
Certificação ISCC Plus  
para a economia circular e bioeconomia
O que é?
A Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono 
(ISCC) PLUS é um programa de certificação para a economia 
circular com foco na verificação da rastreabilidade de materiais 
reciclados (por exemplo, resíduos plásticos mistos) de acordo 
com a segregação física ou aplicando princípios contábeis de 
equilíbrio de massa.

O sistema ISCC PLUS consiste na verificação independente, 
por um terceiro, da rastreabilidade do balanço de materiais na 
origem dos resíduos (o “ponto de origem”), de acordo com os 
princípios contábeis de balanço de materiais publicados pela 
CE100 Network da Fundação Ellen MacArthur. A certificação 
ISCC PLUS é aplicável a todos os tipos de materiais, desde 
aqueles de base biológica, derivados de materiais agrícolas ou 
florestais, até resíduos plásticos mistos, sujeitos a processos de 
reciclagem química para converter materiais que, de outra forma, 
não poderiam ser reciclados através de processos mecânicos 
tradicionais.
 
Por que escolher a SCS?
ISCC PLUS é a certificação mais reconhecida no setores de 
economia circular e bioeconomia, reconhecida por fornecedores 
de material reciclado e de base biológica, e compradores de 
marcas por sua capacidade de demonstrar rastreabilidade. No 
setor de economia circular, a SCS é o parceiro preferido por 
muitos dos principais fornecedores de material reciclado e 
proprietários de marcas.

Há 20 anos atrás, na SCS, desenvolvemos a primeira certificação 
de conteúdo reciclado do mundo. Desde então, temos 
colaborado no desenvolvimento do programa ISCC PLUS para 
economia circular. Graças aos nossos escritórios nas Américas, 
Europa e China, na SCS podemos atender às necessidades em 
todo o mundo.

Quais são os passos para obter  
o certificado?

Para mais informações, favor entrar em contacto com:
Eddie Gómez 
Diretor de Desenvolvimento de Negócios da SCS 
na América Latina
+55.54.99688-3769
egomez@scsglobalservices.com
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Escopo e Iniciação do Projeto
 § O cliente entra em contato e envia o formulário de 

aplicação.

 § SCS confirma o escopo do projeto e apresenta uma 
proposta de serviço.

 § O cliente assina a Ordem de Serviço para que a SCS 
inicie o projeto de certificação.

Auditoria in situ
 § O cliente fornece a documentação (digitalmente) à SCS 

para revisão antes que a auditoria no local ocorra.

 § O auditor da SCS realiza uma auditoria das operações do 
cliente (remota ou presencial, dependendo das restrições 
de viagens em vigor).

 § A SCS fornece ao cliente um relatório detalhando os 
requisitos que devem ser cumpridos para a obtenção do 
certificado ISCC Plus para a economia circular.

 Medidas correctivas
 § O cliente toma todas as medidas corretivas 

necessárias.

 § A SCS analisa o relatório de auditoria e a 
documentação sobre as ações corretivas.

Decisão final de certificação
 § O escritório central do SCS toma uma decisão e 

informa ao ISCC se for favorável.

 § Se o cliente atender aos requisitos para obter o 
certificado, um é emitido e publicado no site do ISCC.
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