
Somos uma consultoria diferente: enxergamos cada cliente de forma única, somando
soluções  personalizadas e acompanhamento em tempo real.

ENGENHOSIDADE QUE SOMA 
RESULTADOS AO SEU NEGÓCIO.



Estamos atuantes no mercado brasileiro de consultoria desde o 
ano de 2003. Nossa empresa vem de uma longa experiência em 
projetos ligados à área de Engenharia, Planejamento e Gestão de 
Projetos. Passamos por grandes mudanças em todos esses anos e 
também tivemos a oportunidade de exercer trabalhos em variadas 
áreas, sempre com foco em Engenharia, Consultoria, Educação e 
Inovação.

NOSSO NEGÓCIO
Assessorar as organizações em atividades de engenharia, 
consultoria e educação.

MISSÃO
Engenhosidade para somar resultados ao negócio dos nossos 
clientes.

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

SOBRE NÓS



NOSSOS CLIENTES
Com grande atuação no mercado, listamos abaixo alguns  dos clientes 
com os quais tivemos o prazer de trabalhar ao longo dos anos.



EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR
Nosso time é formado por:

Contamos com um time multidisciplinar, composto por 
advogados  e engenheiros, com o objetivo de buscar as 
melhores práticas e  soluções disponíveis no mercado, 
com ampla experiência em  gestão de projetos, gestão de 
negócios, projetos de inovação,  finanças, tributos, P&D, 
captação de recursos e Incentivos fiscais.

COM CERTIFICAÇÕES:

PMP, PRIMAVERA,MSPROJECT, CCP



ENGENHARIA
& CONSULTORIA

Serviços focados em  Resultados.

Nossos trabalhos são pautados pela melhor técnica 
e sempre com embasamento em normas, 
procedimentos e padrões reconhecidos pelo 
mercado.

Os estudos de Engenharia são fundamentados em 
produção científica própria e alinhados a 
instituições como IBAPE, ABNT, AACE, etc.



Atuamos antes, durante e após a execução dos 
empreendimentos de Engenharia.

Aqui damos apenas alguns exemplos dos trabalhos 
mais comuns realizados:

SERVIÇOS USUAIS

LAUDOS,  ESTUDOS

PERÍCIAS, INSPEÇÕES, VISTORIAS

PLANEJAMENTO & ORÇAMENTO

GESTÃO DE PROJETOS



DRONE (VANT)

CÂMERA 360

TERMOGRAFIA

RDO

PMO

PLANO DE PROJETO

APOIO À CONSTRUÇÃO

APOIO À FABRICAÇÃO & 
MONTAGEM

ESPECIALISTAS



ROBÔS FEITOS SOB DEMANDA PARA 
INSPEÇÕES E VISTORIAS

RDO ON LINE

APP PARA GESTÃO ESTRATÉGICA

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

INOVAMOS



MINERAÇÃO, SIDERURGIA, ÓLEO & GÁS

CONSTRUÇÃO

AGRONEGÓCIO, ENERGIA

Onde tiver Engenharia presente estaremos lá também.

Somos capazes de atuar em diversos tipos de Negócios e Setores 
de Atuação, alguns como exemplo:

SETORES DE ATUAÇÃO



Temos experiência atuando para empresas de 
Pequeno, Médio e Grande Porte.

As soluções são feitas sob demanda, sempre 
focadas em Resultados.

Atendemos tanto empresas privadas como União, 
Estados e Municípios.

PME / GOVERNO



Somos uma consultoria diferente: enxergamos cadacliente de 
forma  única, somando soluções personalizadas e 
acompanhamentos em  tempo real.

Enxergamos nossos clientes como parceiros, por isso, além de
auxiliá- los, nos preocupamos em capacitá-los para que tenham 
autonomia e  desenvolvam-se ao máximo.

O QUE AGREGAMOS 
AO SEU NEGÓCIO?

GESTÃO INOVADORA

ACREDITAMOS NO TRABALHO 
COMPARTILHADO

CONTINUIDADE

INOVAÇÃO



São valores importantes para a nossa empresa:

• Ética
• Técnica
• Gestão
• Trabalho
• Conhecimento
• Respeito

COMPLIANCE É
COMPROMISSO



ALINHAMENTO

Por meio de um relacionamento com as melhores entidades 
ligadas ás práticas de mercado, buscamos enfatizar parcerias 
duradouras e sólidas.



Mantemos no nosso website www.salettoENG.com , 
na seção de BLOG, os principais projetos que já 
realizamos e temos autorização para apresentar os 
cases. 

Com isso multiplicamos e compartilhamos nosso 
conhecimento e experiência adquiridos.

PROJETOS REALIZADOS



COMPARTILHAMENTO

Nosso Conhecimento e Experiência adquiridos 
começaram a serem sistematizados e 
compartilhados por meio do Portal de 

Gerenciamento de Projetos: 
PMKB – Project Management Knowledge Base.

www.pmkb.com.br



www.salettoENG.com 

++55 (31) 3267-0949

hello@salettoENG.com


