
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Declaração da Política de Edifícios Verdes SGS

OBJETIVO
O Objetivo desta política é garantir que a fabricação, o projeto, a construção e a 
operação dos edifícios em que vivemos e trabalhamos são responsáveis pelo 
consumo de volumes significativos de recursos naturais. Construção verde, ou 
design sustentável, é a prática de aumentar a eficiência com que edifícios e seus 
usuários consomem energia, água e materiais, ao mesmo tempo em que reduz os 
impactos dos edifícios sobre a saúde humana e o meio ambiente ao longo de todo o 
ciclo de vida de o prédio.
Como uma empresa global, estamos preocupados com os potenciais impactos das 
mudanças climáticas nas regiões e comunidades em que operamos. Embora nossa 
indústria, em relação a outras, não seja um grande emissor de gases de efeito 
estufa, nossos funcionários, clientes e outras partes interessadas esperam que a 
SGS mostre liderança sobre as mudanças climáticas, tanto através do nosso próprio 
consumo de energia quanto através da ajuda de nossos clientes e fornecedores 
para reduzir suas emissões.
Consumo de energia em laboratórios e escritórios da SGS representam 60% do total 
de emissões de CO2 para o Grupo SGS. São provenientes principalmente de 
eletricidade e combustíveis fósseis, usados para operar equipamentos e fornecer 
aquecimento, resfriamento e iluminação. Consequentemente, o consumo de energia 
do edifício é um dos principais focos da SGS.

Além de gerenciar nossos próprios impactos, esperamos que nossos fornecedores 
alcancem crescimento sustentável enquanto gerenciam os impactos de seus 
negócios, melhorando seu desempenho ambiental. Também incentivamos melhorias 
semelhantes na cadeia de suprimentos.
Promovemos ainda a construção de eficiência energética entre nossos stakeholders 
por meio de nossos serviços ambientais, em especial, nossos serviços de constru-
ção que visam melhorar a qualidade da construção e conformidade dos edifícios aos 
códigos nacionais e internacionais e padrões de energia.

APLICABILIDADE
Este documento aplica-se a toda a equipe, incluindo funcionários, clientes e 
contratados, nos estabelecimentos da SGS ou em locais operados pela mesma.
Este documento não será aplicável aos empregados dos clientes operando em seus 
próprios locais de trabalho.
Esta política se aplica a todos os escritórios e laboratórios, tanto alugados quanto de 
propriedade da SGS. Também se aplica a escritórios e laboratórios.

RESPONSABILIDADES
Nosso especialista em gestão de energia reporta ao vice-presidente de 
Sustentabilidade Corporativa e supervisiona a gestão diária da eficiência 
energética na estratégia de edifícios, trabalhando em todas as afiliadas para 
implementar nossas diretrizes de Construção Verde globalmente e apoiar 
programas locais através de auditorias de energia, notas técnicas, oficinas de 
compartilhamento de melhores práticas e fornecer conhecimento técnico.

Nossa rede de gestores de instalações fornece uma plataforma para 
compartilhamento de informações e conselhos sobre temas comuns ligados 
ao EEB.

A alta administração é responsável por garantir o cumprimento desta política, 
incluindo, mas não se limitando ao estabelecimento de programas e ao 
cumprimento dos requisitos de emissão de relatórios. A sustentabilidade, no 
entanto, é responsabilidade de todos nós, em todos os níveis da nossa 
organização.

É responsabilidade de todo diretor-gerente garantir que a política de Edifícios 
Verdes seja implementada e que os recursos apropriados sejam alocados para 
gerenciar proativamente o uso de energia e recursos em todos os escritórios e 
laboratórios de propriedade da SGS.

O Diretor Executivo da SGS é o responsável pela implementação dessa política e 
é auxiliado pelo Comitê Gestor da Sustentabilidade, que supervisiona a 
implementação de programas socioambientais dentro da SGS.
Na implementação desta política, atuamos no âmbito das leis e convenções 
internacionais. Respeitamos e cumprimos a legislação ambiental, os acordos e os 
requisitos de segurança, bem como outras disposições que estabelecem os 
parâmetros para nossas operações comerciais.

Nossas ações são pautadas pela transparência, na tomada de decisões 
baseadas em fatos e com uma abordagem preventiva, cautelosa e integrada à 
gestão da energia. Isso significa estar em conformidade ou excedendo os 
requisitos das regulamentações nacionais ou internacionais, bem como dialogar 
continuamente e informada com as partes interessadas relevantes.

REQUISITOS MÍNIMOS DO GRUPO
Nossa iniciativa de Eficiência Energética em Edifícios (EEB) e o Manifesto EEB do 
Conselho Mundial de Negócios em Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) 
comprometeram a SGS a uma redução de 20%¹ nas emissões de CO2, cobrindo 
todos os principais edifícios de propriedade da SGS no mundo. Esse compromisso 
foi incluído em nossas ambições e sustenta o Plano Estratégico de 
Sustentabilidade da SGS.
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Promover a sustentabilidade é responsabilidade de todos nós, em todos os 
níveis da organização. Esses compromissos se aplicam a todos os 
colaboradores e contratados da SGS. A gestão é responsável por assegurar 
conformidade total com as políticas da SGS.
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