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

ENGENHOSIDADE QUE SOMA INOVAÇÃO  
&BENEFÍCIOS AO SEU NEGÓCIO.



Atuamos no segmento de consultoria desde de 2003, a 
Saletto possui grande experiência nos setores de 
Engenharia, Planejamento,  Gestão de Projetos e Educação, 
Estruturação de setores de P&D,  participando ativamente da 
capacitação profissional de seus clientes, com forte ênfase em 
projetos de inovação e incentivos fiscais.

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, CPA 20



FOMENTO DE
FINANCIAMENTO  
NO BRASIL
Algumas formas de Fomento

O Governo Brasileiro cria diversas formas de 
impulsionar a  inovação e P&D nas empresas.

A maior parte das verbas disponibilizadas, pela 
iniciativa  pública ou privada acaba inutilizada, 
muito em razão do desconhecimento de sua 
existência por parte dos empreendedores.



Os financiamentos para inovação podem ser 
oferecidos  pelo Governo, ou ainda investidores 
privados.

Aqui damos apenas alguns exemplos dos 
financiamentos disponíveis:

FINANCIAMENTOS  
ADQUIRÍVEIS

CAPTAÇÃO DE RECURSOS  

LEI DO BEM

LEI DA INFORMÁTICA  

ROTA 2030



FINANCIAMENTO
BANCÁRIO

SUBVENÇÃO

ECONÔMICA  CAPITAL 

SEMENTE  VENTURE 

CAPITAL  PRIVATE 

EQUITY  

CROWDFUNDING

CAPTAÇÃO  DE
RECURSOS



REDUÇÃO DE ATÉ 34% NO IR E CSLL

REDUÇÃO DE 50% NO IPI NA 
COMPRA  DE EQUIPAMENTOS
DESTINADOS À P&D

AMORTIZAÇÃO ACELERADA DOS
DISPÊNDIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS 
INTANGÍVEIS PARA P&D

LEI DO BEM



DOS PRODUTOS 

HABILITADOS/INCENTIVADOS

DO PERÍODO, 

DA REGIÃO NO PAÍS.

Benefícios fiscais relativos ao IPI

Conforme a Lei 13.023 de 2014, o benefício da redução obedece 
a um  critério de desconto gradual no recolhimento do IPI,
dependendo:

LEI DA INFORMÁTICA



Programa destinado para fomento de 
desenvolvimento  tecnológico e inovação no setor 
automobilístico. Por meio  da assunção do 
compromisso de desenvolvimento dos  setores de 
P&D, são oferecidos benefícios fiscais aos  
participantes, com isenção do imposto de 
importação, por  exemplo.

ROTA 2030



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

INCENTIVO FISCAIS E CAPTAÇÃO  
DE RECURSOS

FINANÇAS E INOVAÇÃO

CAPACITAÇÃO



Apoiamos sua empresa na gestão de projetos 
inovadores,  buscando não somente o resultado fim, 
mas a implantação de  uma cultura voltada à pesquisa e 
desenvolvimento. Entendemos  que mapear 
corretamente as atividades Inovadoras é  Imprescindível 
para o sucesso.

GESTÃO DA
INOVAÇÃO



INCENTIVOS FISCAIS E
CAPTAÇÃO DERECURSOS
Incentivamos empresas inovadoras a utilizarem de forma 
segura e  maximizada toda a gama de incentivos e benefícios 
disponibilizados  para estimular o desenvolvimento 
tecnológico do país.



Para inovar a relação com investidores é primordial, 
ajudamos  nesta relação auxiliando no ponto crucial: 
finanças. Ajudamos  na identificação de fatores de 
restrição ao crédito, controles  financeiros, análise de 
desempenho de projetos de inovação,  controle fluxo 
de caixa de projetos.

FINANÇAS EINOVAÇÃO



O treinamento e capacitação de modo a 
garantir o  desenvolvimento de habilidades do 
cliente nos  setores de inovação de forma a 
auxiliar a necessidade  dos clientes, além de ser 
útil para os produtos e  serviços de inovação.

CAPACITAÇÃO

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.salettoTEC.com 

++55 (31) 3267-0949

hello@salettoTEC.com


