontifícia 
Universidade Católica do Chile. Master Black Belt com sólido conhecimento nas áreas de 
Lean Seis Sigma e ferramentas Lean. 

José Goldfreind - Diretor de Excelência Operacional
Engenheiro Mecânico pela Escola de Engenharia Mauá, onde foi professor. Master Black 
Belt, consultor, auditor líder e coach internacional, com experiência nas áreas de Quali-
dade, Produtividade, Desenvolvimento Humano e Organizacional, Segurança e Meio Am-
biente. Lidera implementações de Lean Seis Sigma, Gestão por Processos e projetos de 
desenvolvimento de Liderança e Grupos Semi- Autônomos. 

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 Argenti-
na desde 1996, Master Black Belt e consultor internacional, com experiência nas áreas 
de Produtividade, Melhoria Contínua, Redução de Custos e Qualidade.

Jeannette Galbinski - Diretora Comercial
Doutora em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Pau-
lo. 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 imple-
mentação de Ferramentas e Sistemas da Qualidade e projetos de Lean Seis Sigma. Colu-
nista da Revista Banas Qualidade. Diretora de Marketing do Escape60. 

Nossos diretores coordenam mais de 70 colaboradores
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Treinamentos
Mais de 280 mil profissionais capacitados
Os treinamentos têm como proposta dar suporte aos projetos de consultoria e 
capacitar os funcionários de acordo com as necessidades das empresas.

O Setec Consulting Group oferece toda a infraestrutura para a realização de trei-
namentos abertos que visam atender àquelas  empresas que querem capacitar 
um número reduzido de colaboradores.

Na modalidade “In Company”, o treinamento ocorre na própria empresa, atenden-
do as organizações de forma personalizada.

O grande diferencial do Setec Consulting Group é a possibilidade de desenvolvi-
mento de cursos adaptados às necessidades e interesses específicos das empre-
sas, com uma visão prática das metodologias.
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Consultoria
O projeto sob medida para sua empresa

Ao longo de sua jornada, o Setec Consulting Group 
gerou uma economia de mais de R$ 1 bilhão aos 
seus clientes, através de projetos com foco em re-
sultados.

Resultados
Os projetos de consultoria realizados pela equipe 
do Setec Consulting Group têm como foco princi-
pal buscar os objetivos esperados pelo cliente.  As 
expectativas são discutidas no início do projeto e 
a partir de então é definido o plano diretor de tra-
balho.

Experiência
A equipe de consultores do Setec Consulting Group 
é formada por profissionais que atuam nos mais di-
versos setores da economia. Através dessa experi-
ência, os projetos realizados agregam as melhores 
práticas do mercado para sua empresa.

Solução
Através do diagnóstico da sua empresa, propo-
mos as melhores e mais eficazes soluções para o 
seu problema ou melhoria desejada.
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Auditoria

Melhore a qualidade das suas auditorias! 
Libere seu pessoal e reduza os custos em até 30%
As auditorias realizadas pelo Setec Consulting Group irão agregar maior valor para 
sua empresa na avaliação e levantamento de oportunidades de melhoria. As ava-
liações são independentes e conduzidas por auditores qualificados e atualizados 
permanentemente nos requisitos das normas dos Sistemas de Gestão e nos re-
quisitos específicos de seus clientes. 

Treinamento da sua equipe de auditoria
Caso sua empresa opte por ter sua própria equipe de auditoria, o Setec Consul-
ting Group tem o treinamento que você necessita: ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 
14001, OHSAS 18001, ISO 26000, ISO 17025, ISO 22000, CQIs, GMP, HACCP, 
MMOG, FIEV (PSA), MSA (FORD), VDA 6.3 (VW), VDA 2 (VW), QSB (PSA).

Entenda porque terceirizar sua auditoria com o Setec Consulting 
Group é a melhor solução para sua empresa.
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Desenvolvimento de fornecedores
O Setec Consulting Group desenvolve um projeto inovador de capacitação e de-
senvolvimento 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 
surgiu o Projeto Interface, focando na capacitação de fornecedores e sub-fornece-
dores 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 pro-
dutos e serviços, e para reduzir custos.

Dessa forma, toda a cadeia produtiva ganha em qualidade e produtividade, levan-
do ao cliente final o melhor resultado possível.

O Setec Consulting Group desenvolve o Projeto Interface em grandes empresas 
brasileiras há mais de 20 anos, como Ford, PSA (Citroen, Peugeot), AGCO, Volkswa-
gen, Mitsubishi, Cummins, Whirlpool, Coca-Cola, entre outras.



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 2.200 projetos realizados 
e mais de 20.000 profissionais capacitados, com resultados superiores a R$ 1 
bilhão. Dinâmicas e jogos são utilizados para capacitar e comunicar os conceitos 
de forma lúdica e interativa. 

• Fundamentos de Lean Seis Sigma
• Champion
• Green Belt 
• Green Belt para serviços
• Black Belt
• White Belt/Yellow Belt
• Master Black Belt
• Design for Lean Six Sigma
• Minitab
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Gestão da 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 re-
sultados, 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.

Linhas de Atuação
• Diagnóstico de Excelência Operacional
• Adequação dos Processos de Gestão da Capacidade
• Adequação dos Métodos Vigentes à uma Efetiva Gestão da Produtividade e Qualidade
• Adequação da Estrutura de Custos do Processo
• Adequação do Perfil Gerencial da Estrutura de Gestão
• Adequação dos Sistemas de Informação vigentes aos Conceitos de Produtividade e 
Qualidade

Metodologias
• Lean (VSM, TPM, Kaizen, 5S e Gerenciamento Visual)
• TOC / JIT / Kanban
• AV / EV
• Conceitos de R&M
• DFM / DFA
• MAM - Manuseio, Armazenagem e Movimentação
• MSA (Ford) - Manufacturing Site Assessment
• MMOG/LE (AIAG)
• Poka Yoke
• SMED (Troca Rápida de Ferramentas)
• VCCM (Redução de Custos na Cadeia de Valor) 
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Gestão Integrada (Qualidade, Segurança e Ambiental)

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). Mais de 280.000 pro-
fissionais já participaram dos cursos, que 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 empre-
sas (Ford, PSA, Mitsubishi, Troller, Volkswagen, Coca-Cola, AGCO, entre outras), por 
meio dos Projetos Interface. 

Ferramentas 
• APQP/ PPAP
• APR Ambiental/ PAE - Plano de Ação de 
Emergência/ Aspectos e Impactos Am-
bientais/ Legislação Ambiental
• AQF/ QSB/ AMDEC (PSA)
• Benchmarking
• Core Tools para Auditores  (Indústria 
Automotiva)
• Custos da Qualidade
• Ferramentas da Qualidade
• FMEA de Processo/ Projeto/ Máquinas 
e Equipamentos/ Handbook (Ford)/ FTA 
(Fault Tree Analysis)
• GD&T
• Gerenciamento de Riscos
• Gestão por Processos
• Global 8D/ MASP/ A3/ Ação Corretiva 
e Preventiva
• IMDS
• Incerteza de Medição/ Metrologia
• Indicadores de Desempenho da Qua-
lidade
• Inspetor da Qualidade
• Instrução de Trabalho

• MSA/ CEP/ DOE
• Phased PPAP/ EAPQP (Ford)
• QFD
• Responsabilidade Civil pelo Fato do 
Produto
• Run at Rate
• VDA 6.3 e VDA 2 (Volkswagen)

Normas e Requisitos Específicos
• CQI-9/ CQI-10/ CQI-11/ CQI-12/ CQI-15/
CQI-17/ CQI-23
• ISO 14001:2015
• ISO 17025:2005
• ISO 19011
• ISO 22000/ GMP/ HACCP
• ISO 26001
• ISO 9001:2015
• ISO TS 16949:2009
• OHSAS 18001:2007
• Qualificação de Auditores internos
• Requisitos específicos Ford, PSA, Mitsu-
bishi, Volkswagen, CAOA
• Terceirização de Auditorias
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Gestão Empresarial e da Inovação
O Setec Consulting Group possui vasta experiência com as diversas dimensões da Gestão 
Empresarial, sempre com foco em resultado. Diagnóstico de Excelência Operacional,  Pla-
nejamento Estratégico, Balanced Scorecard, Gestão por Processos, Desenvolvimento da 
Cadeia de Suprimentos e Gestão de Riscos são algumas das metodologias aplicadas para 
ajudar as organizações a melhorar a sua gestão. 

A inovação é atualmente o principal caminho que as empresas possuem para obter vanta-
gem 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. O conceito Explosão da Inovação está descrito no 
livro escrito por Márcio Abraham e Ricardo Bonacorci.

A empresa pode capacitar e estimular a sua equipe para inovar com o Worshop de Inova-
ção e o Brainstorming 5 sentidos, desenvolvido pela Setec com foco na aplicação prática 
dos conceitos.

A Gestão de Riscos propicia condições para implantação do Processo de Gerenciamen-
to de Risco,  minimizando o potencial de ruptura produtiva que possa gerar impacto ao 
cliente final.

• Balanced Scorecard (BSC)
• Co-Gestão
• Desenvolvimento da Cadeia
de Fornecimento
• Diagnóstico Explosão da Inovação
• Empreendedorismo
• Gerenciamento por Processos
• Gestão da Inovação
• Gestão de Riscos
• Livro e Jogo “Explosão da Inovação”

• Pesquisa de Satisfação do Cliente
• Planejamento Estratégico
• QOS Ford
• Workshop de Inovação de Produtos
• Palestras de Inovação

Márcio Abraham
Ricardo Bonacorci
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Desenvolvimento Humano e Organizacional

A área de desenvolvimento humano e organizacional do Setec Consulting Group compre-
ende uma gama extensa de produtos de treinamento e consultoria que focam mudanças, 
aprendizado, desenvolvimento de talentos e aquisição de competências em uma orga-
nização. 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.

• Clima Organizacional
• Coaching Empresarial
• Educação para a Qualidade
• Educação para o Meio Ambiente
• Empowerment e Liderança
• Equipes Empreendedoras
• Formação de Líderes e Supervisores
• Habilitação de Consultores Internos
• Marketing Pessoal
• Multiplicadores Internos
• Norma ISO 26000 Responsabilidade Social
• Recrutamento e Seleção
• Trabalho em Equipe
• Train The Trainers

Temos uma Parceria inovadora para dinâmicas de grupo (recrutamento e sele-
ção), trabalho em equipe e liderança com a empresa Escape60.

www.escape60.com.br

15



Métodos Ágeis
O que são Métodos Ágeis (Agile)?

Os métodos ágeis são uma alternativa à gestão tradicional de projetos, e nasceram nos 
braços do desenvolvimento de software, mas hoje podem ser aplicados a qualquer tipo de 
projeto (inclusive os que não remetem ao desenvolvimento de software). O Setec Consul-
ting Group é especialista em levar a mentalidade ágil para todas as áreas da sua empresa.

A adoção de metodologias ágeis está em ascensão para o desenvolvimento de produtos 
e softwares e outras áreas da organização, tais como marketing, vendas e recursos hu-
manos. Empresas ágeis podem aumentar dramaticamente a produtividade e encurtar os 
ciclos de entrega, melhorando a qualidade.

Uma abordagem colaborativa

Entendemos as particularidades da empresa e criamos o caminho de transformação adap-
tado 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. 

Transformação Ágil

A consolidação da mentalidade ágil exige mudanças culturais, quebras de paradigmas e 
possíveis reestruturações na organização e dos seus processos. Dessa forma, é importante 
garantir a continuidade efetiva e adesão do processo de mudança em todos os diferentes 
níveis dentro da empresa. A partir disso, definimos um modelo de atuação através de trei-
namentos e consultoria apropriados para cada organização.

• Certificação Scrum Master
• Design Thinking
• Introdução ao Design Thinking
• Kanban na Prática
• Métodos Ágeis para Processos e Produtos (Design Sprint)
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