
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Declaração da Política de Viagem Verde SGS

OBJETIVO
Como emissões de carbono dos veículos automotores contribuem para o aumento 
das concentrações em todas as operações da SGS, nos esforçamos continuamente 
para reduzir nossos impactos, incluindo os impactos ambientais associados a 
viagens relacionadas ao trabalho. Reconhecemos que as viagens, especialmente as 
viagens rodoviárias e aéreas, têm um impacto direto no meio ambiente. O consumo 
de energia de transporte de combustíveis veiculares e transporte aéreo e ferroviário 
representa aproximadamente 30% do nosso total de emissões de CO2.
Na SGS estamos comprometidos em reduzir a necessidade de viagens
desnecessárias de negócios e incentivar o uso de formas de transporte mais 
sustentáveis em nossas operações.

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.

RESPONSABILIDADES
A gerência sênior é responsável por garantir a conformidade com esta política, 
incluindo, entre outros, o estabelecimento de programas e a conformidade com os 
requisitos de relatório. A sustentabilidade, no entanto, é de responsabilidade de 
todos nós, em todos os níveis da organização.
É responsabilidade de todos os diretores garantir que nossa política verde de 
viagem seja implementada e que os recursos apropriados sejam alocados para 
gerenciar proativamente as viagens de negócios em todos os afiliados da SGS.
O Diretor Executivo da SGS é, em última análise, responsável pela implementação 
desta política, e é auxiliado pelo Comitê Gestor da Sustentabilidade, que supervisio-
na a implementação de programas sociais e ambientais dentro do SGS.
Na implementação desta política, atuamos no âmbito das leis e convenções 
internacionais. Respeitamos e cumprimos a legislação ambiental, acordos e 
requisitos de segurança, e 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
Nossas Ambições de Sustentabilidade exigem que reduzamos nosso CO2 anual 
emissões por headcount (FTE) e pela receita em 20%, usando nossa linha de base 
de 2014.

Vamos alcançar esses objetivos por:
• Incentivar os colaboradores a avaliar a necessidade de cada viagem de 
negócios planejada e considerar alternativas para viajar sempre que possível.
• Avaliação do custo, interrupção dos negócios, saúde, segurança, proteção e 
impactos ambientais das viagens.
• Minimizar a frequência e o número de voos de curta e longa distância por meio 
de planejamento e programação adequados de reuniões e eventos.
• Priorizar o transporte público sobre o uso de veículos individuais.
• Incentivar o compartilhamento de carros ou outras viagens em grupo para 
vários funcionários que viajam para a mesma localização.
• Instalar e incentivar ao uso de videoconferências e teleconferência e fornecer 
treinamento adequado para maximizar seu uso por gestores e funcionários.
• Educar os funcionários sobre práticas de direção mais seguras e menos 
intensivas em carbono.
• Monitorar os impactos ambientais das viagens de negócios, incluindo as 
emissões de combustível de transportes públicos e combustíveis de veículos.
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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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