Sustentabilidade
Gestão de Energia, Meio Ambiente, Segurança e
Saúde Ocupacional e Mudanças Climáticas
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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.
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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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Gestão para Sustentabilidade
NBS CEMA
A NBS CEMA é uma associação entre duas tradicionais empresas de consultoria, que através de
suas competências complementares,
NBS em Gestão Empresarial e CEMA
em Meio Ambiente, vem atuando de
forma conjunta desde 1995, permitindo um atendimento mais abrangente e completo a seus clientes.

			
Gestão Ambiental,
Segurança e Saúde Ocupacional
		
O cenário empresarial
atual vem exigindo que as organizações adotem parâmetros universais de
desempenho ambiental, segurança e
saúde ocupacional. A implementação
de Sistemas de Gestão voltados ao
meio ambiente (ISO 14001) e a segurança e saúde ocupacional (OHSAS
18001) conferem às empresas importantes benefícios, tais como a minimização de custos e de riscos e a melhoria organizacional, os quais, além de
refletirem no aumento da sua produtividade, poderão resultar em vantagens competitivas em seus mercados.
A NBS desenvolveu metodologia que promove o reconhecimento
das regulamentações locais aplicáveis ao site da empresa, a avaliação
da adequação dos processos a suas
especificações, a qualificação de uma
equipe multifuncional interna e o desenvolvimento e implementação de
um Sistema de Gestão Integrado segundo os requisitos destas normas.

Planos de Gestão de Resíduos

Gestão de Energia

Especificamente para a construção civil, há um conjunto de leis e normas técnicas
voltadas a gestão dos resíduos do setor. De forma
a auxiliar as empresas a se preparem para incorporar esses processos junto aos seus canteiros de
obras, a NBS CEMA desenvolveu uma metodologia para capacitação dos colaboradores e criação
de planos de gestão de resíduos, possibilitando
que a empresa possa implementar e monitorar
essas atividades ao longo do tempo.

Uma gestão de energia eficiente
tornou-se uma exigência estratégica para qualquer empreendimento e atavés da ISO 50001,
norma internacional para sistemas de gestão de
energia, é possível demonstrar que as práticas
implementadas em uma organização estão alinhadas com os melhores do mundo, proporcionando segurança para gestores e investidores.
Especialistas em gestão de energia de mais de 60
países desenvolveram esta norma com o objetivo específico de propiciar economia de energia e
atendimentos às exigências ambientais.

Inventário de Emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE)
O inventário de emissões de
GEE tem por objetivo determinar
as fontes de emissões nas atividades produtivas e quantificá-las,
organizando os dados com base
em padrões e protocolos internacionalmente aceitos. O inventário
de emissões é utilizado principalmente dentro de um contexto de
estratégia corporativa de mudanças climáticas e sustentabilidade
e oferece oportunidades de redução de custos através da melhoria
da eficiência de seus processos e
da otimização da energia e matéria prima, além de prestar contas
aos acionistas e stakeholders sobre os riscos e oportunidades em
seus processos. A NBS desenvolve
projetos com base na ISO 14064
e na metodologia proposta pelo
GHG Protocol para identificação,
quantificação e gestão das emissões de GEE de uma organização.

Desenvolvimento Sustentável é atender às necessidades do
presente sem comprometer as gerações futuras.

Sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano
interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os
recursos naturais das gerações futuras.
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Nossos Clientes:

Por que escolher a NBS?

A NBS possui uma carteira com mais de 2000 clientes atendidos e foi responsável
direta por mais de 1000 processos de certificação nas mais diversas normas de
sistemas de gestão. Especificamente em projetos da área de sustentabilidade desenvolvemos projetos para clientes como:
Agrícola Friburgo
Ajinomoto
Audi
Andrade Gutierrez
Bom Bril
Boticário
Cia Bandeirantes
Construtora RFM
Construtora Toda

Coca-Cola
Cimento Itambé
Cosmotec
Compacta Engenharia
Dini Têxtil
Estacon Engenharia
Eletropaulo
Encalso Construtora
General Motors

Globalpack
Mercedes Benz
Mineração Financial
Mineração Sama
Mineração Taboca
Mina Montagens
NGK Automotivo
O Boticário
Pecuária Dahma

De Beers
MAN Caminhões
Fiat CNH
SKF
Solvay
Transbrasa
Vale
Volkswagen
Yamana Gold

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.

Segurança

Suporte

Metodologia

Planejamento

24 anos
de mercado

Escritórios em São
Paulo, Vitória e Porto
Alegre

Abordagem Objetiva

Gerenciamento de
cronogramas

Mais de 2000 clientes
atendidos

Atuação
Internacionacional

23.000
pessoas treinadas

Trabalho em Equipe

Consultores Qualificados e Certificados

30 Consultores no
Brasil

Transferência de
Conhecimento

Gerenciamento de
Riscos

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.

