
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Declaração da Política Verde de TI da SGS

OBJETIVO
Em todas as operações de SGS, nos esforçamos continuamente para reduzir nossos 
impactos, incluindo os impactos ambientais associados à tecnologia da informação 
(TI). Reconhecemos que a TI, especialmente computadores e equipamentos de 
escritório, servidores de dados e equipamentos de resfriamento associados, podem 
ter um impacto direto no meio ambiente. As emissões globais de CO2 atribuíveis à 
tecnologia da informação (TI) foram estimadas em 2% a 2,5% do total mundial.
Em todas as operações da SGS, estamos comprometidos em reduzir nosso consumo 
de energia e incentivar o uso de comportamentos ambientalmente responsáveis no 
local de trabalho.

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 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 os funcionários, subcontratados e parceiros de negócios, 
em todos os níveis dentro de nossa organização.
É responsabilidade de todo diretor-gerente garantir que a política verde de TI seja 
implementada e que os recursos apropriados sejam alocados para gerenciar 
proativamente a TI verde em todos os escritórios e laboratórios de propriedade e 
alugados pela 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.

Um requisito básico é que ajamos 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
Nossas Ambições de Sustentabilidade exigem que reduzamos nossas emissões 
anuais de CO2 por FTE e por receita em 20%, em relação à nossa linha de base de 
2014. Também nos esforçamos para alavancar a TI para oferecer recursos e 
eficiência de custos em nossas operações.

Alcançaremos essas metas por:
• Redução da demanda de energia em nossos principais data centers e espaço 
de dados alugados através da virtualização, centralização, otimização de 
resfriamento e uso de energia renovável, quando possível.
• Avaliação e classificação dos data centers da SGS usando a Ferramenta de 
classificação energética da SGS para escritórios e laboratórios
• Implementar práticas responsáveis de compras de TI em contato com nossos 
fornecedores de equipamentos e serviços.
• Estabelecer regras verdes de recursos de TI para gerenciar recursos de TI 
novos e existentes.
• Aproveitar a TI, como equipamentos de videoconferência, para permitir que 
nossos afiliados sejam mais ecológicos.
• Aproveitar a TI, como relatórios eletrônicos, certificados e faturas para os 
clientes, para tornar nossos serviços de sustentabilidade mais ecológicos.
• Implementar práticas responsáveis de descarte de TI, incluindo a realocação e 
reutilização, reforma e reciclagem de equipamentos de TI.
• Incentivar o comportamento responsável de TI entre todos os funcionários da 
SGS por meio de campanhas de educação e conscientização.

Também estamos comprometidos em apoiar nossos clientes na otimização de 
seu uso e eficiência de recursos de TI por meio de nossos serviços ambientais e 
de gerenciamento de dados especializados, como verificação e treinamento em 
data center eficiente de energia sustentável (SEED).

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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