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Desde trilhos para bondes até a Internet das Coisas, o
patrimônio do BSI está intimamente ligado a como as "coisas"
funcionam. Certificando-se de que elas funcionam com
segurança. Certificando-se de que funcionam corretamente.
Há mais de cem anos, a nossa primeira norma reduziu
o número de bitolas em trilhos de bonde de 75 para 5.
Oferecemos atualmente mais de 58.000 normas e somos os
criadores das três normas mais adotadas no mundo: gestão de
qualidade, gestão ambiental e saúde ocupacional e segurança.
Também ajudamos organizações em todo o mundo a
implementar coletivamente essas melhores práticas.
Anualmente, treinamos 134.000 participantes e passamos
191.000 dias avaliando e certificando sistemas de gestão.
Também fornecemos cerca de 60.000 dias de consultoria por
ano, trabalhando diretamente com organizações para ajudá-las
a aumentar sua resiliência.
Anualmente, nossas equipes de certificação de produtos
passam horas em laboratórios testando janelas, produtos
eletrônicos, dispositivos médicos e outros tipos de produtos
para que as pessoas saibam que é seguro tê-los em suas
próprias casa, nos locais de trabalho e sob os cuidados dos
profissionais da saúde. Um produto testado e certiﬁcado pelo
BSI é o sinal definitivo de confiança.
Como uma organização independente, sem fins lucrativos
e fundada por decreto régio, podemos reinvestir 100% de
nosso lucro na empresa. Um dos nossos principais ativos de
investimento são os nossos funcionários. Os diferenciais do
BSI são: paixão, competência, integridade, natureza inclusiva e
compromisso com a melhoria contínua.
Permitimos que as organizações sejam mais confiáveis. Mais
seguras. Mais responsáveis. Mais sólidas. Mais inovadoras. Mais
ágeis. Essas características combinadas permitem que uma
organização seja mais resiliente para que consiga resistir ao
teste do tempo.
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confiável
*Programa "a voz do cliente" 2017 do BSI
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Qual é o grau de confiança
que a sua organização possui?
É preciso que seus clientes possam confiar em sua
organização. Para tal, você precisa certificá-los de que
seus produtos, processos e decisões de negócios sejam
confiáveis, seguros, éticos e sustentáveis.
A construção de uma marca confiável começa com o
compromisso. Pergunte-se: seus clientes podem confiar
na segurança e confiabilidade de seus produtos? Você está
incorporando processos de qualidade em todos os níveis
de sua organização? Seus funcionários estão seguros no
trabalho? Você tem um plano de apoio?
O BSI Kitemark™ é o símbolo máximo da confiança.
Testamos produtos e serviços de forma minuciosa,
reproduzindo a forma como serão usados e realizando
avaliações regulares, para que seus clientes possam ter a
certeza de que estão seguros. A Marca de Garantia do BSI
também é um símbolo de segurança. Seja por meio do icônico
sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001 ou da norma de
Continuidade dos Negócios ISO 22301, seus clientes têm a
garantia de que você está constantemente melhorando a
forma como faz negócios.

73%
dos clientes BSI declaram que
a certificação de Continuidade
dos Negócios (ISO 22301)
inspirou confiança em seus
negócios *
191.000

Anualmente, o BSI realiza
mais de 191.000 auditorias
em 154 países.
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segura
* Programa "a voz do cliente" de 2017 do BSI
* * Pesquisa da PWC sobre violações na segurança da informação de 2015
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Qual é o grau de segurança
que a sua organização apresenta?
Uma organização segura está mais bem protegida contra
ameaças. Suas partes interessadas, investidores, funcionários e
clientes devem ter confiança de que sua organização é segura
e confiável.
A segurança está ligada à avaliação, gestão e redução de riscos,
desde enchentes, incêndios e roubos até crimes cibernéticos
e interrupções na cadeia de suprimentos. A segurança requer
a proteção de todos os seus ativos, sejam eles tangíveis ou
intangíveis, desde funcionários e instalações até propriedade
intelectual e dados dos clientes.
As soluções e os serviços do BSI ajudam a enfrentar esses
desafios. Nosso gerente de conformidade de fornecedores
permite que você tenha um controle transparente de redes
complexas de cadeias de fornecimento e o SCREEN oferece
visibilidade em relação aos riscos geográficos da cadeia de
suprimentos. Também somos um fornecedor respeitado da
norma de gestão de segurança da informação mais usada
no mundo todo, a ISO/IEC 27001, que funciona como um
alicerce para os desafios de segurança da informação de sua
organização. Esses serviços, combinados com nossos serviços
de testes de alcance internacional, nos ajudam a assegurar que
seus sistemas vitais sejam mais seguros. Podemos ajudar sua
organização a adotar uma abordagem ativa para reduzir riscos
globais, proteger seus negócios e se tornar mais resiliente.

65%
de clientes BSI declaram que
a certificação de segurança da
informação (ISO/IEC 27001)
reduz o risco do negócio*

90%
das grandes
organizações sofreram
uma violação de segurança**
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responsável
*Relatório de Sustentabilidade Global da Neilson
**Programa "a voz do cliente" de 2017 do BSI
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Qual é o grau de responsabilidade
da sua organização?
Uma organização responsável tem líderes responsáveis,
que agem de maneira legal e ética na gestão de riscos e no
aproveitamento de oportunidades.
Uma empresa responsável garante a saúde e o bem estar
de seus funcionários, oferecendo produtos e serviços com
uma garantia de qualidade e dentro da lei. Uma empresa
responsável controla seu impacto sobre o meio ambiente,
minimizando suas emissões de carbono e o consumo de
energia enquanto gerencia seus resíduos. Cumpre suas
obrigações para com os clientes, fornecendo produtos seguros
e confiáveis e mantendo serviços essenciais.
Com o conhecimento da sociedade em que atua, uma empresa
responsável visa trabalhar em colaboração com clientes,
fornecedores e parceiros para trazer benefícios para todas as
partes envolvidas e contribuir para seu sucesso comercial.
O BSI oferece um amplo portfólio de serviços ambientais,
de saúde e segurança, incluindo a certificação de normas,
tais como a ISO 14001 de Gestão Ambiental e a ISO 50001
de Gestão de Energia. Para clientes que não têm nossa
certificação, também oferecemos uma série de serviços de
consultoria nas áreas de serviços ambientais, ergonomia,
licenças de qualidade do ar e modelação, bem como soluções
para cadeias de fornecimento responsáveis.

65%
dos consumidores dizem que
estão dispostos a pagar mais
por marcas sustentáveis*

77%
de clientes BSI declaram
que a certificação de Gestão
Ambiental (ISO 14001)
permite que eles cumpram
com as regulamentações**
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sólida
*Relatório de Resiliência Cibernética do BCI de 2016
**Programa "a voz do cliente" de 2017 do BSI
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Qual é o grau de solidez
da sua organização?
Ser sólida começa com uma liderança inspiradora e eficaz.
Uma governança corporativa sólida, uma gestão de riscos
eficaz e as pessoas certas são elementos fundamentais para
fortalecer sua organização.
Ser sólida significa ter a capacidade de proteger seus ativos
e superar as interrupções dos negócios. Compreender a sua
cadeia de suprimentos é fundamental para isso, permitindo
que você monitore a conformidade de seus fornecedores,
identifique pontos fracos e administre sua exposição a riscos.
Uma organização sólida é adaptável. Em um mundo
em constante transformação, onde novas ameaças e
oportunidades não param de evoluir, seu negócio deve
responder de forma rápida a forças cambiantes, desde avanços
técnicos e inovações até a sustentabilidade e a globalização.
Na prática, tornar sua organização mais sólida requer ação.
Significa implementar sistemas e processos de gestão efetivos
que sejam eficientes e confiáveis.
Os produtos e serviços do BSI, fornecidos por especialistas,
podem ajudar sua organização a ser mais sólida.

75%
de organizações relatam que
colocaram em prática planos
de continuidade dos negócios
para lidar com interrupções
cibernéticas*

61%
de clientes BSI declaram que
a certificação de Gestão de
Qualidade (ISO 9001) ajuda
a reduzir a probabilidade de
erros**
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Até que ponto a sua organização
é inovadora?
Inovação tem a ver com adaptabilidade, uma perspectiva
visionária e o desenvolvimento de novas práticas e ideias que
contribuem para mudanças significativas na indústria.
O BSI entende de inovação. Desde 1901, quando escrevemos a
primeira norma relativa a peças de aço em linhas de bondes, a
nossa empresa não parou de evoluir. Hoje, oferecemos mais de
58.000 normas. Sempre estivemos e continuaremos a estar
na vanguarda da padronização nacional e internacional.
O conhecimento incorporado nas normas que
publicamos ajuda as organizações a melhorarem seu
desempenho, a gerenciarem seus riscos, a inovarem e a
crescerem. Trabalhamos em estreita colaboração com
governos, entidades comerciais e educacionais e especialistas
técnicos para desenvolver soluções que ofereçam apoio em
ambientes em rápida mudança, novas tecnologias digitais,
ciências e práticas industriais. Somos incansáveis na inovação
de novas normas e no desenvolvimento de competências em
áreas como a Internet das Coisas, fabricação digital, práticas
éticas com robôs, cidades inteligentes e muito mais.

3
As três normas de gestão
mais implementadas no
mundo foram iniciadas pelo
BSI.

11.500
O BSI conta com uma rede de
mais de 11.500 especialistas
que apoiam a criação de
normas.
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ágil
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O quão ágil
é sua organização?
A velocidade na tomada de decisões e a capacidade de se
adaptar no ambiente de negócios em constante mudança de
hoje em dia são vitais para qualquer organização que almeje
ser bem-sucedida. Às vezes, isso significa proteger seu negócio
de problemas que seu setor possa vir a enfrentar no futuro.
Quando as empresas se deparam com a necessidade de
ajustar seus planos em direção a mudanças sociais, novas
regulamentações e outros obstáculos imprevisíveis, o acesso
a conhecimento e experiência externos é crucial para que
isso ocorra. Os serviços de consultoria do BSI oferecem esse
conhecimento único.
Para ajudá-lo a se adaptar rapidamente aos desafios do
mundo moderno, nossos consultores podem ajudar a
construir e a melhorar relacionamentos de negócios internos
e externos, bem como identificar e aprimorar processos,
alinhar a liderança e envolver os funcionários. Seja por um
período curto e fixo ou com um programa mais detalhado,
oferecemos conhecimento personalizado em áreas tais como
meio ambiente, saúde e segurança, cadeia de suprimentos,
segurança da informação e muito mais.

5
O BSI vem expandindo
rapidamente sua
especialidade em serviços
profissionais, com cinco
aquisições nos últimos 12
meses.

58.000
Anualmente, o BSI oferece
58.000 dias de consultoria.
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resiliente
*Relatório sobre resiliência organizacional do BSI/Economist Intelligence
**De 3.700 clientes consultados na pesquisa de marca do BSI de 2016
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Até que ponto a sua organização
é resiliente?
Uma organização resiliente prevê e se adapta a mudanças
incrementais e interrupções súbitas para que possa sobreviver
e prosperar em um mundo dinâmico e interligado.
Deve ser sólida, segura, responsável, confiável, inovadora e ágil.
Resiliência significa fazer o possível para incorporar melhores
práticas em toda a organização. Requer melhorias contínuas,
não somente em termos de funcionários, produtos e
processos, mas também em áreas principais, como operações,
informação e cadeia de suprimentos, para possibilitar uma
tomada de decisão mais rápida e eficaz.
O BSI pode ajudá-lo(a) a alcançar isso. Podemos ser seu guia,
permitindo que você desenvolva capacidades, competências,
força e confiabilidade em toda sua organização.
Tire proveito de nossa experiência para combater ameaças,
abraçar oportunidades e enfrentar o futuro com confiança.

88%
Entrevistados em uma
pesquisa global do BSI/EIU
acreditam que resiliência
organizacional é uma
prioridade para seu negócio*

60%
dos nossos clientes veem o
BSI como um parceiro digno
de confiança para ajudá-los a
alcançar resiliência * *
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Soluções BSI

Conhecimento
Garantia
Conformidade
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Conhecimento
Nossas soluções de conhecimento e fluxo de trabalho ajudam
as organizações a enfrentarem seus desafios estratégicos e
operacionais para atingirem um melhor desempenho e fornecer
valor. Oferecemos um amplo portfólio de soluções de padronização
para ajudar a atender as necessidades do setor, do governo, de
consumidores e de outras partes interessadas.

Entidade Nacional de Normas
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Nomeado pelo governo britânico, o BSI é a entidade nacional de normas
do Reino Unido. Desenvolvemos normas internacionais, europeias e
britânicas.
Normas - pensamento coletivo voltado a melhores práticas
Normas representam a sabedoria destilada de como o "bom" deve ser.
São quadros abertos, baseados em consenso, para o compartilhamento
de conhecimento entre as partes interessadas.
As normas englobam produtos, serviços e processos, oferecendo
às organizações de todos os tipos e tamanhos um passaporte para
comercializar, além de oferecer confiança a seus clientes.
As normas são cada vez mais usadas para promover inovações e apoiar
a assimilação de tecnologias emergentes em áreas como:
• fabricação digital
• cidades inteligentes
• cibersegurança
• assistência médica digital
• tecnologia financeira
Operamos segundo o compromisso de fortalecer nosso envolvimento
com a indústria e com a comunidade de partes interessadas em geral,
unindo o conhecimento de especialistas, os usuários das normas,
as necessidades dos consumidores e as exigências das agências
reguladoras.
Participe
Trabalhe conosco para compartilhar seu conhecimento e para criar
as normas futuras. Você pode se envolver de diversas maneiras no
desenvolvimento de normas, incluindo a sugestão de normas novas,
participando de consultas públicas sobre normas ou se tornando
membro de uma de nossas comissões de desenvolvimento de normas.
Desenvolva suas próprias normas
Um documento chamado Especificação Publicamente Disponível (PAS)
padroniza elementos de um produto, serviço ou processo. Oferece
uma trajetória patrocinada para que qualquer tipo de organização
possa desenvolver um documento de padronização em resposta a uma
necessidade de mercado. Ao solicitar um PAS, você assume uma posição
de liderança para estabelecer a ordem do dia em seu setor. Esse sistema
pode ajudá-lo a trabalhar com agências reguladoras, a pré-estabelecer
um nível de boas práticas e/ou qualidade ou estabelecer confiança em
um produto ou serviço inovador.

BSOL

O British Standards Online (BSOL) é uma biblioteca de normas online
abrangente que fornece acesso a mais de 58.000 normas, incluindo
normas britânicas e europeias, bem como o conteúdo da normas
ASTM, IEC e ISO. É uma plataforma de fácil acesso e padronizada de
acordo com suas exigências específicas em termos de normas. Você
tem a flexibilidade de assinar a coleção completa, módulos específicos
segundo assunto ou construir sua própria biblioteca personalizada.

Navegador de Conformidade

O Navegador de Conformidade é um serviço de informação digital
poderoso que fornece acesso a normas e atualizações de aparelhos
médicos, de acordo com as exigências do Reino Unido e da União
Europeia. Ferramentas inteligentes, tais como alertas antecipados de
mudanças, perfis específicos por aparelho e rastreamento de alterações,
foram projetadas para economizar seu tempo e dinheiro; fazendo
com que você chegue mais rápido ao mercado e maximize o retorno
do investimento. É uma forma inteligente e simples de gerenciar a
conformidade dos aparelhos médicos.

Eurocódigos PLUS

O Eurocodes PLUS é um software singular que digitaliza
25.000 páginas de Eurocodes, fazendo com que seja a forma mais
rápida e eficiente de trabalhar com Eurocodes e transformando o
cruzamento complexo de informações em uma coisa do passado.
Selecione as informações relevantes para seu projeto e crie documentos
personalizados para colaborar e compartilhar com a sua equipe.
Simplesmente não existe uma maneira melhor de otimizar seu tempo de
desenvolvimento.

Adesão ao BSI

Em um mundo cada vez mais competitivo, normas podem significar a
diferença entre sucesso e fracasso e é por isso que cada vez mais as
organizações as estão utilizando. Ser membro do BSI significa que você
tem acesso exclusivo a uma equipe de especialistas em informação,
recebe atualizações regulares sobre normas por meio de nosso portal
de adesão e aproveita descontos substanciais na compra de normas
e conferências. A adesão também é uma forma de deixar claro a seus
clientes que você acredita nos mais altos padrões.

Catálogo de normas online

Procurando por uma norma específica? Pesquise e adquira normas
em nosso catálogo online: shop.bsigroup.com
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Garantia
Nossos serviços de garantia estão disponíveis no mundo todo e são
oferecidos por especialistas. Seja com a certificação de um sistema
de gestão, um treinamento fornecido por um de nossos treinadores
experientes ou a garantia de que seus produtos estão seguros,
podemos ajudá-lo(a) a tornar seu negócio mais resiliente.

Certificação de sistemas de gestão
A certificação de um sistema de
gestão demonstra a seus clientes,
fornecedores, funcionários
e investidores que você está
comprometido em ser o
melhor possível. Quando você
implementar um sistema de
gestão, nós lhe forneceremos as
ferramentas, o treinamento e o
conhecimento necessários para
garantir que esse sistema contribui
com o máximo de valor possível
para sua organização. A cada ano
concluímos com sucesso 191.000
dias de auditoria.

Resiliência operacional
Uma organização resiliente compreende plenamente sua operação
e o ambiente no qual atua. Isso inclui a identificação de melhorias
operacionais em todos seus produtos, serviços e processos para atender
as necessidades de seus clientes ao longo do tempo, bem como a
compressão de como uma organização valoriza seus funcionários e se
autogoverna. Requer evidências de que a organização não é complacente
e que está sempre se desafiando a melhorar seu desempenho e a
aumentar a sustentabilidade. O BSI pode ajudar por meio de uma série
de normas de sistema de gestão, incluindo:
• Gestão de Qualidade - ISO 9001 (e derivados do setor)
• Gestão Ambiental - ISO 14001
• Gestão de Energia - ISO 50001
• Saúde Ocupacional e Segurança - OHSAS 18001/ISO 45001*
• Continuidade dos Negócios - ISO 22301
• Relacionamentos Colaborativos - ISO 44001
• Combate ao Suborno - ISO 37001
Resiliência da informação
No mundo de hoje, as organizações devem comprovar que são
confiáveis na proteção de informações sigilosas. Uma organização
resiliente deve gerenciar suas informações, sejam elas físicas, digitais ou
de propriedade intelectual, ao longo de todo seu ciclo de vida: desde a
origem até a sua destruição. Isso requer a adoção de práticas baseadas
na segurança das informações que permitam que as partes envolvidas
coletem, armazenem, acessem e utilizem informações de forma segura e
eficaz. Os sistemas de gestão podem ajudar com:
• Segurança da Informação - ISO/IEC 27001
• Gestão do serviço de TI – ISO/IEC 20000
• Segurança em nuvem – ISO/IEC 27017 e CSA STAR
• Informações pessoalmente identificáveis em nuvem – ISO/IEC 27018
Resiliência da cadeia de suprimentos
À medida que as redes de cadeias de fornecimento cada vez mais
englobam continentes e se tornam mais complexas, é fundamental
ter a capacidade de quantificar e reduzir riscos ao longo do ciclo de
vida, desde a aquisição e a fabricação até o transporte e a venda As
organizações precisam identificar os riscos críticos para reduzir as
interrupções e se proteger de riscos globais operacionais, financeiros e
relativos à reputação. O BSI pode ajudar com:
• Pré-qualificação da cadeia de suprimentos – PAS 7000

Software BSI Entropy™
Ajuda você a tirar proveito máximo
de seus sistemas de negócios e de
gestão.

O software BSI Entropy™ oferece uma solução poderosa de melhoria de
negócios que pode reduzir o custo e o esforço para gerenciar, de maneira
proativa, conformidade, riscos e atividades de auditoria que atendem às
normas reconhecidas. Usado em todo o mundo por empresas de todos
os tamanhos para agilizar processos críticos e impulsionar melhorias
contínuas.

*lançamento previsto em 2018
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BSI Training Academy
Na Academia de treinamento BSI
temos um só objetivo: transferir
nossos conhecimentos para você.
Como pioneiros de normas líderes
mundiais, é alta a demanda pelo
nosso conhecimento especializado.

• Nossos cursos envolventes são projetados para assegurar que você
tenha acesso ao conhecimento e às habilidades que precisa para se sair
bem.
• Avaliamos seu feedback para assegurar que estamos desenvolvendo
constantemente nossos programas em torno de seus índices de
satisfação e sucesso.
• Anualmente, treinamos mais de 134.000 pessoas.
• A nota de avaliação da atuação de nossos professores é de 9.2/10 entre
nossos participantes.
• Técnicas de aprendizagem acelerada líderes do setor.
• Liderando o caminho com cursos virtuais novos e inovadores.

Certificação de produtos
Oferecemos uma série de serviços
de teste e certificação, incluindo
o desenvolvimento de novos
produtos, pré-avaliações, análises
de lacunas, análises de lotes e
testes completos de conformidade.
Contamos com algumas das mais
abrangentes competências de teste
e certificação do mundo, oferecendo
confiança em nossos produtos e
ajudando seu negócio a ganhar
acesso a mercados globais.

Kitemark™
BSI Kitemark™ é uma marca de qualidade, controlada e operada pelo BSI.
É um dos símbolos mais reconhecidos de qualidade e segurança e
oferece um verdadeiro valor a consumidores, empresas e práticas
de aquisição. Desde a segurança elétrica e contra incêndios até
especificações de capacetes equestres e vidros de proteção, você pode
ficar seguro de que seus produtos ou serviços são testados de forma
regular e rigorosa para que atendem às exigências de segurança mais
rigorosas.
Marcação CE
Como órgão notificado, podemos ajudá-lo(a) a obter acesso ao mercado
europeu garantindo que seus produtos atendem aos requisitos
da marcação CE. A marcação CE permite que você comercialize e
distribua legalmente seu produto no mercado europeu e demonstra
que seu produto está em conformidade com todas as diretrizes e
regulamentações europeias aplicáveis.
Como um órgão notificado para várias diretrizes e regulamentações
da UE, trabalhamos em parceria com seu negócio para ajudá-lo(a) a
entender e a cumprir com os requisitos essenciais.

Dispositivos médicos e healthcare
Nossa missão é garantir a
segurança do paciente e, ao mesmo
tempo, apoiar o acesso à tecnologia
global de aparelhos médicos.
Estamos comprometidos em definir
o padrão global com avaliações
abrangentes, ágeis e previsíveis
e sua respectiva certificação.

O BSI fornece um serviço global de ponta para fabricantes de aparelhos
médicos - com uma variedade de serviços de Certificação de Produtos
e o ISO 13485 de Gestão de Qualidade de Aparelhos Médicos - incluindo
avaliação da conformidade de produtos e a revisão de projeto,
certificação, treinamento e padronização.
Somos o organismo notificado líder no apoio a fabricantes para que
naveguem pelo universo complicado das exigências regulamentares.
Somos reconhecidos pela Comissão Europeia e trabalhamos com três
Diretivas de Aparelhos Médicos. Também somos reconhecidos pelo
CMDCAS (Canadá), PMD Act (Japão), Taiwan FDA (sob o programa TCP),
Hong Kong MDCO (sob o governo de Hong Kong), serviços CAB (Malásia)
e INMETRO (Brasil). Também fomos declarados uma organização de
auditoria do MDSAP.
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Conformidade

Serviços e soluções para a cadeia de
suprimentos
Nosso pacote de gestão de riscos
oferece uma solução completa
para aumentar a visibilidade
e desenvolver uma cadeia de
suprimentos mais sustentável e
segura para lidar com ameaças de
segurança, responsabilidade social
corporativa e continuidade dos
negócios. Cada serviço e solução
funcionam de forma independente
ao atender necessidades específicas
ou fornece informações inigualáveis
para suas operações globais.

Rede de avaliação da exposição da cadeia de suprimentos a riscos
(SCREEN)
O SCREEN é nosso sistema global online de inteligência da cadeia
de suprimentos que mede os fatores de risco em cada país por meio
de mais de 20 classificações de risco de cadeia de suprimentos por
país que são propriedade do BSI. O SCREEN é usado mundialmente
por importadores, fabricantes, associações e governos para avaliar e
quantificar possíveis exposições e ameaças à cadeia de suprimentos
em mais de 200 países.
Gerente de conformidade de fornecedores (SCM)
O SCM, nossa ferramenta online de gestão de riscos e auditoria, conecta
nossa inteligência de cadeia de suprimentos com suas operações
empresariais e de fornecedores em todo o mundo. Você pode mapear,
rastrear e mitigar as principais ameaças contra suas operações globais,
fornecedores críticos e outras entidades da cadeia de suprimentos por
meio de uma avaliação variada. Monitore o progresso ano a ano para
seus programas governamentais e corporativos de gestão da cadeia de
suprimentos.
Serviços de consultoria para a cadeia de suprimentos
Os consultores de risco do BSI trabalham com as organizações para
entender e definir as interdependências críticas dos riscos da cadeia de
suprimentos ao longo de toda a jornada do produto. Identificar as áreas
de maior risco permite que uma organização gerencie, reduza e planeje
de forma eficiente.
VerifEye™ - Auditoria de verificação de fornecedores
Nosso serviço de auditoria de verificação da cadeia de suprimentos
permite que as organizações obtenham visibilidade total das práticas
de seus fornecedores em todo o mundo. Nossos auditores nacionais
experientes confirmam que as informações, políticas e procedimentos
comerciais de seus fornecedores estão de acordo com os requisitos e
objetivos de sua organização.

Serviços profissionais

Serviços de consultoria
O mundo dos negócios não para de evoluir, criando desafios em
constante mudança para as organizações. Entendemos isso e
oferecemos um ponto de vista, conhecimentos e um know-how únicos
para ajudar as empresas a obterem sucesso.
Serviços e soluções de EHS (meio ambiente, saúde e segurança) do BSI
As empresas de hoje em dia enfrentam a complexidade das leis e
regulamentações referentes a EHS. A equipe de peritos em consultoria
do BSI oferece soluções de consultoria estratégica, técnica e de gestão,
incluindo avaliações, conformidade e licenças, gestão de riscos, soluções
de informação, relatórios, treinamento e outras. Nossos profissionais
possuem as certificações e o conhecimento industrial necessários para
navegar com sucesso pelos desafios de regulatórios e operacionais para
otimizar os recursos e obter resultados quantificáveis.
Cibersegurança e resiliência da informação do BSI
Oferecemos nossa experiência às organizações para a identificação,
proteção, conformidade e gestão de suas informações. Resolvemos seus
desafios de informação por meio de uma combinação de consultoria,
tecnologia, pesquisa e treinamento.
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bsigroup.com

Por meio da paixão e
experiência de nossos
funcionários, o BSI incorpora
excelência a organizações do
mundo todo para melhorar o
desempenho e a resiliência de
seus negócios.

