A3 é Inteligência Empresarial
para Estratégias
e Soluções em Business.
Para isso, conta com a padronização da qualidade e
personalização dos serviços para cada cliente.
Com uma equipe multifuncional experiente e Result Providers em
todo o Brasil, a A3 traz uma gestão por resultados e ações globais,
que geram crescimento e lucratividade para clientes e parceiros.
Seguindo metodologias e um Modelo de Gestão por Resultado, a A3
complementa seus serviços com treinamentos, e-learning, além de
assessorias e consultorias para um planejamento estratégico de
resultado, que diferencia e posiciona empresas como líderes de
mercado.
E, para oferecer uma estrutura completa, a A3 Business Solutions se integrou
à UNIRESULT e a IT RESULT. Um diferencial a mais para quem busca
crescimento e excelência empresarial aliando teoria e prática.

Esta união agrega valores para a implantação eficiente do Modelo de
Gestão Result, que alia os benefícios da TECNOLOGIA a uma GESTÃO
POR RESULTADO BEM ESTRUTURADA.

RESULT
RESULT é um modelo de gestão por resultado aliado à
tecnologia. Foi desenvolvido e estruturado com base no
Padrão Nacional da Qualidade, o FNQ, que adota padrões de
referências mundiais e promove RESULTADOS tendo
como base INFORMAÇÃO e CONHECIMENTO,
associados a PESSOAS, PROCESSOS, CLIENTES,
SOCIEDADE, ESTRATÉGIAS e PLANOS para se chegar
à LIDERANÇA e à EXCELÊNCIA EMPRESARIAL. O
Modelo de Gestão RESULT também se baseia no padrão
INTERNACIONAL LEAN MANUFACTORING DE
QUALIDADE.
É um sistema de negócios que agrega um conjunto de
ferramentas e técnicas para organizar atividades e possibilitar
que se faça cada vez mais com menos, e dar aos clientes
exatamente o que eles desejam, no tempo certo. E isso torna
o trabalho mais satisfatório e transforma desperdício em valor.

O MODELO DE GESTÃO RESULT TEM O FOCO NO RESULTADO, EM CADA DEPARTAMENTO, COM
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA EMPRESA.

AS FASES DE IMPLANTAÇÃO DO MODELO
DE GESTÃO RESULT COMPREENDEM:
A ADERÊNCIA

CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE

Na qual é feito o mapeamento de cada setor, para deixar compatíveis a
empresa, o modelo de gestão e as ferramentas.

Para atender às necessidades de cada organização.

IMPLANTAÇÃO DO RESULT

Finanças

Na qual é feita a instalação do software que vai fornecer a estratégia e a
integração, para a organização e o crescimento.
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Suporte constante em todas as áreas e departamentos para uma gestão de
resultados e planejamento estratégico.
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EAD
Educação à distância para um treinamento eficiente e padronizado.
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BUSINESS INTELIGENCE (BI)
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO
Fase em que é feita a análise dos dados obtidos na aderência, além do
apoio técnico de utilização para padronização.

Permite extração de dados da base para análise estratégica, com a
simulação de situações empresariais para obtenção de resultados, com
otimização de tempo.

E O MODELO DE GESTÃO RESULT PODE SER APLICADO NOS MAIS DIFERENTES SEGMENTOS DE ATIVIDADE.
Por isso, o Modelo de Gestão RESULT possibilita: customização, flexibilidade, versatilidade, integração de
departamentos e processos, além do controle da qualidade.
O Modelo de Gestão RESULT prepara a empresa para enfrentar problemas e superar cada um deles com sabedoria
e planejamento, para atingir a LIDERANÇA.
Permite também a CORREÇÃO DE ERROS antes que se tornem graves e coloca as empresas em posição de
DESTAQUE no MERCADO.
Bem – vindo ao futuro da sua empresa. SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA CRESCIMENTO, LUCRATIVIDADE
e LIDERANÇA, com foco em RESULTADO.

www.a3bs.com.br

