
COMO MELHORAR CONTINUAMENTE 
A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA?
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ISO 50001 É O PASSO PRINCIPAL PARA:

ISO 50001:2018

Para falar com um especialista da 
SGS sobre iniciar sua jornada rumo 
à certificação ISO 50001:2018, fale 
conosco agora:

br.comercial.cbe@sgs.com

www.sgsgroup.com.br

www.sgs.com/twitter

www.sgs.com/linkedin

www.sgs.com/facebook

Saiba mais sobre a nova versão da norma.

Realize auditoria de diagnóstico e desenvolva 
um plano de implantação.

Faça com que as partes interessadas realizem os 
treinamentos referentes a nova norm.

Discuta com a SGS, a respeito da 
transição para a nova versão.

Atualize o SGEn em operação da organização para 
atender os novos requisitos.

Ondas de calor 

Seca

Derretimento 
da calota polar

Nevascas

Ciclones Tropicais

Aumento da 
atividade dos 

oceanos

Tempestades

Aumento do 
nível do mar

Aumento da 
concentração 

de CO2 na 
atmosfera

Em 2017 a temperatura da Terra registrada foi a 
2ª mais quente desde 1880, causando aumento 
extremo de diversos eventos climáticos como:

Cortando custos 
operacionais

Obtendo a melhoria 
contínua operacional

Mantendo-se 
competitivos no 
mercado

Reduzindo emissão de 
gases do efeito estufa 
e outros impactos 
ambientais negativos

Melhoria da Gestão de Risco

FALE CONOSCO5 DICAS PARA INICIAR A TRANSIÇÃO PARA A ISO 50001:2018

MELHORE O SEU SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA
A ISO 50001:2018 permite que as organizações sigam a abordagem 
sistemática na obtenção da melhoria contínua do desempenho energético, 
incluindo a Eficiência Energética, consumo e mitigação de impactos 
ambientais negativos.

FONTES DE 
ENERGIAS 
ALTERNATIVAS 
SÃO NECESSÁRIAS 
PARA SUSTENTAR 
O CRESCIMENTO 
ECONÔMICO E 
A DIMINUIÇÃO 
DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS 
NEGATIVOS

Todo ano, o número de organizações 
que visam se tornar certificadas pela 
ISO 50001 aumenta.

2012 (2,236)

2013 (4,826)
2014 (6,778)

2015 (11,985)

2016

20,216
Quantidade de 
certificados ISO 
50001 emitidos 
em 2016


