
• Mais de 1500 visitas/dia

Sede Fiscal: Rua Ana Ismênia de Resende, 445

• Para participar acesse www.pmkb.com.br

@salettoeng

Telefone:      55 (31) 3267-0949
Whatsapp / Telegram:      55 (37) 99168-6294

Conhecimento e Experiência
em Gerenciamento de Projetos



Solicite nosso portfólio de projetos e 
atestados de capacidade técnica.

NOSSO NEGÓCIO
Assesorar as organizações em atividades 
de engenharia, planejamento e gestão 
de projetos.

VALORES
A SALETTO através de sua Diretoria e de seus colaboradores 
assumem o compromisso de assegurar o fortalecimento 
da parceria com seus clientes e fornecedores, o 
desenvolvimento profissional e social de seus colaboradores 
e buscar a melhoria contínua de seus processos, sempre 
com respeito ao meio-ambiente e ao ser humano. MISSÃO

Somar resultados ao negócio de nossos 
clientes. 

VISÃO
Tornar-se uma consultoria 
reconhecidamente competente na sua 
área de atuação.

Nossos Serviços
• Engenharia/ Estudos de Viablidode 

Técnica e Econômica

• Gerenciamento de Projetos

• Plano Executivo de Projeto - PEP

• Administração Contratual / 

Avaliação de Pleitos / Redação de 

Reivindicações

• Implantação de Escritório de 

Projetos (PMO)

• Planejamento Estratégico

• Planos de Manutenção

• Elaboração de Fluxo de Caixa de 

Negócio

• Logística, Supply Chain 

Management

• Gestão Empresarial

• Análise de Cenários

Treinamento & Capacitação
• Todos os temas acima apresentados e:

• Softwares de Gerenciamento de Projetos 

(MS-PROJECT, WBS CHART PRO, PRIMAVERA, 

Netproject, Compor90 e outros)

• Produtos de treinamento/capacitação 

customizados para Gestão, Engenharia e 

Construção

• EAD – Educação à Distância: 

www.salettoeducacao.com.br

Consultores Associados Saletto

Projetos já Realizados

• Profissionais Especialistas, Mestres ou Doutores 

• Experiência comprovada de Mercado

• Multidisciplinar em atuação e formação

• Certificados PMP ©, Auditores, Inspetores

• Consultoria em implantação do Primavera P6 em Indústria
• Capacitação para lideranças de equipes de empresa 
de Engenharia Consultiva
• Elaboração de Projetos de Cursos de MBA e Pós 
Graduação de Engenharia
• Elaboração de cronogramas para implantação de 
projetos de Mineração 
• Desenvolvimento de procedimentos e fluxos de trabalho 
de projetos de empresa de meio-ambiente e do setor 
elétrico
• Implantação de escritório de projetos (PMO - Project 
Management Office) para empresa do setor técnico de 
eletrônica
• Produção de documentos de gestão (plano de projeto) 
para programa de manejo de árvores 
• Implantação e certificação de ISO 9001 em empresa 
gestora de recursos financeiros
• Elaboração de documentação de segurança do 
trabalho e treinamentos
• Diagnóstico e Adequação de Processos de Planejamento
e Controle da Produção para Indústria do ramo de 
Instrumentação
• Vistoria Cautelar, Planejamento e Acompanhamento 
Físico Financeiro de Empreendimento de Shopping e 
Prédio de Escritórios

• E muito mais outros serviços prestados em mais de 13 
anos de experiência!

• Cronograma de Atividades

• Gestão de Projetos 

Multidisciplinares

• Scrum ©, Metodologias Ágeis

• IPMA ©, ZOPP ©, PRINCE2 ©

PMBOK ©

• Software para Gestão de 

Projetos

• Contrução Civil e Construção 

Pesada

• Soluções Técnicas para Indústria 

Metalmecânica em geral

• Segurança do Trabalho

• Aerofotogrametria por meio de 

VANT’s (drones)

• Análise de Negócio e Processos 

paraa Indústria

presta serviços de Consultoria desde o ano de 2003 e 
conseguiu se estabelecer no competitivo mercado brasileiro 
atuando em ESTUDOS, PLANEJAMENTO e GERENCIAMENTO de 
empreendimentos.


