
 
 

Escopo do Sistema de Gestão de HSE 

 
O escopo do Sistema de Gestão (NBR ISO 14001 e OHSAS 18001) da Planta 

de Sorocaba abrange: 

 

“Fabricação de equipamentos de refrigeração industrial (chillers, vasos 

de pressão, trocadores de calor, unidades especiais para geração de frio 

e transporte de gás e peças de reposição) para uso comercial e 

industrial.” 

 

Escopo do SGA 

  

Para o estabelecimento do escopo do SGA a Planta de Sorocaba determinou os 

limites e a aplicabilidade do seu sistema, tendo sido considerados os fatores a seguir 

descritos. 

Convém salientar que a autoridade e a capacidade da Planta de Sorocaba para 

controlar e influenciar o meio ambiente está restrita aos limites físicos ocupados 

dentro das instalações da Planta de Sorocaba, o que significa que possui pouca 

possibilidade de influenciar na comunidade, governo e sociedade. 

Sua capacidade e autoridade para exercer controle e influência é mais 

perceptível no nível dos seus fornecedores, para os quais estão definidos requisitos 

que são avaliados periodicamente de acordo com o tipo e o volume de produtos e 

serviços providos pelos mesmos. 

 
Instalações, Localização e Acesso 

  

O escopo do Sistema de Gestão Ambiental abrange os espaços físicos 

ocupados pela Planta de Sorocaba na Av. Independência, 2757, Sala BE, Bairro 

Éden, Sorocaba – SP. 

 

Localização e Acesso 

  

As instalações da empresa estão localizadas em área urbana classificada 

como ZI-1 (Zona Industrial – 1 – predominantemente industrial – Resolução nº 02/15 

– SEMOB-GS), sendo a sua construção classificada como PGTP (Pólo Gerador de 

Tráfego de Grande Porte) conforme art. 104 da Lei Municipal nº 11.022/14. A Av. 

Independência é uma via asfaltada, larga e com duas vias, tendo bom estado de 

conservação e possibilitando boas condições de trânsito. 

 

Aspecto das Construções 

 

As construções dos prédios pertencentes à Planta de Sorocaba são recentes 

(inauguração em 2015), de concreto e com fachada parte envidraçada parte em 

estrutura metálica, apresentando bom estado de conservação, atendendo totalmente 

às atividades nelas desenvolvidas. 



 
 

 

As vias internas são largas, pavimentadas e bem sinalizadas, facilitando a 

circulação, em casos de emergência. 

A foto a seguir mostra a fachada da planta industrial da Planta: 

 

 
 

Produtos da Empresa 

  

A operação principal da Planta de Sorocaba é a manufatura de equipamentos 

de refrigeração industrial (chillers, vasos de pressão, trocadores de calor, unidades 

especiais para geração de frio e transporte de gás e peças de reposição), para uso 

comercial e industrial. manufatura de produtos eletroeletrônicos para área de 

tecnologia da informação e comunicação. 

A Johnson Controls é uma empresa americana com sede em Milwaukee que 

oferece produtos e serviços para otimizar a energia e a eficiência operacional de 

edifícios, baterias para automóveis, produtos eletrônicos e sistemas para 

automóveis. 

A Johnson Controls é uma companhia multi industrial global, líder em 

tecnologia diversificada, que atende a diversos clientes em mais de 150 países. O 

compromisso da Johnson Controls com a sustentabilidade vem desde 1885, através 

da invenção do primeiro termostato elétrico para ambientes. Nosso compromisso é 

ajudar nossos clientes a vencer, gerando maior valor a todos os nossos acionistas 

por meio do nosso foco estratégico em edifícios e armazenamento de energia. 

 


