


Nos dedicamos a transformação dos resultados do seu negócio. Através da metodologia de

analise, auxiliamos as diversas áreas da sua empresa a mapear as adversidades do seu estado atual.

Identificamos a causa, isolamos o problema e desenhamos uma solução somando nossa

experiência com seu conhecimento.

PROPÓSITO
NOSSA MISSÃO



PORQUE 
CRIAMOS A MIIDAS

HISTÓRIA 

Para auxiliar empresas de

pequeno e médio porte na resolução

de seus problemas de forma precisa e

definitiva.
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QUEM 
FAZ A MIIDAS

• Bacharel em Engenharia Mecânica – UTP

• Pós Graduado em Engenharia da Produção – FAE

• Consultor Credenciado FIEP / SEBRAE

• Experiência em operações industriais e logísticas.

• Projetos Internacionais na área de Petróleo e Gás.

• Gestor de Projetos

• Especialista em Tecnologia Microsoft (BI)

• Mestrando em Adm na FAE/ Baldwin Wallace

Artur Ferreira

Operações & Tecnologia

• Formado em Administração – UP

• MBA em Marketing Digital – UP

• Especialista Business Negotiation pela Michigan

University

• Especialista Black Belt & Lean Six Sigma

• Consultor Credenciado FIEP / SEBRAE

• Especialista em Planejamento Estratégico

Rafael Antonio Lacerda

Gestão & Estratégia



ÁREAS 
ATENDIDAS

Marketing

PCP

Produção

Qualidade

Tesouraria

Contabilidade

Comercial

Compras

Engenharia

Expedição

Financeiro

Logística



SOLUÇÕES 
O QUE FAZEMOS

P

D

C

A

GESTÃO CRISE COVID-19

PLANO DE NEGÓCIOS | MARKETING

INDICADORES E RESULTADOS  
PROFISSIONALIZAÇÃO

GESTÃO FINANCEIRA | COMERCIAL 
| E-COMMERCE

REDESENHO DE PROCESSO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



VANTAGENS 
E DIFERENCIAIS

Serviços focados no resultado dos processos. 

Atendimento digital com conexão fácil e rápida.

Consultores empresariais especialistas em performance.

Profissionais com 20 anos de experiência empresarial.

Software PDCApp de gestão de times e resultados incluso nos serviços.

Analise e consolidação de dados através de BI.

Empresa credenciada SEBRAE e FIEP.

Parceiro Microsoft.



CLIENTES 
O QUE DIZEM

Karina Krieger 

PERMUTION – Dir. Administrativa

Atualmente a nossa organização está contando

com a consultoria da MIIDAS desde jan/2018 e são profissionais

altamente competentes e comprometidos em transformar estratégias

em resultados.Possuem senso crítico e capacidade de gestão e execução.

Temos alcançado resultado expressivos mesmo em momentos de dificuldades

e incerteza. Em 2018 conseguimos crescer 12% e reduzir nossos custos operacionais em

10%.”

“Tive a oportunidade de trabalhar com os consultores da MIIDAS Consultoria e 

durante aquele tempo algo que sempre me chamou a atenção foi a competência 

analítica a capacidade de execução e gestão dos projetos. 

Sempre orientada à entrega de valor ao cliente com foco na qualidade 

do resultado. Privilegiam o entendimento do problema do cliente

e a busca de soluções práticas simples de implementar e

que maximizam o retorno. São uma aposta segura 

para elevar qualquer negócio a um nível 

de top performance.”

João Lobato
Indústria Segmento Automotivo – Dir. Geral



RESULTADOS 
CASES DE SUCESSO

Redução de 40% no 

Lead Time de 

Produção. 

Redução de 68% no 

payback time do seu 

Plano de Negócios. 

Implementação de 

embarque controlado. 

Redução reclamações 

de qualidade em 

98% (Cliente GM)

Redução de 18% do 

custo operacional.

Aumento de 55,8% 

em faturamento 

(2018/19)



PDCApp 
Exclusivo software de PDCA

O QUE você pode fazer

✓ Gerir PDCA com analise de causa, cronograma e metas.

✓ Configurar lembretes, notificações e relatórios automáticos.

✓ Planejar reuniões e criar atas de modo fácil e rápido.

✓ Organizar, analisar e monitorar metas e indicadores de performance.

✓ Avaliar os colaboradores de acordo com seu desempenho.

✓ Gerir a cadeia de fornecedores e seus respectivos PDCA’s.

✓ Oferecer treinamentos (inclusos) aos colaboradores de acordo com sua 

pontuação no Gestor de Equipes.

✓ Padronizar todos os documentos e procedimentos da qualidade.

✓ Realizar analise de causa raiz com as metodologias ishikawa e 5 porquês 

diretamente no aplicativo.

✓ Iniciar um novo PDCA automaticamente.



Al Cabral, 438
Curitiba - PR 



www.miidas.com.br


