
COMO MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
CONTINUAMENTE?
APRIMORE A GESTÃO ENERGÉTICA COM A ISO 50001:2018

SEJA REFERÊNCIA

Emissões de CO2 relacionadas à 
energia global cresceram cerca de 
1.4% em 2017, registrando aumento 
histórico de 2.5 giga toneladas



BENEFÍCIOS DA ISO 50001

A SGS é líder mundial em inspeção, verificação, testes e certificação. Sendo reconhecida como referência global em qualidade e integridade. 
Com mais de 97.000 colaboradores a SGS opera uma rede de mais de 2.600 escritórios e laboratórios no mundo todo.

Aprimorar produtos, processos, sistemas e habilidades é crucial para o sucesso contínuo e o crescimento sustentado. Viabilizamos o 
crescimento contínuo da sua organização, transformando seus produtos, serviços e cadeia de valores, elevando o desempenho, administrando 
riscos, atendendo melhor as exigências das partes interessadas e administrando a sustentabilidade.

Com atuação global, temos um histórico de êxitos em realizações de larga escala e projetos internacionais complexos. Nossos colaboradores 
falam o idioma, entendem a cultura do mercado local e atuam de forma global de modo consistente, confiável e eficaz.

POR QUE SGS?

As Certificações de Sistema de Gestão Energética ISO 50001 
permitem que sua organização demonstre o compromisso 
com uma postura ambientalmente responsável, assegurando a 
eficiência energética em todas as suas atividades. Ao implantar 
o Sistema de Gestão Ambiental e de Eficiência Energética, sua 
organização transmite às partes interessadas a garantia que elas 
desejam.

A ISO 50001 especifica os requisitos para uma organização 
estabelecer, implantar, manter e aprimorar os Sistemas de Gestão 
Energética (SGEn). A ISO 50001 é uma norma voluntária que se 
aplica a todos aspectos do uso de energia da organização.

A ISO 50001 transforma a forma como as 
organizações gerenciam a energia, oferecendo 
uma abordagem sistemática com resultados 
corroborativos. A norma tem valor tanto como 
modelo para as práticas recomendadas de gestão 
estratégica de energia quanto como referência 
internacional de ações de energia limpa e climática

ISO 50001 é:

FAVORÁVEL AOS NEGÓCIOS 
Economia impressionante baseada 
num 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 custo para as 
operações.

SERVIÇOS RELACIONADOS
Nossos cursos e treinamentos de ISO 50001 cobrem 
todos os níveis de capacitação e conscientização, 
incluindo:

• Curso sobre Interpretação ISO 50001

• Curso de Auditor Interno ISO 50001

Consulte também nossos treinamentos In Company, para 
treinamentos personalizados conforme os objetivos de 
sua empresa: br.treinamento@sgs.com

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

www.sgsgroup.com.br www.sgs.com/twitter www.sgs.com/linkedinwww.facebook.com/
SGS Brasil

www.sgs.com/youtubebr.comercial.cbe@sgs.com

VPASSO 1 CONTRATO

Proposta personalizada da SGS.

VISITAS DE MANUTENÇÃO

Verifica o Sistema e a implantação o plano 

de ação.

RECERTIFICAÇÃO

Auditoria de recertificação após 

três anos. 

PRÉ-AUDITORIA OPCIONAL

Pré-auditoria opcional de pontos 
fortes e fracos.

PASSO 2

AUDITORIA DE ESTÁGIO 2

Entrevistas, avaliação dos registros e de 

trabalho. As não conformidades serão 

tratadas.

PASSO 4

PASSO 5 PASSO 6

AUDITORIA DE ESTÁGIO 1

Análise da preparação. Observações 

das práticas. Documentos e outros 

elementos são avaliados e não 

conformidades são reportadas.

PASSO 3

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO?


