
BSI, grupo de origem Britânica, maior organismo de 
normalização do mundo e um dos maiores organis
mos de certificação que fornece soluções baseadas 
em normas para mais de 80.000 clientes em mais 120 

países, adquiriu em 2006 a empresa Entropy System agregando ao 
seu portfólio de serviços o mais completo software para Sistemas 
de Gestão disponível no mercado. 

C o m esta aquisição, o Grupo BSI deu um importante passo 
na direção de oferecer soluções completas para seus clientes. 
Atualmente, a operação da Entropy Systems encontra-se to
talmente integrada ao Grupo BSI e o software Entropy® foi 
atualizado através do conhecimento dos especialistas em nor
malização e certificação, que aplicam estas normas em benefício 
das Organizações. 

Como resultado, o Entropy atualmente é ut i l izado em 
mais de 14.000 sites em empresas dos mais variados setores 
e tamanhos, desde empresas com uma unidade e apenas um 
Sistema de Gestão implementado, até empresas com múltiplos 
sites, transnacionais, com centenas de unidades certificadas, em 
diversas normas distintas. Dentre os clientes estão empresas 
como Coca-Cola, GlaxoSmithKline, Merck & Co, Levis, A I G , 
SC Johnson entre outras. 

A BSI Brasil, unidade do grupo responsável pela operação 
da América do Sul, iniciou em 2010 uma série de ações para 
realizar a implementação desta divisão de negócios no mercado 
brasileiro. Além das ações internas de estruturação das áreas de 
marketing, vendas e operações para o lançamento do Entropy®, 
uma série de apresentações, demonstrações de funcionalidade 
e provas de conceito foram realizadas para clientes atuais e 
prospectos relevantes. 

Em 2011, todos os clientes da BSI Brasil poderão se beneficiar 
com a utilização desta ferramenta que propicia o gerenciamento 
mais efetivo dos seus sistemas de gestão. 

gestão (incluindo, porém não limitado à ISO 9001, ISO 14001 e 
O H S A S 18001), distintas demandas organizacionais (administra
ção de cadeias de fornecedores, administração interna, adminis
tração de redes de distribuição ou franquias), além de ser possível 
integrar dados de outras fontes, como por exemplo, provedores de 
conteúdo legal, regulatório e normativo. 

O software é baseado na web, com dados domiciliados no servidor 
do próprio cliente, podendo ser rapidamente implementado, garan
tindo melhorias de desempenho em um curto período de tempo. As 
informações inseridas podem ser disponibilizadas instantaneamente 
em qualquer localidade do mundo que disponha de serviçois de in
ternet (o software opera em diversas línguas, incluindo o Português), 
eliminando o risco de uso de informações obsoletas, inconsistentes 
ou evitando a falta de informações pertinentes. 

C o m incrível flexibilidade, a empresa customiza gráficos, 
planilhas, sumários e resumos de operações e relatórios para 
gerenciar riscos, tomar medidas preventivas ou corretivas e 
obter melhorias. 

Os cinco módulos chave do sorware Entropy têm uma gama 
de recursos que podem funcionar de forma independente para 
questões específicas ou de forma integrada: 



Módulo de Gestão de Auditoria 
e Conformidade 

O gerenciamento da conformidade é um componente crítico 
no processo de controle interno de qualquer negócio e um pré-
requisito para avaliar o cumprimento das normas de desempenho 
corporativo. Quer se trate de conformidade com os procedimentos 
internos corporativos, exigências regulatórias externas como Sar-
banes Oxley ou o cumprimento de códigos de conduta, como a 
ISO 14001, uma auditoria interna eficaz é fundamental na gestão 
da conformidade e melhoria contínua. 

Funcionalidades: 
o Criar checklists / protocolos; 
o Agendar auditorias / avaliações; 
o Conduzir auditorias / avaliações; 
o Levantar recomendações e não conformidades; 
o Realizar análises de causas; 

o Levantar, monitora e fechar atividades corretivas e preventivas; 
o Relatórios com indicadores gráficos de desempenho; 
o Melhorar a conformidade e aplicar as melhores práticas. 

Módulo de Gestão de Incidentes 
Gerencia todos os incidentes, 

de acidentes de trabalho a danos 
ambientais através de deficiências 
da qualidade, falhas na segurança 
e na cadeia de abastecimento. Ele 
fornece um conjunto abrangente 
de recursos para a documentação, 
notificação e investigação de falhas 
e incidentes. 

Funcionalidades: 
o Registrar incidentes; 

o Configurar notificação de incidentes automática; 
o Investigar e conduzir analises de causas; 
o Levantar , m o n i t o r a e fechar a t iv idades corretivas e 

preventivas; 

o Relatórios com indicadores gráficos de desempenho; 
o Analisar tendências e reduzir incidentes. 

Módulo de Gestão de 
Performance 

Fornece aos diretores e gerentes seniores informações de 
desempenho em tempo hábil, confiável e verificável em um site, 
uma unidade de negócios ou em todo o seu negócio. 

Funcionalidades: 
o Configurar objetivos corporativos; 
o Estabelecer metas do grupo, unidades de negócio e no nível 

de unidade; 

o Criar indicadores de performance e métricas de desempenho; 
o Notificar a entrada de dados no nível de unidade; 
o Validar e aprovar dados; 

o Relatórios com indicadores gráficos de desempenho; 
o Analisar tendências a melhorar a performance. 

Módulo de Gestão de Risco 
Permite a identificação, avaliação e gestão dos riscos do 

negócio. U m a pró-ativa e continua gestão dos riscos corpo
rativos é um dos mais eficazes meios de gerenciamento da 
conformidade, comprovando e melhorando controles internos 
e governança, tendo como benefício a redução do potencial de 
perda dos acionistas (impacto aos negócios) ao mesmo tempo 
que cria vantagens competitivas que podem aumentar o valor 
organizacional. 

Funcionalidades: 
o Criar metodologias de avaliação de riscos e controle; 
o Identificar e rastrear os requisitos regulamentares; 
o Conduzir avaliações de risco e controle; 
o Levantar, monitora e fechar ações de resposta ao risco; 
o Notificação para reavaliação; 

o Criar e apresentar relatórios sobre registros de riscos; 
o Analisar ações de resposta ao risco e reduzir risco residual. 

Módulo de Gestão do 
Conhecimento 

Tem um conjunto de recursos que garante a todos os 
usuários ter acesso imediato a todas as informações neces
sárias para as suas funções no negócio, sejam elas manuais, 
procedimentos, instruções, relatórios, etc. C o m poderosos, 
recursos de gerenciamento de treinamento, notificação de 
revisões e relatórios de responsabil idades específicas do 
usuário, o módulo fornece visibi l idade instantânea de todas 
as necessidades de treinamento, tarefas e responsabilidades 
de um usuário. O modulo de gestão de conhecimento m i n i 
miza os problemas de comunicação organizacional, sendo o 
depositório de toda a documentação do sistema de gestão, 
assegurando ainda que as informações relevantes estarão 
disponíveis para as pessoas apropriadas de forma atualizada e 
assegurará que estas pessoas estejam devidamente alertadas 
sobre mudanças e devidamente treinadas. 

Funcionalidades: 
o Criar, revisar e aprovar documentos controlados; 
o Fornecer um portal corporativo como fonte única de documen

tos controlados, recursos, melhores práticas, notícias, eventos 
e alertas; 

o Relatório automático da análise das necessidades de treina
mento de funcionários; 

o Alertar funcionários sobre alterações em documentos pelas 
quais são responsáveis; 

o Notificar automaticamente funcionários sobre suas necessi
dades de treinamento; 

o Fornecer ferramentas de pesquisa, comunicação e feedbacks. 

Contate a BSI Brasil para maiores informações sobre a funcionalidade 
do sistema. 

Text Box
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