GIR – GESTÃO INDICADORES E RESULTADOS
Programa de gerenciamento através de indicadores e resultados voltado a pequenas e médias empresas que
procuram implementar metas as suas equipes. O programa é baseado nas melhores práticas do mercado com
Software de Gestão de Resultados incluso além do treinamento em metodologia PDCA.

A MIIDAS
Nosso foco principal é propiciar um ambiente de
negócios onde os resultados sejam sólidos e em
evolução.

VANTAGENS E BENEFICIOS
✓ Serviços individualizados com software próprio
dedicado.
✓ Atendimento 100% digital com acesso fácil e rápido.

Oferecemos serviços voltados a transformar os
resultados de nossos clientes para que possam manter
o foco em sua atividade principal.

✓ Consultores empresariais especialistas em
performance.
✓ Profissionais com 20 anos de experiência

Software de Gestão de Resultados
Incluso acesso ao Software de Gestão de

empresarial.
✓ Ferramenta de gestão de times e resultados inclusa

Resultados, desenvolvido pela MIIDAS para
proporcionar um ambiente digital de analise e

nos serviços.

planejamento adequado aos colaboradores e

✓ Analise e consolidação de dados através de BI.

gestores responsáveis pelos projetos de melhoria.

✓ Empresa credenciada SEBRAE PR e FIEP.
✓ Parceiro Microsoft.

OBJETIVO
➢ Identificar setores e processos críticos ligados as metas
globais do negócio.
➢ Implementar Indicadores do negócio e estruturar analise
critica pela Direção.

➢ Criar uma rotina de analise e tomada de decisão baseada
em valores reais.

COMO É FEITO
Através de encontros digitais (vídeo conferência) com
especialista empresarial que fara um diagnóstico dos

PACOTE INICIAL
✓ Diagnóstico de Processos.
✓ Especialista Empresarial dedicado ao seu projeto.
✓ 1 encontro digital semanal de 2 hrs de duração.
✓ Arbitragem da reunião de analise da Direção (2hrs)
✓ Acesso ao Software de Gestão de Resultados (10

usuários).
✓ Suporte ilimitado através de abertura de chamado.
✓ Plano de implementação dos indicadores.
✓ Treinamento Digital módulo PDCA

processos assessorando a organização na implementação.
Os colaboradores recebem acesso ao modulo de

Para outros pacotes entre em contato solicite agendamento

treinamento on line com metodologia PDCA.

em nosso site.

RESULTADOS
➢ Visão estratégica do negócio.
➢ Gestão através de resultados.
➢ Identificação de causa raiz de desvio nos processos.
➢ Plano de ação de curto, médio e longo prazo.
➢ Avaliação individual de desempenho dos colaboradores.

www.miidas.com.br

GESTÃO DE RESULTADOS
Com

interface

intuitiva

o

software

MIIDAS de Gestão de Resultados oferece ao

FUNCIONALIDADES
✓ Módulo de analise individual dos colaboradores que
monitora participação em reuniões de analise,
atendimentos aos prazos de entregas, eficácia na

usuários um ambiente digital adequado a
cooperação de times para analise de causa raiz
e planejamento de ações. Baseado no ciclo

solução dos problemas.
✓ Ambiente digital com ferramentas de analise gráfica e
investigação de causa raiz.
✓ Ferramenta de planejamento de ações que permite criação de

PDCA somado a 20 anos de experiência em

cronogramas de projeto com visualização em Gráfico Gantt ou

solução de problemas traz soluções para o

Card de Ação.

detalhamento

e

controle

das

fases

de

✓ Acompanhamento em tempo real das ações do time, evidências
e desempenho das metas.

desenvolvimento da melhoria contínua.

✓ Exclusivo módulo de treinamento online com possibilidade de
customização com conteúdos próprios da empresa.
✓ Reconhece os colaboradores com maior desempenho em solução de

problemas, baseado em seus indicadores individuais permitindo que
os melhores façam o aconselhamento dos times.

www.miidas.com.br
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