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ISO 50001 – SISTEMAS DE GESTÃO DE ENERGIA
Clientes, investidores e para as organizações demonstrarem industrial. 
consumidores finais estão cada vez seu compromisso ambiental, A implementação e certificação do 
preocupados com o impacto destacando-se da concorrência com Sistema de Gestão de Energia 
ambiental de suas atividades, uma vantagem competitiva real. assegurará à organização uma 
produtos e serviços. Os custos com otimização e redução dos custos de 
a energia e a importância atribuída às Os benefícios da ISO 50001 energia, emissões de GEE e outros 
mudanças climáticas só vem impactos ambientais, através do 
aumentando. Tornar a organização A ISO 50001 permite às organizações monitoramento sistemático de seu 
mais eficiente do ponto de vista que estabeleçam sistemas e uso, demonstrando ao mercado seu 
energético é considerado um valor processos necessários a um avanço compromisso com a 
para o mercado que exige cada vez no seu desempenho energético, sustentabilidade dos negócios  do 
mais que o meio ambiente seja incluindo questões como eficiência, ponto de vista ambiental.
tratado com responsabilidade. É um uso, consumo e intensidade da 
desafio e também uma oportunidade energia necessária à atividade 

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO?

TREINAMENTOS RELACIONADOS À ISO 50001
A SGS  Academy , braço educacional Gerenciamento de Resíduos OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À 
do Grupo SGS, oferece uma série de Sólidos GESTÃO AMBIENTAL
treinamentos – registrados, abertos e Certificação de Cadeia de 
in company – para todos os níveis de Custódia FSC na Indústria Auditoria de Diagnóstico 
capacitação. Nosso portifólio foi Gráfica (ISO14001)
desenvolvido para atender às Auditor Líder Conversão Verificação do Inventário de 
necessidades e demandas de ISO 14001 Carbono 
organizações de qualquer porte, Fundamentos do Mercado de Auditoria de Sistemas de 
inclusive relacionados à questões Carbono Gestão Integrados
ligadas à ISO 14064 -1 e PNRS. Plano de Monitoramento em Soluções de Auditoria 

Projetos de Crédito de Carbono Customizada
Interpretação da Norma (MDL ou Voluntário) Verificação do Relatório de 
ISO 14001 Fundamentos do Inventário de Sustentabilidade (SRA)
Auditor Interno ISO 14001 Gases do Efeito Estufa com 
Auditor Líder ISO 14001 Base na ISO 14064 SAIBA MAIS EM WWW.BR.SGS.COM
Legislação Ambiental Aplicada Política Nacional de Resíduos 
ao SGA Sólidos SGS do Brasil
Auditor Interno em Cadeia AV. Andrômeda, 832
de Custodia Visite e Alpha Conde 2 - Barueri - SP
Interpretação dos Requisitos de conheça a programação. Tel.: 11 3883-8880
Cadeia de Custódia 
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Ciclo de certificação de 3 anos


