


Nossa missão é promover o desenvolvimento de 
pessoas e organizações tornando-as mais 
competitivas, humanas e produtivas e transformar 
conhecimento e informação em resultados 
financeiros em benefício de nossos clientes, 
parceiros e de nossa empresa.. 

MISSÃO 



Ser uma organização referência em gestão, 
estratégia e desenvolvimento organizacional e por 
trabalhar constantemente para colaborar com o 
negócio de seus clientes. 

VISÃO 



• Integrarmos-nos ao negócio do cliente e buscar 
constantemente meios de promover melhorias. Respeitar a 
opinião e o conhecimento do próximo.  

• Primar pela transparência nas relações com os 
colaboradores, clientes e fornecedores.  

• Prestar serviços de qualidade a preços competitivos e de 
maneira eficiente.  

• Enxergar nas pessoas o meio para efetivar mudanças e 
alcançar novos negócios. 

VALOR 



Nossa atuação é multidisciplinar e visa propiciar 
vantagens competitivas para nossos clientes. Nossa 
prestação de serviços é dividida em três pilares: 
Consultoria, Desenvolvimento de Aplicações e 
Otimização de Produtividade. 

NOSSOS SERVIÇOS 



Nossa equipe é formada por profissionais 
extremamente qualificados, com mais de 10 anos 
de experiência no mercado, tais como 
administradores, advogados, técnicos e contadores 
que trazem consigo a competência técnica e 
experiência profissional proveniente de vastos anos 
de trabalho em empresas tradicionais do ramo. 

NOSSA EQUIPE 



SERVIÇOS 
OFERECIDOS 

CONTABILIDADE 
• Manutenção de livros razão gerais e subsidiários 
• Benefícios e despesas de colaboradores 
• Serviços de contas a pagar e contas a receber 
• Pagamentos a fornecedores 
• Tesouraria e serviços bancários  
• Estoque 
• Ativo imobilizado (tangível e intangível) 
• Arrendamentos, empréstimos e financiamentos 
• Encerramento contábil/livro razão geral 
• Relatórios de gestão 
 

DESENVOLVIMENTO 
• Implantação 
• Manutenção 
• Customização 
• Suporte Remoto 
 
FINANCEIRO 
• Planejamento e Organização da Área Financeira 
• Business Plan 
• Valuation 
• Estudo de Viabilidade Econômico Financeiro 
 



SERVIÇOS 
OFERECIDOS 

GESTÃO CUSTOS E ORÇAMENTOS 
• Gestão Geral 
• Gestão de Contratos e Medição 
• Orçamento Empresarial 
• Orçamentos e Cálculo de BDI para Projetos 
 
GESTÃO DEPARTAMENTO PESSOAL 
• Gestão de DP 
 
 
 

JURÍDICO 
• Cons. Administrativa 
• Cons. Empresarial e Societário 
• Cons. Civil e Comercial 
• Cons. Trabalhista e Tributário 
 



SERVIÇOS 
OFERECIDOS 

PROJETO CIVIL  
• PROJETO DE ADEQUAÇÕES CIVIS 
• PROJETOS PREDIAIS PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
• LEVANTAMENTOS TÉCNICOS 
• ARQUITETURA 
• FUNDAÇÃO PREDIAL 
• CÁLCULO ESTRUTURAL 
• FUNDAÇÃO E BASE PARA MÁQUINAS 
• PIPE RACK 
• REDES DE DRENAGEM 
• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
• PROJETO EXECUTIVO 
• LICENÇAS E LIBERAÇÕES  
 

PROJETO AUTOMAÇÃO  
• FLUXOGRAMAS DEPROCESSO 
• INSTRUMENTAÇÃO EM REDE DE COMUNICAÇÃO 
• INTERFACE COM PROCESSO DE PRODUÇÃO 
• SISTEMAS SUPERVISÓRIOS 
• MALHA DE CONTROLE 
• GERENCIAMENTO DE ENERGIA 
• ASSESSORIA TÉCNICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 
DESDE O PROJETO ATÉ COMISSIONAMENTO E STARTUP  
JURÍDICO 
• Cons. Administrativa 
• Cons. Empresarial e Societário 
• Cons. Civil e Comercial 
• Cons. Trabalhista e Tributário 
 



KNOW HALL 

A experiência de nossa equipe da Dialeixo vai de projetos industriais e civis, nos ramos: Petrolífero, 
Siderurgia e Mineração. Além dos trabalhos desenvolvidos com o comércio formal de várias cidades do 
Brasil. 
Os números impressionam às grandes empresas.  
Participações: 
• Siderurgia 
Contratos de R$300.000.000 a mais de R$850.000.000 com trabalhos nas áreas de Planejamento, Controle 
de Custos, Orçamentos.  
Realização de resultados de até 21% do projeto total, performando de 10% a 15% além do orçamento base 
do contrato. 
Ações de recuperação de resultado a projetos de nível crítico orçamentário, onde os números chegam a 
R$13.000.000 em um único contrato. 
Controle de contratos de subempreiteiros do total de  R$20.000.000 por projeto, sem contar aditivos 
contratuais, apenas escopo principal. 
Desenvolvimento de encadeamento de controle de custos da produção com aplicações personalizados aos 
setores: RH/ DP, Financeiro, Materiais de Montagem, Planejamento, Custos, Orçamentos e Controle da 
Produção.  



KNOW HALL 

• Mineração 
Contratos de R$300.000.000 a R$600.000.000 com trabalhos nas áreas de Planejamento, Controle de Custos, 
Orçamentos.  
Realização de resultados de até 12% do projeto total, performando de 4% a 5% além do orçamento base do 
contrato. 
Controle de contratos de subempreiteiros do total de  R$70.000.000 por projeto, sem contar aditivos 
contratuais, apenas escopo principal. 
Considerado pela auditoria interna o melhor controle de contratos da empresa no momento de 
desenvolvimento. 
Desenvolvimento de rotinas e criação de documentos digitais para medição de serviços economizando mais 
de 5.000 horas de trabalho em geração de cobranças aos clientes principais. 
Parceria na criação de sistema de controle produção de minério com detalhamento da produção com KPI’s 
personalizados e modelos matemáticos modernos para apresentação das direções das empresas. Ecônomia 
de 8 a 16 horas semanais em desenvolvimento de relatórios para o cliente. 



OBRAS 
REALIZADAS 

SOBRADO – ARACATU/BA 



OBRAS 
REALIZADAS 

MODELAGEM E AUTOMAÇÃO – MINERADORA MANEY/MT 



OBRAS 
REALIZADAS 

CRECHE BOTUCATU/SP 


