
CONHECIMENTO & EXPERIÊNCIA QUE
GERAM ENGENHOSIDADE.

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



Atuamos no segmento de EDUCAÇÃO desde 2015. 
A SalettoEDU possui grande experiência nos setores de 
Engenharia, Planejamento, Gestão de Projetos e Estruturação 
de Setores de P&D.  Temos participação ativa na capacitação 
profissional dos clientes, com forte ênfase em projetos e ações 
de treinamento.

NOSSO NEGÓCIO:
Preparar os profissionais em Engenharia e Construção para os 
desafios do mercado por meio de uma Educação focada no 
Aprendizado Contínuo.

MISSÃO:
Contribuir para o desenvolvimento dos profissionais no 
âmbito de suas atribuições profissionais e pessoais, por meio 
do Conhecimento e da Experiência.

VISÃO:
Tornar-se uma consultoria de Educação Presencial e à 
Distância reconhecidamente competente na área de 
Engenharia e Construção.

SOBRE NÓS



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

NOSSOS CLIENTES



EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR

Nosso time é formado por:

Contamos com um time multidisciplinar, composto por 
contadores, advogados  e engenheiros, com o objetivo de 
buscar as melhores práticas e  soluções disponíveis no 
mercado, com ampla experiência em  gestão de projetos, 
indústria e Governo.

COM CERTIFICAÇÕES:

PMP, PRIMAVERA,MSPROJECT, CPA 20



TURMAS 
IN COMPANY E

ABERTAS
Algumas formas de  capacitação

Realizamos periodicamente treinamentos com turmas 
abertas à comunidade, por meios próprios ou com apoio 
de nossos parceiros educacionais.

As turmas in company são outra modalidade de 
treinamento que apresentamos e que tem trazido grandes 
resultados para o aperfeiçoamento dos profissionais 
envolvidos.



Os programas de treinamento e capacitação podem 
ser adequados para cada necessidade e cada tipo de 
empresa que necessitar.

Os benefícios alcançados são inúmeros, se 
destacando:

CAPACITAÇÃO
TAILOR MADE

VIVÊNCIA APLICADA

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

MELHORIA DE PROCESSOS 

RAPIDEZ



PARCEIROS 
EDUCACIONAIS



PLANEJAMENTO

EXECUÇÃO

CONTROLE & MELHORIA CONTÍNUA

CURSOS DE GESTÃO



Treinamento prático especializado.

Teoria & Prática para nós andam muito bem juntas. Por meio dos 
nossos treinamentos especializados buscamos resultados como:

CURSOS TÉCNICOS

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ESPECIALIZAÇÃO

FERRAMENTAS APLICADAS



COMPORTAMENTAIS

LIDERANÇA

AUTO-GESTÃO

AGILIDADE



Construímos em conjunto com nosso Cliente programas de 
treinamento conectados. O conhecimento é transferido e 
encadeado com outras ações na empresa.

As Trilhas do Conhecimento conseguem desenvolver 
habilidades e conceitos importantes na sua Equipe.

TRILHAS DO 
CONHECIMENTO

CONTINUIDADE

CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE 
CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

FAVORECE A INOVAÇÃO

CRIA ENGAJAMENTO



O uso de simulações, sejam softwares, plataformas 
imersivas ou gamefication, conseguimos assim ampliar 
as possibilidades de aprendizagem.

As Dinâmicas aplicadas são de vanguarda e se inspiram 
em modelos de aprendizado de última geração. 
Simplicidade, facilidade e favorecimento de um 
ambiente ideal para gerar conhecimento e experiência.

SIMULAÇÕES &
DINÂMICAS



ALINHAMENTO

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



A cada ação de treinamento incentivamos a resolução 
de problemas da própria empresa. Ao entrar no 
mundo do aluno os Resultados podem ser muito mais 
efetivos.

RESULTADOS EFETIVOS



Dispomos de espaço próprio e aqueles dos 
nossos parceiros educacionais. Entendemos que 
o ambiente de aprendizado pode inovar (aulas 
online, por exemplo) e assim envolver o nosso 
aluno.

NOSSO 
ESPAÇO

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.salettoEDU.com 

++55 (31) 3267-0949

hello@salettoEDU.com


