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O Setec Health Care, na busca pela excelência, possui as 
seguintes certificações:.
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+ R$ 3 bilhões de
saving para nossos
clientes

+ 3.000 Clientes
em 20 países

+ de 300 mil pessoas 
treinadas

+ 25 anos de 
experiência em 
melhorias de processos

+ 150 profissionais 
ligados à Gestão da 
Saúde em todo o Brasil



Competência Equipe Setec Clientes

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.

Márcio Abraham - Diretor Presidente

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.

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. Consultor e treinador na 
área da saúde, em empresas como Prevent Senior, 
HCOR, Albert Einsten, Baxter, Fresenius, entre outras.

Consultor, auditor, instrutor e palestrante nas áreas de 
qualidade e produtividade, com mais de 30 anos de 
experiência em auditorias e implantação de sistemas de 
gestão integrados. Gestor de projetos de consultoria 
para implementação de sistemas de gestão em 
empresas de produção e prestação de serviços. 
Instrutor de cursos de formação de auditores  e 
aplicação de ferramentas de qualidade e 
produtividade.

 Marcelo Mignoli - Diretor de Operações

Cristiano Gomes - Diretor de Operações
Economista, especialista em Gerenciamento 
Empresarial, Estratégia, Finanças e Logística. Gestor 
nas áreas de Operações, Logística e Administração, 
atuando em empresa de grande porte por todo o 
Brasil. Master Black Belt, Scrum Master e Agile 
Coaching com experiência em implantação de projetos 
em todos os setores econômicos com ênfase em Lean 
Health Care, Jornada do Paciente e Lean Seis Sigma 
para área da saúde.

Alexandre Carlovich - Diretor de Operações
Master Black Belt, instrutor, coach e facilitador de 
projetos Seis Sigma e Lean no Brasil e em outros 
países, com foco em redução de custos e otimização de 
processos administrativos. Pós graduado em Gestão 
de Serviços de TI, graduado em melhoria de processos 
de Gestão e Governança de Serviços de TI. Certificado 
como Expert em ITIL Service Management e na 
interpretação dos requisitos da norma ISO 20000. 
Mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento e 
melhorias de processo.

Nossos diretores coordenam mais de 150 colaboradores por todo Brasil. Nossos consultores são 
especialistas em melhoria de processos e profissionais da Saúde.



Consultoria
A Setec Health Care é uma empresa especializada em preparar as Organizações de Saúde para que 
seus pacientes tenham a melhor jornada, com os melhores resultados para o negócio.
A filosofia e as técnicas derivadas do Lean são fundamentais para que serviços ligados à saúde possam 
mapear e otimizar os seus processos e eliminar tudo o que não agrega valor, valorizando seus 
funcionários e cuidando de seus pacientes.
Aumento da humanização no atendimento, redução e melhoria da jornada do paciente e de custos 
operacionais, são resultados atingidos com a implantação da filosofia Lean Health Care. 
Com experiência de mais de 25 anos nos projetos de Excelência Operacional em mais de 3 mil 
empresas, somada à aplicação de metodologias como Lean Seis Sigma, Métodos Ágeis, Design 
Thinking, Transformação Digital e Inteligência Artificial, a Setec Health Care está preparada para 
desenvolver, apoiar e realizar projetos em todo o ecossistema de saúde.

• Jornada do Paciente
• Lean Health Care
• Treinamentos e Projetos de Lean Seis Sigma para Saúde
• Yellow Belts
• Green Belts
• Black Belts
• Mapeamento e Melhoria de Processos
• Transformação Digital na Saúde

Auditoria
As auditorias internas e de certificação para o Gestor da Saúde são de grande importância na melhoria 
dos processos, otimização de recursos e desenvolvimento dos funcionários, pois além de monitorar o 
andamento do sistema, servem também como indicadores que medem o quanto a Jornada e a 
Segurança do Paciente estão melhorando e atendendo seus objetivos. 
A terceirização da auditoria interna com a Setec Health Care gera:

• Imparcialidade: pois é realizada por um terceiro com ampla experiência.
• Qualidade e segurança do paciente: monitoramento da segurança do paciente e dos resultados 
assistenciais.
• Redução de custos: monitoramento de falhas e desperdícios, reduzindo assim perdas e retrabalho.
• Melhor integração e controle entre áreas e processos:  monitoramento de todas as áreas da 
organização, avaliando a interação entre os processos, permitindo um atendimento mais integrado e 
controlado.
• Credibilidade: os resultados são amplamente discutidos com os donos dos processos, propiciando 
oportunidades reais de melhoria.

As auditorias são ferramentas ideais para assegurar que cada etapa do atendimento seja realizada de 
forma padronizada e com a qualidade exigida, direcionada sempre para o bem-estar e para a satisfação 
dos pacientes, visando o aprimoramento dos procedimentos técnicos, administrativos e éticos das 
organizações.

Uma ferramenta muito importante que utilizamos em nossos processos de consultoria de 
implementação dos padrões ONA é nosso software de auditoria. O software permite que as auditorias 
internas sejam realizadas de forma eficiente, ágil e assertiva. Integrando uma plataforma web com 
aplicativo para celular, o software possibilita uma rápida coleta de informações, resultados em tempo 
real e acompanhamento dos planos de ação monitorados através de alertas e e-mails a todos os 
envolvidos.



Treinamento
A Setec Health Care desenvolve projetos e treinamentos focados em resultados, com experiência nos 
setores Público e Privado da área da Saúde. As ferramentas e metodologias de análise mais modernas 
são aplicadas na busca das melhores soluções, aumentando exponencialmente a produtividade da 
equipe da saúde. 

Os treinamentos são focados em cases reais, sempre relacionando a teoria com a prática. Utilizamos 
dinâmicas que fazem com que o curso seja lúdico e o aprendizado garantido.

O Setec Consulting Group já treinou mais de 300 mil pessoas em mais de 650 empresas.

Utilizamos em nossos treinamentos metodologias como Escape60 e LEGO® SERIOUS PLAY® 
materials and methodology.

Sabemos que em Health Care as mudanças estão sendo aceleradas com introdução de tecnologias 
cada vez mais inovadoras, sendo que líderes e suas equipes estão sob pressão constante. Como liderar 
em um meio em que se exige segurança, humanização e produtividade? Como estabelecer uma 
comunicação mais assertiva?

Neste curso trataremos de estilos de liderança, construção de práticas de comunicação, mapeamento 
dos vínculos de confiança para condução de ações  integradoras e desenvolvimento de estratégias 
para a motivação da equipe.

Desenvolvimento de Líderes na Saúde



As auditorias internas desempenham um papel fundamental para a manutenção e melhoria contínua do 
sistema da qualidade em saúde. Através das auditorias internas obtêm-se as informações necessárias 
para avaliar o desempenho e adequação dos padrões e procedimentos e práticas adotadas pelas 
organizações. Preparamos o pessoal interno da organização para que façam suas auditorias internas e 
que agreguem valor aos processos. 

Um indicador de desempenho é um valor mensurável que demonstra a eficácia com que uma empresa 
da área da saúde está alcançando seus principais objetivos. As organizações usam indicadores em 
vários níveis para avaliar seu sucesso em atingir as metas. O treinamento tem como objetivo ligar o 
Planejamento Estratégico da instituição aos indicadores, desenhar um sistema de indicadores, 
acompanhar a evolução dos mesmos e crescer atingindo as metas estabelecidas.

O Lean Health Care é uma filosofia que promove uma cultura de melhoria, além de implementar 
processos que agregam valor na perspectiva da Jornada do paciente, com menos desperdícios. Neste 
treinamento veremos exemplos práticos de mapeamento e melhoria de processos em hospitais e 
clínicas, através de metodologias Lean.

O mapeamento de processo tem como objetivo descrever visualmente o fluxo de trabalho para 
entendermos os gargalos do processo, desperdícios e oportunidades de melhoria (de qualidade, de 
tempo e de custo). Faremos um case study de processos reais de uma organização da saúde para 
enxergar o processo atual e projetar o fluxo futuro, já com as melhorias alcançadas.

Lean Health Care: Melhorando a Experiência da
Jornada do Paciente

Mapeamento e Gerenciamento de Processos:
Identificar e Eliminar Desperdícios na Saúde

Metodologia ONA - Padrões e RequisitosGerenciamento de Indicadores para
Excelência em Saúde

Formação de Auditores Internos da
Qualidade em Saúde

As ferramentas e técnicas para a qualidade devem ser utilizadas pelas organizações para buscar a 
melhoria contínua, orientada para a identificação, análise e solução de problemas. Este curso foi 
desenvolvido com o objetivo de preparar as organizações nas técnicas básicas para identificação de 
problemas e análise de suas causas. Cada vez mais as organizações necessitam desenvolver a 
competência de seus colaboradores em técnicas que ajudam a organizar, estruturar e aprofundar as 
análises dos problemas na busca da melhoria contínua de seus processos.

Ferramentas Avançadas da Qualidade

Segundo a Organização Nacional de Acreditação, a acreditação ONA é um método de avaliação e 
certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade 
e a segurança da assistência no setor de saúde. 

Para que uma instituição seja acreditada é necessário que ela atenda aos padrões definidos pela ONA, 
reconhecidos internacionalmente. Este treinamento visa treinar pessoas chave da organização para que 
tenham o conhecimento da norma e possam aplicá-la com exemplos práticos. Curso ministrado por 
auditores credenciados ONA.



Utilizamos a tecnologia de RPA (Robotic Process Automation) para integrar sistemas, reduzir erros, 
aumentar a velocidade e garantir o máximo de eficiência dos processos internos e da jornada do 
paciente. Solicite seu diagnóstico de automatização e veja como os robôs estão mudando a área da 
saúde.

Utilizamos chatbots para melhorar a experiência do paciente, integrando os diversos canais de 
comunicação e possibilitando o uso de dados para entendimento dos pontos de contato. Também 
utilizamos chatbots para apoiar as áreas de suporte (BackOffice) de hospitais, clínicas, seguradoras e 
planos de saúde.

Com o uso da tecnologia de OCR (Optical Character Recognition) integrada à Inteligência Artificial, 
podemos digitalizar documentos, extrair informações e interpretar os resultados para suporte à tomada 
de decisão. Leve os dados na nuvem e desbloqueie o máximo de inteligência a partir das informações 
dos seus processos.

Contamos com uma plataforma tecnológica na nuvem na qual, através de Inteligência Artificial e 
Machine Learning, é possível medir e monitorar, a partir de dados diversos, o fluxo de pessoas, o uso de 
máscaras de proteção e EPI’s, além de controlar o distanciamento social.

Através de Process Mining, colete dados de diversos sistemas e bancos de dados e organize-os de tal 
forma a criar um mapa da jornada do paciente ou dos seus colaboradores. Identifique desvios, 
oportunidades de melhoria e crie um gêmeo digital das suas cadeias de valor mais complexas. Simule, 
em tempo real, o impacto da variação da demanda, da mudança de jornada, da alocação de recursos e 
da melhoria em eficiência para melhor tomada de decisão e previsão.

Digital Health Care
AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

CHATBOTS PARA SAÚDE

DIGITALIZAÇÃO E EXTRAÇÃO DE DOCUMENTOS

MONITORAMENTO INTELIGENTE DE FLUXO E USO DE MÁSCARAS

CRIE UM GÊMEO DIGITAL DA SUA OPERAÇÃO



Os Yellow Belts são membros de equipes multifuncionais com capacidade de desenvolver projetos Lean 
Seis Sigma em seus processos.  O curso propicia aos participantes uma visão geral do Lean Seis Sigma 
na Saúde, conhecimentos da metodologia, sua importância, resultados e ferramentas, além de 
esclarecer o papel esperado do Yellow Belt no processo.

Lean Seis Sigma focado na área da Saúde
Yellow Belt

Os Green Belts são membros de equipes multifuncionais com capacidade de desenvolver e até 
coordenar projetos Lean Seis Sigma em suas áreas, pois são colaboradores especializados em seus 
processos. Exercem também o papel de agentes de transformação na organização. O curso propicia 
aos participantes uma visão aprofundada do Lean Seis Sigma e de suas ferramentas. Todos 
desenvolvem um projeto dentro da sua organização com a metodologia aplicada já trazendo retorno 
para a empresa.

Green Belt

Os Black Belts são líderes de equipes de Lean Seis Sigma para projetos de alta complexidade e que 
podem envolver várias áreas e processos. Estão capacitados para fornecer suporte às demais equipes 
de melhoria e podem identificar oportunidades de aplicação da metodologia Lean Seis Sigma nas 
diferentes áreas, assim como liderar projetos. É o agente transformador da Excelência Operacional nas 
organizações. O curso propicia aos participantes uma visão aprofundada do Lean Seis Sigma e de suas 
ferramentas, introduz ferramentas estatísticas avançadas, além de elementos para escolha e liderança 
de projetos. Todos desenvolvem um projeto complexo dentro de sua organização, focando nos 
indicadores e redução de custos, trazendo retorno imediato para a instituição.

Black Belt
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