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Soluções eficazes em
Gestão de Negócios.
Nossa

Visão

“Ser referência em consultoria de desenvolvimento e implementação
de estratégias, governança, melhoria de desempenho e sustentabilidade,
sendo a preferência do cliente na busca de soluções organizacionais.”.

Nossa

Missão

“Desenvolver soluções integradas e otimizadas para a governança, estratégia e gestão das organizações, alinhadas com princípios socioculturais,
ambientais e econômicos”.

Nossa

Filosofia e Abordagem

Prover soluções que integrem as estratégias, os processos, as pessoas e a
tecnologia das empresas é a filosofia NBS.
O compromisso com resultados e metas estabelecidas é assegurado através
do adequado envolvimento e comprometimento das pessoas chaves e do
respeito à cultura da organização.

4

www.nbs.com.br

Nossa Empresa
A NBS Consulting Group é uma empresa de consultoria
multidisciplinar em Gestão, fundada em 1992, com competências nas áreas de Estratégias e Gestão Empresarial.
Seu perfil de trabalho caracteriza-se pela manutenção
do foco nas metas estabelecidas junto aos seus clientes,
na permanente qualificação profissional e na aplicação
de metodologias consagradas internacionalmente na implantação de soluções gerenciais.
A NBS é uma empresa com experiência nacional e internacional, atuando no mercado em diversos segmentos,
provendo soluções gerenciais, através de projetos de consultoria, treinamentos e auditorias. Sediada em São Paulo, com escritórios regionais em importantes capitais do
país, o Grupo NBS conta atualmente com uma equipe de
30 profissionais, atuando em regime full-time, em seus
grupos de competência.
Tem como principal objetivo implementar soluções em
Gestão de Negócios, que tornem mais ágeis e competitivas as empresas de nossos Clientes. Planejar atividades,
prevenir problemas e controlar processos e resultados,
assegurando fazer certo na primeira vez, é o caminho a
ser buscado para prover confiança sobre a qualidade dos
serviços.
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Nossa Abordagem
Estágios do ciclo de desenvolvimento estratégico organizacional
A metodologia de trabalho da NBS está estruturada em cinco estágios que representam o ciclo do processo de gestão nas organizações. Para cada estágio a NBS possui um conjunto de soluções integradas,
que são desenvolvidas de forma personalizada e de acordo com as necessidades da organização cliente.

Nossa Metodologia

Reduzir custos, aumentar a produtividade
e gerenciar riscos

Nosso principal desafio é concretizar resultados que alavanquem os negócios
de nossos clientes, alinhando estratégias, gestão, processos e pessoas, com
fatores de competitividade que garantam a perpetuação das organizações.
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Sistemas de Informações
Gerenciais
Balanced Scorecard

Arquitetura das Informações Gerenciais

A ferramenta adotada pela
NBS para efetivar o Planejamento Estratégico das organizações é o Balanced Scorecard, proposto por Kaplan
e Norton. Esta ferramenta orienta
ao desdobramento do planejamento
organizacional nas perspectivas dos
acionistas, dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Dessa forma, são estabelecidos objetivos, metas e indicadores
de tendência e de ocorrência, que
garantem a gestão da implementação das estratégias e seus resultados.

Nossa abordagem permite realizar um levantamento das informações chaves de cada organização,
como mapas Estratégicos e mapas de contribuição,
inventário de Indicadores, inventário de projetos,
operações piloto, modelos de gestão de portfolios e
projetos, estruturas organizacionais, plano de contas , infraestrutura e TI. A partir deste levantamento, é possível realizar um uma proposta de arquitetura para a gestão destas informações, contribuindo
para a manutenção e perpetuação do conhecimento.

Aliada a essa ferramenta, propomos a adoção do conceito de “Centros de Controle Empresarial” ou Management Cockpit, que apresenta aos
principais executivos da organização,
em uma só tela, o status de resultados
e informações da empresa totalmente
relacionadas e encadeadas, on-line.

Através da Plataforma Channel, sua
organização poderá:
- Gerenciar mapas estratégicos, garantindo a aplicação das diretrizes estratégicas no dia a dia do negócio;
- Gerenciar o portfólio de projetos, garantindo a governança e apoiando de forma
estruturada o processo decisório, selecionando projetos mais alinhados à estratégia;

Implantação do Channel
A Plataforma Channel é um software que propõe, de maneira prática, pautada em boas práticas reconhecidas pelo
mercado, o alinhamento das operações
e projetos de uma instituição ao seu planejamento estratégico, proporcionando
um ambiente completo de apoio à gestão.
Seu grande diferencial está em
reunir, em uma única ferramenta, de forma integrada e natural, as mais importantes práticas de gestão da atualidade:
Balanced Scorecard, Gerenciamento de
Projetos e Portfolios e Gestão de Operações baseadas em processos de negócio.

- Gerenciar os empreendimentos da organização, com base nas melhores práticas do
gerenciamento de projetos, apoiando o processo de planejamento e controle com ferramentas aderentes às modernas práticas disponíveis no mercado (PMBOK, SCRUM, GPD);
- Gerenciar as operações que apoiam a
estratégia, controlando o trabalho diário, o processo decisório, o correto tratamento das demandas, e promovendo
a
eficiência
operacional.
Através do Channel, é possível gerenciar todo o trabalho oriundo da estratégia, seja na forma de projetos, ou na
forma de processos, com base nas melhores práticas de gestão, promovendo
o alinhamento estratégico das ações desempenhadas no dia a dia da organização.

Visão sem ação é um sonho, ação sem visão um passatempo,
mas uma visão com ação pode mudar o mundo.
Porcentagem dos executivos que
realizam algum tipo de planejamento em suas organizações

83

%

A JExperts, empresa parceira da NBS, é a criadora da Plataforma Channel e
atua no desenvolvimento de soluções de software e serviços destinados à melhoria das práticas de gestão nas empresas.
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Resultados Esperados
com a Implantação do Channel:
Promover, de uma forma simples e prática, o alinhamento das ações quotidianas às diretrizes do planejamento estratégico.

Por que escolher a NBS?
Nossa metodologia de trabalho utiliza conceitos de análise de risco que identificam os fatores que podem provocar impactos adversos nos negócios e operações
de nossos clientes, assegurando não apenas que os resultados sejam plenamente atingidos, mas também que o conhecimento seja transferido para a organização.

Comunicar eficientemente a estratégia empresarial e seus desdobramentos a todos os stakeholders,
apresentando a informação certa para a pessoa certa.
Proporcionar um meio fértil para a criação de uma cultura orientada à estratégia e a cultura de gerenciamento de projetos na instituição.

Segurança

Suporte

Metodologia

Planejamento

24 anos
de mercado

Escritórios em
São Paulo, Vitória e
Porto Alegre

Abordagem Objetiva

Gerenciamento de
cronogramas

2000
clientes atendidos

Atuação
Internacionacional

22.000
pessoas treinadas

Trabalho
em Equipe

Consultores
qualificados

30 Consultores no
Brasil

Transferência de
Conhecimento

Gerenciamento de
Riscos

Propiciar o desenvolvimento de boas práticas de forma flexível, adequada à maturidade e estágio de
desenvolvimento da empresa.
Reunir todas as informações importantes sobre os empreendimentos e ações da organização em um
único local, compartilhando dados de forma segura e controlada aos gestores, colaboradores e parceiros.
Apoiar a Governança, estabelecendo de forma flexível papéis, responsabilidades, funções em torno dos
processos em todos os níveis da gestão.

NBS Consulting Group
Escritório NBS Brasil (São Paulo)

Escritório Regional Espírito Santo

Escritório Regional Rio Grande do Sul

R. Vergueiro, 1421 – Conjunto 504

R. Abiail Amaral Carneiro, 191 - Sl 609

Av. Marechal Rondon, 2789

São Paulo – SP – CEP: 04101-000

Vitória – ES – CEP: 29050-909

Gravataí – RS – CEP: 90330-000

Tel/Fax: 55 (11) 2359-7650

Tel/Fax: 55 (27) 3225-7241

Tel/Fax: 55 (51) 3469-3801

email: atendimento@nbs.com.br

Visite o nosso site:

www.nbs.com.br

“NBS Consulting Group” refere-se à sociedade limitada estabelecida no Brasil
“Nacional Bureau de Serviços NBS Consultoria e Participações Societárias
S/S Ltda” e sua rede de empresas associadas, cada qual constituindo uma
pessoa jurídica independente.

