PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Planeje sua estratégia entendendo as oportunidades, forças e fraquezas dos seus ambientes externo e
interno. Trace metas de longo prazo e indicadores de controle do resultado dos processos, monitore seu time
com software de Gestão de Resultados e alcance seus objetivos de modo simples e fácil.

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

PDCApp
Incluso acesso ao Software de Gestão de

empresarial.
✓ Ferramenta de gestão de times e resultados inclusa

PDCA, desenvolvido pela MIIDAS. Com ele seu

time irá colaborar de uma forma única unindo a

nos serviços.

automação e força da tecnologia com suas metas

✓ Analise e consolidação de dados através de BI.

e objetivos.

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

OBJETIVO

PACOTE INICIAL

➢ Estabelecer missão e visão para a empresa bem como

✓ Elaboração da analise do Planejamento Estratégico

plano de indicadores e metas.
➢ Elaborar analises de mercado como SWOT, 5 forças de

Porter, BCG e outras que forem necessárias.
➢ Definir plano de trabalho para equipes de modo a
desdobrar as metas globais para os colaboradores.

COMO É FEITO
Através de encontros digitais ou presenciais com
especialista que elaborara o planejamento estratégico em

✓ Definição dos indicadores de desempenho dos processos.
✓ Elaboração do Planejamento de ações de curto, médio e
longo prazo.
✓ Seguimento e arbitragem das reuniões de time mensais
com revisão completa dos indicadores.
✓ Especialista Empresarial dedicado ao seu projeto.
✓ Acesso ao Software PDCApp.
✓ Suporte ilimitado através de abertura de chamado.

conjunto com você.
O especialista irá indicar as melhores soluções e arbitrar
a condução do plano de acordo com sua necessidade.

RESULTADOS
➢ Fortalecimento da empresa frente a crises.
➢ Planejamento das ações crescimento e perenidade.

➢ Aumento da lucratividade operacional, redução da
complexidade dos processos, satisfação dos clientes.

www.miidas.com.br

PDCApp
Com

interface

intuitiva

o

FUNCIONALIDADES
software

oferece ao usuários um ambiente digital

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

adequado a cooperação de times para analise
de causa raiz e planejamento de ações.

Baseado no ciclo PDCA somado a 20 anos de

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

experiência em solução de problemas traz

cronogramas de projeto com visualização em Gráfico Gantt ou

soluções para o detalhamento e controle das

Card de Ação.

fases

de

desenvolvimento

da

melhoria

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

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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