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Sobre a MIIDAS 

 

A Miidas Consultoria Empresarial é um agente transformador que trabalha 

em conjunto com empresas e empreendedores com diversos programas de 

serviços que estruturam os negócios e aumentam sua performance. 

 

Nosso foco principal é propiciar um ambiente de negócios onde os resultados 

sejam sólidos e em evolução.  

 

VANTAGENS E BENEFICIOS 

 

• 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 PDCA de gestão de times e resultados inclusa nos serviços. 

• Análise e consolidação de dados através de BI. 

• Empresa credenciada SEBRAE e FIEP. 

• Parceiro Microsoft. 

 

A MIIDAS se propõe a transformar a estratégia dos clientes em resultados, 

possibilitando que seus negócios prosperem. Isto é feito a partir de consultoria 

focada em gestão, estratégia e operações aliado à um pensamento digital. 

Atuamos nas principais atividades de agregação de valor, observando sempre 

quesitos de gestão, desenvolvimento de estratégias e sua efetiva implementação. 
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MAPEAMENTO DE PROCESSO 
 

Para que uma empresa seja bem-sucedida, ela deve prezar a máxima 

organização das atividades realizadas diariamente pelos funcionários. O ideal é 

que os setores do negócio estejam alinhados entre si, seguindo o mesmo ritmo. 

Como conseguir esta harmonia? Por meio da implantação de uma atividade 

de mapeamento de processos e padronização das atividades. 

 

Trata-se do primeiro passo para automatizar os fluxos de trabalho e se 

adequar às normas ISO. Portanto, ao mapear e padronizar as suas tarefas 

internas, a empresa só tem a ganhar. Continue esta rápida leitura para entender 

um pouco melhor o funcionamento do processo de mapeamento e padronização 

das atividades! 

 

Para que serve o mapeamento de processos? 

 

Muitas vezes, os gestores percebem que o ritmo operacional da empresa 

está deixando a desejar. Geralmente, isso resulta da existência de gargalos, um 

problema que pode surgir em qualquer departamento da organização. Afinal, 

existem gargalos administrativos e operacionais. 

 

O processo de mapeamento e padronização das atividades ajuda na 

identificação exata de falhas que comprometem o fluxo de trabalho. Com a 

eliminação dos gargalos, os procedimentos passam a ser otimizados. 
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O mesmo mapeamento também serve para apontar quais são todas as 

pessoas envolvidas em cada etapa de uma determinada atividade. Isso significa 

que o gestor passa a ter em mãos os nomes e as funções específicas 

desempenhadas por cada colaborador. 

 

Com o detalhamento máximo das atividades do setor, é possível precisar 

quais são os verdadeiros recursos necessários para concretizá-las. Em outras 

palavras, há uma especificação do número de funcionários e da quantidade de 

material exigida para cada tarefa. 

 

Quais são as vantagens do processo de 

mapeamento das atividades? 

 

Em primeiro lugar, este mapeamento promove o estudo de viabilidade de 

cada etapa operacional. Todavia algumas atividades tendem a ser consumir 

muito tempo e recursos da empresa. Ao mesmo tempo o mapeamento faz com 

que o gestor conheça quais são as etapas devem ser revistas. 

 

A partir daí, é possível remodelar os procedimentos adotados ou, se 

necessário, descartá-los. Isso acontece porque, para a surpresa da gestão, 

algumas atividades se mostram simplesmente inúteis. Portanto, o processo de 

mapeamento enxuga a operação, tornando-a mais flexível e objetiva. 

 

Contudo outra vantagem consiste na padronização dos procedimentos 

executados, algo que é favorecido pela automação do fluxo de trabalho. Enfim 

padronizar, significa criar uma série de diretrizes que deve ser seguida à risca 

pelas equipes do setor. 
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O mapeamento dos processos é primordial para a padronização porque, 

antes de remodelar, é preciso saber como algo é feito. Posteriormente 

reestruturação dos procedimentos adotados, o ganho com a eficácia e qualidade 

de produtos ou serviços supera qualquer expectativa. Assim, a empresa se torna 

muito mais competitiva no seu nicho de atuação. 

 

Como usar o mapeamento de processos nas 

atividades de trabalho? 

 

A fim de obter uma padronização de excelência das atividades, a empresa 

deve: 

• Determinar os processos que serão mapeados; 

• Ordenar as etapas de cada processo e projetá-las em um gráfico; 

• Verificar se aquele processo é mesmo essencial para o fluxo de 

trabalho e se ele pode ser aprimorado; 

• Automatizar o processo; 

• Monitorar os resultados obtidos após a automação. 

 

Por fim, vale lembrar que a remodelação dos procedimentos de trabalho 

depende do engajamento das pessoas dos referidos departamentos. O processo 

de mapeamento e padronização das atividades é algo que deve contar com 

ampla participação dos colaboradores da empresa. Então, os gestores devem 

fazer com que os funcionários percebam que eles são uma parte importante da 

mudança. 


