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A VELOCIDADE VENCE SEMPRE
A TBM é especializada em operações e consultoria de supply chain para
fabricantes e distribuidores. Pressionamos o pedal do acelerador em suas
operações para torná-las mais ágeis. E nós o ajudamos a acelerar o desempenho
do negócio de 3 a 5 vezes mais rápido do que seus concorrentes.
COMO SUA EMPRESA GANHA COM AS SOLUÇÕES DA TBM

Excelência
Operacional

Sistema de Gestao +
Liderança Operacional

Transformação Lean

Implementação de Estratégia

Melhorias de desempenho
direcionadas

Implantação dos Objetivos

Melhorias nos Custos e
Fluxo de Caixa

Desenvolvimento da Liderança
Operacional
Processo diário de gestão

Transformação da Área
Administrativa
Aumente seu resultado 2
vezes mais rápido

Aquisições + Fusões
Diligência Operacional
Analise Potencial Completa
Planejamento da Fusão
Planejamento e
Implementação de criação de
valor com potencial total

Realize melhorias diretas
no EBITDA - geralmente
de 20% a 30%

Realize melhorias no
desempenho sustentável
de até 15

Soluções Operacionais em
Liderança
Recursos Temporários
Liderança de Projeto
Entrevista de Trabalho

Gestão da Supply Chain
Otimização do Estoque
Planejamento Empresarial Integrado
(S&OP)
Gestão de Fornecedores
Operações de Rede/Armazém
Desenvolvimento de talentos de
supply chain
Alcance seu menor
custo possível

Tecnologia
Software de ferramentas em
excelência operacional Dploy®
Solutions
Software da Otimização do Estoque
Software da Otimização da Rede
Software do Planejamento da
Supply Chain

Mantenha seu negócio
nos trilhos enquanto você
encontra os candidatos ideais e
permanentes

Tomar decisões fundamentadas
para agir rapidamente
e alcançar ganhos de
produtividade de dois dígitos

A TBM trabalha no ponto de impacto para gerar
resultados rápidos.

Nossos Clientes Satisfeitos Incluem:

Nossos consultores trabalham lado a lado com as equipes de operações e
supply chain, na sala de reuniões e no ponto de ação, envolvendo seu pessoal
na concepção personalizada de soluções próprias.
Nós temos uma tendência para a ação, implementando rapidamente essas
soluções para resolver seus problemas mais críticos primeiro e começar a mover
o ponteiro no desempenho do negócio rapidamente. No processo, transferimos
conhecimento para o pessoal em todos os níveis. E implementamos tecnologias
de apoio, para que você possa sustentar e desenvolver seus resultados. Nós
garantimos nosso trabalho. Incondicionalmente.

A TBM acelera o desempenho de empresas em
todo o mundo. Estamos localizados mundialmente
para atender onde você opera, em seu idioma.

PACÍFICO ASIÁTICO
China*

AMÉRICA DO NORTE
Estados Unidos*
AMÉRICA LATINA
México* e Chile
*Indica locais de trabalho

EUROPA
Reino Unido* e
Alemanha

Industrias que atendemos:
AEROESPACIAL

EMBALAGEM

PRODUTOS PARA O CONSUMIDOR

FARMACEUTICAS

ALIMENTOS E BEBIDAS

TRANSPORTE FERROVIÁRIO

TEXTEIS E VESTUÁRIOS

VAREJO

INDUSTRIAL

SETOR DE SERVIÇOS

PRODUTOS MÉDICOS

TECNOLOGIA

FALE COM TBM HOJE PARA SALTAR PARA SUA PRÓXIMA VITÓRIA
tbmcg.com.br
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