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Sistema de Gestão
+ Liderança
Operacional
FAÇA MAIS DO QUE
DETERMINAR METAS.
EXCEDA-AS RAPIDAMENTE.
Um sistema de gestão abrangente traduz a visão estratégica e objetivos anuais em
um sistema de operações conectado que é compreendido e implementado em toda a
empresa. Nossa estrutura conduz mudanças comportamentais focadas na resolução de
problemas, velocidade e execução envolvendo todos os níveis da empresa. E comece
rapidamente conduzindo as melhorias de desempenho sustentável de até 15%.

Sua empresa luta para:
• Conectar uma estratégia mais ampla
com as metas e objetivos dia-a-dia
• Cumprir consistentemente com
as metas de desempenho
• Resolver os problemas e
mantê-los corrigidos
• Alinhar as prioridades de
melhoria e os recursos em torno
dos objetivos estratégicos
• Focar a equipe no mesmo conjunto
das métricas críticas da empresa

Com o Sistema de Gestão da TBM,
você:
• Criará um consistente processo
de gestão em toda a empresa
• Melhorará a velocidade e
a eficácia executiva
• Saberá que trabalho fazer diariamente e
o que medir para ficar no caminho certo
e avançar em sua visão estratégica
• Sairá do modo combate e focará
na resolução do problema
• Alcançará a melhoria e o avanço dos
desempenhos sustentáveis, de até 15%,
além de outras melhorias físicas

Traduza sua visão estratégica para o
desempenho revolucionário em planos
executáveis com realizações diárias possíveis.
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
A TBM ajuda a desenvolver as metas de 3 a 5 anos e transformá-las em
objetivos anuais com metas mensuráveis e planejamentos práticos.
Usando o consagrado processo de disciplina e revisões mensais, você
aumentará suas chances de implementar com sucesso sua estratégia.
DESENVOLVIMENTO DAS METAS
Nós o ajudamos a fazer mais do que comunicar e estabelecer metas
de alto nível em cascata. Nós fornecemos a você um detalhado roteiro
de melhoria com metas significativas para todos os níveis, desde os
funcionários da linha de frente até a gestão intermediária.
DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA OPERACIONAL
Nós transformamos seus líderes no motor por trás de seu sistema de
gestão, ensinando-os a usar uma abordagem estruturada para conduzir
a melhoria diária. As métricas são alinhadas, a responsabilidade é
clara e as habilidades de resolução de problemas estão enraizadas no
comportamento organizacional.
PROCESSO DIÁRIO DE GESTÃO
Estabelecemos o rigor e disciplina necessários para estabelecer metas,
avaliar os progressos, identificar erros e suas principais causas, e claro,
corrigi-los diariamente. Assim você pode ganhar o dia, a semana, o mês
e finalmente o ano.
SOFTWARE DE FERRAMENTAS PARA EXCELÊNCIA OPERATICIONAL
DPLOY® SOLUTIONS
Desenhado para trabalhar de mãos dadas com o Sistema de Gestão da
TBM, o software Dploy Solutions automatiza os processos para apoiar e
agilizar a gestão diária, o desenvolvimento de estratégia, a gestão KPI,
gestão de projeto e visualização dos dados.

Resultados do Sistema de Gestão da TBM
ALSTOM TRANSPORT

Abastecendo o rápido crescimento.
• Aumentou a taxa de disponibilidade
de treinamento de 71% para 90%
• Crescimento dos negócios em 20% sem
aumentar o número de funcionários
• Dobrou a produtividade
diária de manutenção

A abordagem acelerada da TBM conduz a
resultados rápidos.
Na TBM, trabalhamos em horas, dias e semanas para colocar seu Sistema
de Gestão no lugar, no menor cronograma possível. Trabalhando com sua
equipe no ponto de impacto e abordando suas maiores oportunidades
de melhoria, em questão de semanas podemos ir desde o desenho do
sistema até a implementação. E sua empresa pode se beneficiar com
as melhorias de desempenho quase que imediatamente.
Estabelecendo seu Sistema de Gestão da TBM

• Receber grande renovação do
contrato por 3 anos com base na
melhoria do desempenho.

Diagnosticar

CARLISLE COMPANIES, INC.

Múltiplos Negócios. Uma
Estratégia Geral.
• Desenhou e implementou um sistema
operacional para toda a empresa
• Gerou mais de 70 milhões de dólares
em economia de custo e melhorou
em 30% o EBITDA em 3 anos

Concepção

• Reduziu a manufatura e o espaço de
estocagem em 2 milhões de pés quadrados

Implementar

Treinar

Demonstrações, orientações práticas e
sessões de revisão rigorosas asseguram que
seus funcionários saibam como impulsionar
seu Sistema de Gestão para a solução de
problemas e conduzir à melhoria contínua.

Tornando-se Sustentável e
Rentável.

• Reduziu os custos operacionais em 70%
• Dobrou a produção sem aumentar
o número de funcionários
• Alcançou 66% de melhoria da
produtividade ao longo de três anos

Trabalhamos em cooperação com sua
equipe para customizar seu Sistema de
Gestao para seus desafios específicos e
ambiente operacional. Você obtém um
sistema o qual você pode ser dono, e que
seus funcionários usarão.
A TBM trabalha rapidamente para obter o
enquadramento de seu Sistema de Gestao
dentro de semanas, incluindo as soluções
de gestão visual para o monitoramento de
desempenho e o pacote de software em
excelência operacional Dploy Solutions a fim
de habilitar seu sistema.

• Reduziu em 24% o capital de giro

FABRICANTE FARMACÊUTICO GLOBAL

Consultores experientes visitam suas
instalações e fazem as perguntas certas
para entender sua situação e aprimorala rapidamente nos maiores desafios e
oportunidades para melhoria.

Faça mais do que determinar metas. Exceda-as
rapidamente com TBM.

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.
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