
Emissões de CO2 relacionadas à 
energia global cresceram cerca de 
1.4% em 2017, registrando aumento 
histórico de  32.5 giga toneladas.
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BENEFÍCIOS COMERCIAIS SGS

PLATAFORMA DE 
APRIMORAMENTO DE 
NEGÓCIOS 
Por décadas, a SGS foi conhecida como líder 
mundial em certificação, trabalhando com clientes 
virtualmente em qualquer setor. Essa vasta e profunda 
experiência em gestão de controle de qualidade, 
conformidade regulamentar e treinamento resultam 
em uma variedade surpreendente de pontos de 
dados ao longo dos segmentos. Através desses 
dados, evoluímos nossas ofertas de serviços para 
incluir o aprimoramento de negócios – processo 
de transformação aprimore ou aumente o valor das 
pessoas, processos, produtos ou serviços de uma 
organização. Nossas soluções de aprimoramento de 
negócios oferecem os dados mais atualizados, noções 
práticas, para ajudá-lo a atingir seus objetivos e, 
finalmente, a referência em BE.
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ABORDAGEM DE FORTALECIMENTO DE 
NEGÓCIOS E CERTIFICAÇÃO
Atualmente as organizações se deparam com diversos desafios 
operacionais e comerciais. Fatores externo, como concorrentes 
e órgãos regulamentares também agregam um nível secundário 
de pressões que devem ser antecipados. Ademais, tanto as 
empresas B2B quanto as B2C estão vivenciando um influxo amplo 
de dados do cliente ao longo de diversos pontos de contato. O 
divisor entre os que são bem-sucedidos e os que não são é a 
forma como eles analisam e utilizam os dados para aprimorar o 
negócio. Na SGS, nós desenvolvemos inúmeras soluções não 
apenas para atender estas necessidades, mas para estabelecer 
formas mais eficientes e rentáveis de trabalho. Utilizando 
nossos 140 anos de experiência e de dados operacional, nós 
nos associamos com os clientes de modo a obter percepções 
inteligentes das funções comerciais ao mesmo tempo em 
que elaboramos uma estratégia para o futuro. Para atender as 
necessidades de nossos atuais clientes e oferecer soluções 
modernas e efetivas para questões comerciais atuais e futuras, 
oferecemos três pilares para orientar as percepções, produtos e 
soluções customizadas

Oferece soluções inovadoras 
e serviços que aprimoram os 
negócios.

Oferece soluções 
customizadas, orientada por 
percepções exclusivas.

Oferece serviços essenciais 
para o sucesso contínuo e 
crescimento sustentado.

Viabiliza a melhoria contínua.

Transforma as cadeias de 
valores.

Normas ISO

Normas Regulamentares

Normas Industriais

BE Mecanismo

Avaliações Inteligentes

iPLUS

Sistemas de Rastreamento 

Customizado de Avaliações

Auditorias de Segunda Parte

SGS Academy

Experiência em Hospitalidade

Avaliação de Segurança das Instalações

Consultoria Técnica

CERTIFICAÇÃO INTELIGÊNCIA ATIVAÇÃO
Amplo portifólio 
de segmentos 

específicos e normas 
regulamentares da ISO.

Conjunto completo de 
ferramentas digitais e 

soluções utilizadas para  
melhorar negócios e  

eficiência.

Nossas soluções de 
melhoria de negócios 

criadas especificamente 
para aprimorar segmentos e 

negócios.



ISO 50001:2018
SISTEMA 
DE GESTÃO 
ENERGÉTICA
O Sistema de Gestão Energético, ISO 50001:2018 
(SGEn) – estabelece requisitos com instruções para 
uso, especifica requisitos para desenvolvimento, 
implantação, manutenção e melhoria do sistema 
de gestão energética. O objetivo é viabilizar que 
uma organização siga uma abordagem sistemática 
na obtenção de melhoria contínua do desempenho 
energético, incluindo a eficiência energética, uso 
e consumo. A ampla implantação da norma ISO 
50001:2018 possibilita que os setores comerciais e 
industriais possam obter economias significativas de 
energia para organizações específicas, ao mesmo 
tempo em que leva ao progresso visando o atendimento 
das ações climáticas mundiais.

MUDANÇAS GERAIS DA ISO 50001:2011 PARA ISO 50001:2018
O Comitê Técnico de economia e gestão energética ISO/ TC 301 indicou as principais alterações em 
comparação com a edição anterior que inclui: 

Adoção do Anexo SL Apêndice 2, 
texto de Estrutura de Alto Nível (HLS).

Melhor entendimento energético /
mais identificações de oportunidades.

Plano de coleta de dados energéticos 
e requisitos relacionados (antigo plano 
de medição de energia).

Gestão Energética EstratégicaIdentificação de riscos e 
oportunidades.

Ações para tratar riscos e 
oportunidades.

Análise energética foi 
esclarecida.

Liderança

Texto sobre EnPI e EnB 

Documentação

Pensamento baseado no risco
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FATOS RÁPIDOS SOBRE O SGEn

A temperatura da Terra atingiu em 
2017 a 2ª mais quente desde 1880, 
causando aumento de eventos 
climáticos extremos como:

Ondas de Calor

Seca

Derretimento da Calota Polar

Nevasca

Ciclones

Aumento da Acidez nos 
Oceanos

Tempestades

Aumento Nível dos Oceanos

Aumento da Concentração de 
CO2 na Atmosfera

PRAZO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ISO 50001:2018

ISO 50001:2011

FEVEREIRO 2017 JUNHO 2017 MARÇO 2018 ABRIL 2018 AGOSTO 2018

FDIS registrado para 
aprovação do formato

DIS Aprovados para 
registro como FDIS

DIS Registrado
ISO 50001:2018 

Publicada
CD Registrado



OS BENEFÍCIOS 
DA ISO 50001:2018
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A ISO 50001:2018 transforma a forma como as organizações gerenciam 
a energia, proporcionando uma abordagem sistemática com resultados 
sustentados. A norma possui valor tanto como modelo de boas práticas 
para gestão estratégica de energia quanto para referência global de ações 
climáticas e de energia limpa.

A ISO 50001:2018 é:

Favorável aos negócios: Economia impressionante baseada em 
um programa de gestão testado;

Relevância Internacional: Desenvolvida em mais de 50 países; 
muitos deles implementaram políticas e programas de apoio;

Transformadora: Implementa as boas práticas em qualquer 
organização, viabilizando ganhos em produtividade e eficiência 
para garantir o crescimento.

De acordo com a ISO, evidências disponíveis indicam que as organizações 
que adotam  a norma  ISO 50001 se beneficiam das melhorias energéticas 
iniciais em 10% ou mais e obtêm economias líquidas de custo, a maioria 
delas através do baixo custo ou sem cobrança de custo para as operações.

ESTRUTURA PDCA DA ISO 50001:2018
Gestão energética com base na estrutura de melhoria contínua Planeje Execute Cheque Aja (PDCA) e incorpora a gestão energética 
às práticas organizacionais existentes conforme as figuras abaixo. A abordagem PDCA pode ser detalhada conforme segue:

PLANEJE

Entenda o contexto da 
organização, defina uma 
política energética e 
uma equipe de gestão 
energética, leve em conta 
as ações para tratar riscos 
e oportunidades, realize 
a análise energética, 
identifique o uso de energia 
mais significativo (SEUs) 
e definir os indicadores de 
desempenho energético 
(EnPIs), linha base 
energética (EnBs), metas 
e objetivos energéticos, e 
planos necessários para 
entregar os resultados que 
melhorarão o desempenho 
energético de acordo com 
a política energética da 
organização.

EXECUTE

Implante os planos de ação, 
controles operacionais 
e de manutenção, e 
comunicação, assegure a  
competência e considere o 
desempenho de energia na 
elaboração e na aquisição de 
energia.

CHEQUE

Monitore, mensure, analise, 
avalie, audite e conduza 
a análise de gestão do 
desempenho energético e 
do SGEn.

AJA

Tome medidas para tratar 
não conformidades e 
melhorar continuamente o 
desempenho energético e 
o SGEn.

CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO (4)

Questões 
Internas e 
Externas (4.1)

Necessidades 
e expectativas 
das partes 
interessadas  (4.2)

Resultados 
Esperados 
do SGEn.

PLANEJE

AJA

EXECUTE

CHEQUE

ESTRUTURA DE ALTO NÍVEL (ANEXO SL)

Agora o Anexo SL é uma estrutura 
obrigatória para todas as Normas de 
Sistemas de Gestão ISO revisadas. A 
estrutura da cláusula especificada no 
Anexo SL é a seguinte:

Escopo

Referência Normativa

Termos and definições 

Contexto da Organização 

Liderança 

Planejamento 

Suporte 

Operação 

Avaliação de Desempenho 

Melhoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suporte (7) & 
Operação (8)

Melhoria 
(10)

Planejamento 
(6)

Avaliação de 
desempenho (9)

Liderança 
(5)



GESTÃO 
ENERGÉTICA 
ESTRATÉGICA
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Existe um novo requisito (cl. 4.1) que explica 
o contexto da organização, determinando as 
questões internas e externas pertinentes para 
obter os resultados pretendidos de seu SGEn e 
aprimorar seu desempenho energético.

Ao definir o contexto da organização, esta deve 
levar em conta suas atividades e processos 
que possam afetar o desempenho energético.

O foco específico sobre como as necessidades 
e expectativas das partes interessadas 
que possam afetar ou ser afetadas pela 
organização. Neste contexto, a organização 
deve identificar e determinar as ações para 
tratar os riscos relacionados às ameaças 
e oportunidades, além das obrigações de 
conformidade e uso de energia significativo 

O mais importante, ao incluir a gestão 
energética estratégica como prática integral 
comercial é que as empresas assegurem que 
as oportunidades de eficiência energética 
sejam realizadas continuamente e que o ganho 
energético resista e cresça ao longo do tempo.

PROCESSO DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

ESTRATÉGICO

TÁTICA

6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades

6.3 Revisão Energética

DADOS DO PLANEJAMENTO

•  Questões internas e 
externas (do contexto)

•  Necessidades e 
expectativas das partes 
interessadas

• Ações para tratar riscos 
e oportunidades

• Identificação de riscos e oportunidades

PLANEJAMENTO RESULTADOS DO PLANEJAMENTO

• Tipos de energia atual

• Uso de energia 
passado e atual

• Consumo de energia 
passado e atual

• Tendências de uso e 
consumo energético

• Consumo e uso de 
energia futuro

• Oportunidades de 
melhoria do desempenho 
energético

• SEUs

• EnPI(s)

• EnB(s)

• Objetivos e metas de 
energia e planos de ação

• Plano de coleta de dados 
energéticos

REVISÃO ENERGÉTICA

Com base no consume energético e/ou nas 
oportunidades identificadas de melhoria do 
desempenho energético, defina os SEUs

Quanto aos SEUs, determine:

• Variáveis envolvidas e

• Desempenho energético atual

• Colaboradores

Determine e priorize-as oportunidades de 
melhoria do desempenho energético.

PLANEJAMENTO
O planejamento energético oferece a fundação para o desenvolvi-
mento de um SGEn que se baseia na compreensão do desempenho 
energético da organização. Esta é uma etapa em que a análise da 
organização de seus dados energéticos, juntamente com outras 
informações de energia será utilizada para tomar decisões informa-
das sobre as ações para melhorar de forma contínua o desempeno 
energético.

Planejamento é:

• Uma análise das atividades e processos da organização que 
possam afetar o desempenho energético.

• Consiste de uma política energética que leve à melhoria 
contínua do desempenho energético

Este dado promove um panorama conceitual para 
aprimorar a compreensão do processo de planejamento 
energético, incluindo tanto a abordagem estratégica 
quanto à tática. 

• Abordagem estratégica precisa identificar os riscos e 
oportunidades. A inserção de dados inclui questões 
internas e externas e as necessidades e expectativas 
das partes interessadas. 

• Abordagem tática na maioria das vezes, conduz a 
análise energética. Os dados inseridos são dados 
energético. 



FALE COM A SGS
Para falar com nossos especialistas sobre o processo de certificação ISO 50001, entre em contato.

www.sgsgroup.com.br facebook.com/SGS Brasil www.sgs.com/twitter www.sgs.com/linkedin www.sgs.com/youtube
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BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO

A abordagem sistemática de 
economia de energia que a ISO 50001 
ajudou a CCBE a focar nos benefícios 
que a economia contínua de energia 
pode oferecer. Após a implantação 
da ISO 50001, a CCBE possui várias 
iniciativas em vigor como parte do 
programa de melhoria contínua do 
desempenho energético, eficiência, 
uso e consumo.

ESTUDO DE CASO DO ENGARRAFAMENTO DA COCA-COLA EGITO (CCBE)

SOBRE O ENGARRAFAMENTO DA 
COCA-COLA NO EGITO (CCBE)

A CCBE é a maior engarrafadora de 
refrigerantes no Oriente Médio. A 
CCBE foca seus esforços na proteção 
e na preservação do planeta, o que 
exige atenção à água, uso de energia, 
embalagens e emissões. Sendo parte 
do compromisso da Coca-Cola com 
a sustentabilidade, ela encoraja suas 
engarrafadoras a fazerem o mesmo. 
Portanto,  todos os maquinários e 
equipamentos novos da CCBE são 
sustentáveis.

POR QUE A CERTIFICAÇÃO DE UM 
SISTEMA DE GESTÃO ENERGÉTICA?

Para melhorar ainda mais e 
demonstrar às partes interessadas 
seu compromisso contínuo com a 
gestão energética, a CCBE procurou 
a SGS para se certificar com a ISO 
50001.

BAIXE NOSSO GUIA 
TÉCNICO DA  ISO 50001

FALE CONOSCO VIA 
br.comercial.cbe@sgs.com 
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Obtenha os resultados esperados, inclusive a melhora do desempenho energético

DETERMINE OS RISCOS E OPORTUNIDADES QUE DEVAM SER TRATADAS PARA:

Previna/reduza os efeitos

Indesejados

Questões internas e externas

OBTENHA A MELHORIA CONTÍNUA:

Necessidades e expectativas das partes interessadas

As atividades e processos da organização que afetam o desempenho energético

Ações para tratar riscos e oportunidades identificadas

A ORGANIZAÇÃO DEVE PLANEJAR:

Como integrar e implantar ações aos processos e avaliar a eficácia dessas ações

PRÓXIMOSAÇÕES PARA TRATAR RISCOS E OPORTUNIDADES

https://www.sgsgroup.com.br/pt-br/campaigns/iso-50001

