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Sobre o relatório
Sobre o Relatório
O Relatório de Sustentabilidade
2012 é quinta publicação consecutiva em
que a Whirlpool Latin America utiliza as
diretrizes da Global Reporting Initiative
(GRI). Desde 2009 o Relatório vem sendo
editado anualmente. GRI 3.3
Nesta publicação são apresentados
os principais destaques e desafios da
Whirlpool frente aos aspectos econômico,
social e ambiental de seu negócio,
no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2012. O relatório aborda o
desempenho da companhia, por meio de
suas unidades industriais e comerciais no
Brasil, Argentina, Chile e Peru. GRI 3.1 GRI
3.6 GRI 3.7 GRI 3.8
O conteúdo desta publicação foi
orientado pelos temas relevantes da
materialidade e a sua correlação com os
indicadores GRI, Pacto Global e Natural Step,
apresentados no Índice Remissivo deste
relatório, a partir da página 36. GRI 3.12
O relatório 2012 foi produzido em
duas edições – a integral, disponível

no endereço www.whirlpool.com.br/
sustentabilidade2012; e esta resumida, em
formato PDF, disponível para download
no mesmo endereço. As informações
apresentadas no relatório foram
asseguradas pela KPMG Risk Advisory
Services Ltda. O conteúdo atende, pelo
terceiro ano consecutivo, o nível de
aplicação B+ da GRI. GRI 3.13
Mais informações ou dúvidas
relativas ao conteúdo deste relatório
podem ser direcionadas à empresa por
meio de link no endereço www.whirlpool.
com.br/sustentabilidade2012, ou por
e-mail, para o endereço
sustentabilidade@whirlpool.com. GRI 3.4

Processo de reporte de
informações vem
amadurecendo ano a ano,
e com colaboração coletiva
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O processo de materialidade 2012 GRI 3.5
A Whirlpool realizou o seu primeiro
processo de materialidade, com vistas à
publicação de relatório de sustentabilidade,
em 2011. Para o relato seguinte, a
empresa ampliou a metodologia para
a identificação dos temas relevantes e
incluiu o Diálogo com Especialistas como
uma das cinco etapas do processo.

acadêmico, imprensa e consultoria
empresarial. Esta etapa teve peso 2 na
consolidação final.

Com peso 1 na consolidação da
materialidade, a primeira e segunda etapas
do processo identificaram os temas e
compromissos apresentados no relatório
2011 e no material de comunicação e
planejamento estratégico da Whirlpool.

A consolidação da matriz de
materialidade para este relatório de 2012
identificou nove temas
relevantes (veja ao
6%
lado). Todos foram
6%
contemplados
e receberam
10%
tratamento
prioritário
neste relato.

Na terceira fase do processo, a
empresa ampliou a metodologia para
identificação dos temas relevantes e
incluiu o Diálogo com Especialistas,
encontro em que foram discutidos
os desafios e oportunidades da
sustentabilidade para a gestão e os
negócios da Whirlpool. O Diálogo contou
com a participação de seis especialistas,
que representaram organizações
dos setores elétrico, eletroeletrônico,

Na quarta etapa as entrevistas
realizadas com o presidente e outros
líderes da Whirlpool Latin America
apontaram os temas, que tiveram peso 3
no processo.

Matriz de Materialidade 2012
GRI 4.17

16%

15%

10%

12%

13%
12%

Gestão de resíduos
Eficiência energética
Gestão da água
Produtos sustentáveis
Consulado da Mulher
Saúde e segurança do trabalho
Mudanças climáticas
Gestão estratégica da sustentabilidade
Inovação sustentável
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Mensagem do presidente
Mais distante e além GRI 1.1 GRI 1.2
Quando olhamos para os relatórios
de sustentabilidade que a Whirlpool
Latin America vem publicando nos
últimos anos, vemos que a companhia
mantém-se em uma trajetória
coerente e que vem apresentando
ótimos resultados. Há alguns anos,
definimos que a nossa estratégia de
sustentabilidade seria caracterizada
pelo foco em algumas prioridades.
Ao invés de buscarmos realizar todas
as nossas ambições a um só tempo,
entendemos que seria mais produtivo
eleger no máximo três ou quatro temas
para concentrar nossas atenções. Hoje,
ao olhar para o passado recente e ver o
quanto avançamos, sinto que fizemos
uma escolha estratégica correta.
Temos feito progressos substanciais
na dimensão saúde ocupacional e
segurança do trabalho, ao mesmo tempo
em que nos tornamos cada vez mais
eficientes no consumo de água e energia,
seja em nossas operações de manufatura,

seja na oferta de eletrodomésticos de
excelente performance. Além disso,
alcançamos o objetivo de zerar o envio
de resíduos industriais para aterros nas
nossas fábricas de Manaus e Rio
Claro, e estamos prestes a fazê-lo
também na fábrica de Joinville, um
feito sem precedentes na história da
indústria brasileira.
Ao lado dessas conquistas que nos
enchem de orgulho, avançamos de forma
significativa na dimensão econômica.
Como o leitor poderá verificar neste
relatório, a Whirlpool fechou o ano de
2012 com resultados recordes em volume
de produção, faturamento e retorno ao
acionista. Para nós, essa performance é
ainda mais significativa quando se verifica
que a consolidação da liderança de nossas
marcas é feita com maior eficiência na
gestão de recursos. Produzimos mais,
aumentamos o nosso lucro, mas, ao
mesmo tempo, ampliamos a oferta
de empregos, a distribuição de valor
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adicionado, tornamos a nossa produção
mais limpa e segura e melhoramos ainda
mais a qualidade do investimento social
feito pelo Consulado da Mulher, tudo isso
de forma ética e responsável. Com isso,
sustentamos de modo satisfatório o nosso
compromisso com o Pacto Global, do qual
somos signatários.
Constatamos com orgulho que
todos os dias os nossos colaboradores
ajudam a continuar
fazendo da
Whirlpool uma
das melhores
empresas para se
trabalhar, e que
estão engajados
na busca do que
chamamos de nossa jornada estratégica,
resumida na frase “Liderar inovação
sustentável transformando consumidores
em fãs”. Essa ideia sintetiza a mensagem
que orienta o nosso caminho para os
próximos anos. Quando olhamos para o

nosso desempenho em 2012, vemos que
já estamos trabalhando com este espírito,
que nos posiciona como uma companhia
altamente competitiva e ao mesmo
tempo contemporânea. Entendemos
que precisamos da inovação para ter a
admiração dos nossos consumidores;
e entendemos que inovação e
sustentabilidade são ideias que devem
andar sempre juntas, porque criam um
ciclo virtuoso
que envolve,
motiva e engaja
todos os nossos
stakeholders.

“Inovação e
sustentabilidade são
ideias que devem
andar sempre juntas”

Inovação
e sustentabilidade
também são ideias
que remetem a um processo contínuo,
que não tem fim, e é feito de evolução
e transformação. Portanto, nos coloca
em uma posição desafiadora, pois, ao
olharmos para o passado, reconhecemos
e celebramos o muito que já foi feito; mas,

quando olhamos para frente, nos vemos
cercados de oportunidades de melhoria.
Estamos, portanto, aprendendo a
cada dia e sabemos que a liderança não
é uma condição permanente e imutável,
mas um exercício de aprendizagem.
Por isso, ao mesmo tempo em que
celebramos 2012 como o melhor ano
da nossa história, devemos olhar para os
próximos anos sabendo para onde vamos
nos deslocar, até que novos desafios
e objetivos nos levem a pontos ainda
mais distantes e além daquilo que hoje
podemos vislumbrar.

Enrico Zito
Presidente da Whirlpool Latin America
Unidade de Eletrodomésticos
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Líder no mercado latino-americano de eletrodomésticos, a Whirlpool Latin
America (que neste relatório será tratada simplesmente como Whirlpool) conta
com cerca de 15,3 mil colaboradores e fabrica refrigeradores, freezers, fogões,
lavadoras e secadoras de roupa, lava-louças, micro-ondas, condicionadores
de ar e purificadores de água; e comercializa fornos elétricos, climatizadores,
depuradores de ar, acessórios para cozinha, aspiradores de pó e aparelhos
portáteis como batedeiras e liquidificadores.
• Sedes administrativas: duas em São Paulo (SP) e uma em Miami (EUA)
• Fábricas: Joinville (SC), Manaus (AM) e Rio Claro (SP)
• Centros de Distribuição: São Paulo (SP), Jaboatão dos Guararapes (PE),
Argentina, Colômbia, Guatemala e Panamá.
• Centros de Tecnologia: Ar Condicionado, Cocção, Motores e Refrigeração em
Joinville (SC) e Lavanderia em Rio Claro (SP)
• Escritórios na América Latina: Argentina, Chile e Peru.
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GRI 2.2

• No Brasil

• Na América Latina
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Missão, visão e valores GRI 4.8
• Missão
Todos Nós... Apaixonadamente, Criando
Consumidores Leais por Toda a Vida

• Visão
Em Todos os Lares... Em Todos os Lugares, com
Orgulho, Paixão e Performance

• Valores
Respeito, Integridade, Diversidade e Inclusão,
Trabalho em Equipe, Espírito de Vitória

Projeto Cultura e Valores GRI HR3
Para promover uma reciclagem dos conceitos e reforçar ainda mais a presença
dos valores no dia a dia, a empresa lançou o projeto Cultura e Valores Whirlpool.
Foram realizados 31 workshops em toda América Latina, incluindo o Brasil, que reuniram
cerca de 600 líderes, entre supervisores, chefes, especialistas, gerentes, gerentes-gerais
e diretores. Paralelamente, foram realizadas atividades nas unidades envolvendo cerca
de 1.500 colaboradores das fábricas, que aprenderam sobre os conceitos e práticas dos
valores por meio de aulas conceituais e dinâmicas. O projeto prossegue em 2013.
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A Whirlpool Latin America é a
unidade de negócio da Whirlpool S.A.
para o mercado de eletrodomésticos. Sua
área de atuação abrange Brasil, Argentina,
Chile e Peru. Empresa brasileira com
sede em São Paulo, a Whirlpool S.A. tem
capital aberto e ações negociadas na
BMF&Bovespa, estando portanto sujeita à
regulação e às normas de transparência
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
GRI 2.1 GRI 2.4 GRI 2.6 GRI 2.7
Subsidiária da Whirlpool
Corporation, maior fabricante mundial
de eletrodomésticos, a Whirlpool
S.A. também atua na fabricação
de compressores para sistemas de
refrigeração, por meio de outra unidade
de negócio, a Embraco.

A Whirlpool Latin America é
presidida por Enrico Zito, que se reporta
ao Conselho de Administração da
Whirlpool S.A.. Este é composto por três
executivos com mandato de três anos:
José Drummond Jr., Armando Valle
Jr. e Antônio Mendes (este último é
conselheiro independente). GRI 4.1
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A Whirlpool avalia constantemente
os controles internos de seus processos
a fim de adequar-se às exigências da Lei
Sarbanes-Oxley, à qual está submetida a
Whirlpool Corporation.

Controles internos e auditorias
asseguram a transparência e
a credibilidade
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Ética e compliance
A governança de ética e compliance
é feita por meio de dois comitês de
ética ligados à Whirlpool S.A.. Um deles
cuida de ocorrências registradas no
Brasil, enquanto o outro dedica-se aos
demais mercados da região. O Comitê
de Ética voltado para o Brasil reúne-se
trimestralmente para deliberar sobre
ocorrências mais delicadas e controversas.
As ocorrências mais rotineiras são tratadas
por um comitê gerencial, que assessora o
primeiro e se reúne mensalmente. GRI 4.6
A liderança da gestão de ética e
compliance cabe à Diretoria Jurídica, com
base no Código de Ética da companhia,
ao qual o funcionário é apresentado
no momento de sua admissão, quando
também é convidado a assinar um termo
de compromisso com suas cláusulas.
Além do Código de Ética, a Whirlpool se
orienta também pelas Global Compliance
Policies, da Whirlpool Corporation – um
documento mais abrangente, que contém
políticas para diversos assuntos. GRI 4.8

Em 2012, 681 líderes, do Brasil e
de países da América Latina, receberam
treinamento sobre a Política de Conflito
de Interesses. GRI HR3
A empresa disponibiliza a seus
colaboradores canais de recebimento de
questionamentos ou denúncias (anônimas
ou não) sobre desvios de conduta ética,
que também podem ser apresentadas
diretamente à Diretoria Jurídica.

Todo colaborador
conhece o Código
de Ética, um dos
mecanismos de
governança da
empresa
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Sustentabilidade

Minimização
de resíduos

A Whirlpool trabalha com o
pressuposto de que sustentabilidade é
um tema transversal, isto é, deve estar
presente nas práticas de negócios de
todas as áreas. A sustentabilidade na
empresa conta com uma estrutura de
governança baseada em um Comitê de
Sustentabilidade, que se responsabiliza
pelas definições estratégicas. Em todas
as unidades existem Multiplicadores
de Sustentabilidade, cuja missão
é assegurar a capilaridade do
Eficiência
tema e trabalhar para que as
Energética
metas anuais de
sustentabilidade
Redução de
Substâcias
sejam alcançadas.
Restritas
GRI 1.2 GRI 4.9

Uso
sustentável
da água

Desenvolvimento
Social

Redução das
emissões de
carbono

Investimentos em sustentabilidade
Orçamento 2012: R$ 12,9 milhões

0,1%

GRI EN30

3%
1%
11%
28%
16%
A gestão dos seis pilares estratégicos
de sustentabilidade na Whirlpool (veja
no diagrama à esquerda) é feita por
meio de projetos que contam com
grupos de trabalho, líderes e orçamentos
definidos, com metas anuais derivadas das
prioridades estratégicas. No ano passado
foram fixadas 17 macrometas, das quais
65% foram atendidas integralmente e 35%
parcialmente. GRI 4.10

20%
Investimentos sociais*
Gestão resíduos perigosos
Economia de água
Gestão resíduos não perigosos
Monitoramento água e solo
Outros
Controle de emissões
Energia - conservação e manutenção
* Valores repassados ao Instituto
Consulado da Mulher

21%
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Compromissos voluntários GRI 4.12 GRI 4.13

• Programa Na Mão Certa, um pacto
empresarial contra a exploração
sexual de crianças e adolescentes
nas rodovias brasileiras, proposto
pela Childhood Brasil (braço
brasileiro da World Childhood
Foundation) e o Instituto Ethos.

• Pacto Global – Iniciativa
desenvolvida pela ONU com
o objetivo de mobilizar as
organizações para a adoção
de valores fundamentais e
internacionalmente aceitos nas
áreas de direitos humanos, relações
de trabalho, meio ambiente e
combate à corrupção, refletidos em
10 princípios.

• Programa Brasileiro GHG Protocol
– Iniciativa mantida pelo Centro
de Estudos em Sustentabilidade da
Escola de Administração de Empresas
de São Paulo, da Fundação Getúlio
Vargas, o Programa Brasileiro GHG
Protocol estimula a cultura corporativa
para a publicação de inventários de
emissões de gases de efeito estufa.
A Whirlpool publica anualmente o
seu inventário, por meio do Registro
Público de Emissões de Gases do
Efeito Estufa, utilizando a metodologia
do GHG Protocol International (mais
informações na página 22).
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Dimensão econômica
Recorde histórico de vendas
Mesmo não apresentando o
desempenho esperado em 2012, a
economia brasileira manteve-se em
crescimento em alguns setores, pois o
governo federal expandiu o elenco de
medidas pontuais destinadas a estimular
a atividade econômica. Um dos principais
vetores dessa política foi a desoneração
tributária. Graças a isso, o setor de
eletrodomésticos cresceu de forma
expressiva em 2012, impulsionado pelos
incentivos fiscais concedidos à indústria
da linha branca.
A Whirlpool lançou aproximadamente
140 novos modelos de eletrodomésticos
das marcas Brastemp e Consul no ano
e comercializou um volume recorde
de produtos no Brasil, 8% superior
ao registrado em 2011. A companhia
manteve-se na liderança do mercado
brasileiro de eletrodomésticos e conservou
o mesmo patamar de vendas em outros
mercados da América Latina. Com isso,
no ranking de países, o Brasil manteve-se

como o 2º maior mercado da Whirlpool
no mundo, ao passo que, no ranking de
regiões, a América Latina (exceto México)
representa 27% da receita líquida da
Whirlpool no mundo. GRI 2.7
Em contrapartida às vendas
impulsionadas pela desoneração
tributária, a empresa contratou 2.200
novos empregados em 2012, fechando o
ano com um total de 15.261 colaboradores
fixos (o número chegou a 16 mil se
incluídos os temporários). Apenas para
a unidade Joinville – a maior fábrica de
refrigeradores do mundo – a Whirlpool
contratou 850 pessoas. Isso significa que o
crescimento da oferta de empregos (18%)
foi superior ao crescimento das vendas
registradas pela companhia (8%).
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Dimensão EHS
Um tema prioritário
A gestão de meio ambiente, saúde
ocupacional e segurança do trabalho é
feita de forma conjunta e corporativa na
Whirlpool, por uma área denominada
EHS (do inglês Environment, Health and
Safety). A responsabilidade sobre as ações
locais é compartilhada com a liderança e
as equipes técnicas de cada unidade.
Os indicadores de EHS são
apresentados mensalmente à alta
liderança da companhia, ao lado dos
indicadores financeiros. Sempre que a
evolução não corresponde às expectativas,
os responsáveis são imediatamente
convocados. Além disso, o desempenho
em EHS entra na composição do bônus
salarial pago aos executivos. Quando
a performance não atinge as metas, a
remuneração também fica menor.
Em 2012, os maiores destaques
ocorreram nas áreas de saúde
ocupacional, segurança do trabalho,
ergonomia, resíduos e economia de água.
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Saúde e segurança do trabalho

Prioridade absoluta na
operação, os indicadores
de saúde e segurança do
trabalho apresentam melhora
progressiva

O número de acidentes de trabalho
na Whirlpool continua a cair de forma
consistente. A frequência de acidentes
com e sem afastamentos (métrica
padronizada pela norma OSHA*) caiu
45% em 2012 em relação ao ano anterior.
Em comparação com 2010, a queda foi
de 57%. Dos 75 acidentes registrados
em 2012, apenas 12 ocorreram com
necessidade de afastamento, devido
a lesões mais sérias. A frequência de
acidentes com afastamento caiu de 0,17

em 2011 para 0,08 em
2012 (a meta era 0,15).
Outro dado positivo foi
mostrado nos exames
de saúde periódicos dos
colaboradores, que não
registraram qualquer
problema auditivo
gerado por exposição a
ruídos. Isso se deve, principalmente, ao
constante trabalho de conscientização da
importância do uso dos equipamentos de
proteção individual, entre eles o protetor
auricular.

O único indicador em segurança do
trabalho que não superou as metas em
2012 foi a taxa de gravidade dos acidentes,
medida em dias perdidos por afastamento
por 200 mil horas de exposição ao
risco. Devido a dois acidentes ocorridos
em Joinville, quando os colaboradores
ficaram afastados por um tempo maior do
que o limite máximo estabelecido, a taxa
de dias perdidos por afastamento de toda
a empresa passou de 3,88 para 5,44.

Frequência de acidentes com e sem afastamentos
Total de acidentes a cada 200 mil horas trabalhadas

1,24
0,96

0,53

2010
* Sigla em inglês para Occupational Safety and
Health Administration. A norma tem foco voltado
para segurança e saúde ocupacional.

2011

2012
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Motociclistas
Em 2012 a Whirlpool criou e
começou a implementar um programa
de prevenção de acidentes voltado
aos funcionários que se utilizam de
motocicletas para chegar ao trabalho.
Criado em função da morte acidental
de um colaborador da unidade Rio
Claro, ocorrida em uma estrada da
região, quando se deslocava da fábrica
para a residência, o programa realizou
o cadastramento dos motociclistas e

ofereceu treinamento em pilotagem
segura a 100% da população cadastrada.
A empresa também realizou inspeção
nos veículos, e condicionou o uso
dos estacionamentos das fábricas
à regularização mecânica e dos
documentos dos veículos. A Whirlpool
também reforçou a comunicação sobre o
uso dos ônibus fretados como opção de
transporte mais segura em Joinville
e Manaus.

*Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos GRI LA7
2010

2011

2012

1,24

0,96

0,53

0

0

0

Taxa de dias perdidos (TDP)

5,25

3,88

5,44

Taxa de absenteísmo (TA)%**

3,03

3,61

3,31

0

0

0

Taxa de lesão (TL)
Taxa de doença ocupacional (TDO)

Número absoluto de óbitos

* Utiliza métrica da OSHA-Occupational Safety and Health Administration - Injury and Illness
Recordkeeping.
** A Taxa de absenteísmo considera apenas as unidades do Brasil que apresentam atividades de
manufatura. Os dados são estimados e não consideram as horas de funcionários temporários
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Resíduos GRI EN26
Com todos esses avanços, 227 toneladas
de resíduos deixaram de ser enviadas para
aterros pela empresa em 2012.

O desafio de zerar o envio de
resíduos industriais para aterros até
dezembro de 2014 foi alcançado com
mais de dois anos de antecedência em
duas das três fábricas da Whirlpool:
Manaus e Rio Claro, em abril e julho
de 2012, respectivamente. No caso da

unidade Manaus, a antecipação da meta
incluiu também o envio de resíduos para
aterros sanitários, fixada para dezembro
de 2016. Em Joinville, a maior fábrica da
companhia, o envio de resíduos industriais
para aterros caiu 13% ao longo do ano. Na
unidade São Paulo, a queda foi de 18%.

A importância dessa conquista pode
ser dimensionada quando se tem noção
das dimensões das operações dessas
fábricas. Em dezembro do ano passado,
as unidades São Paulo, Manaus, Joinville
e Rio Claro empregavam, juntas, quase
14 mil pessoas. Transitaram por suas
instalações mais de 163 mil caminhões,
que movimentaram mais de 1,5 milhão
de toneladas de produtos, materiais e
matérias-primas. Para conseguir processar
esses materiais sem gerar resíduos para
aterros, a Whirlpool vem trabalhando
arduamente desde 2011,
com empenho da liderança,
conscientização e mudança de
comportamento de empregados,
engajamento de fornecedores,
desenvolvimento de oportunidades de
negócio junto a parceiros externos, além
de investimento em novos processos,
tecnologias e materiais.

Transformando consumidores em fãs
Índice remissivo GRI
Parecer da auditoria
Informações corporativas

Duas fábricas já
zeraram o envio
de resíduos
para aterros,
antecipando a
meta de 2014
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Espuma de poliuretano
Em 2013, a fábrica de Joinville deixará de descartar toda
a espuma de poliuretano usada para revestir o interior de
refrigeradores e freezers. As cerca de 400 toneladas/ano de
espuma serão totalmente reaproveitadas por outras indústrias
nos processos produtivos de cadeiras, carteiras escolares,
esquadrias e molduras de portas e janelas.

Peso total de resíduos por tipo e método de
disposição (em toneladas)

GRI EN 22

Resíduos para aterro

Transformando consumidores em fãs
Índice remissivo GRI
Parecer da auditoria
Informações corporativas

Perigosos - Classe I
Não perigosos - Classe II

2012

2011

2010

44

112

236

1.457

1.525

1.465
520

Resíduos para
coprocessamento

Perigosos - Classe I

517

224

Não perigosos - Classe II

48

Classe não informada

Reciclagem de
resíduos

Perigosos - Classe I

980

Sucatas

Reciclagem de sucatas

Incineração
TOTAL

1.081

1.134

611

224

191

31.852

34.490

29.319

13

321

26

323

119

86

Perigosos - Classe I

1.554

1.739

1.916

Não perigosos - Classe II

34.292

36.358

31.061

Não perigosos - Classe II
Perigosos - Classe I
Não perigosos - Classe II
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Recuperação de embalagens

Liderar inovação sustentável

O Programa Brastemp Viva!, iniciativa da Whirlpool que coleta
embalagens de produtos vendidos pelo sistema porta a porta nas
regiões da Grande São Paulo e Baixada Santista (SP), recolheu em
2012 mais de 254 toneladas de resíduos como isopor, papelão
e plástico. Isso representa um retorno de 89% dos materiais que
embalaram os produtos comercializados por venda direta na região
durante o ano, resultado 15% superior a 2011.

Transformando consumidores em fãs
Índice remissivo GRI
Parecer da auditoria
Informações corporativas

Motoristas recolhem as
embalagens dos produtos
entregues a consumidores
da Grande São Paulo e
Baixada Santista
O papelão é doado a uma cooperativa de
catadores de Diadema (SP), assessorada pelo
Consulado da Mulher. Isopor e plásticos são
vendidos para reciclagem.

As embalagens retornam para
o centro de distribuição da
Whirlpool na cidade de São
Paulo e são separadas.
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Água

GRI EN26

As iniciativas para diminuição

de Conservação e Reuso da Água –

do consumo de água na Whirlpool

proporcionou a redução em 60% do volume

proporcionaram uma economia de mais de

de água captada em poços artesianos, e

8,5 mil m³ em 2012. Foram implementados

deixou de descartar 3,96 milhões de litros/

diversos projetos, com ênfase na captação

mês de efluentes – mais de 90% da carga,

e uso da água de chuva e no reuso de água

sendo que 2,6 milhões de litros, em valores

tratada. Em todas as unidades, o consumo

estimados, são reutilizados nos testes

de água por produto produzido ficou abaixo

de laboratório e 1,4 milhão em outras

das metas fixadas para o ano, com exceção

atividades, como sanitários e lavagem de

da unidade São Paulo, cujo desempenho

piso. Em 2012, 2,6 milhões de litros de água

ficou 11% acima da meta devido ao novo

deixaram de ser captados a cada mês. Para

processo de testes de purificadores de água.

2013, a meta é reduzir o consumo em 40

Inaugurada em julho, a Estação de
Tratamento de Efluentes do Centro de
Tecnologia de Lavanderia, na unidade
Rio Claro, representou uma contribuição
importante para a economia de água
obtida pela companhia em 2012. A
relevância está relacionada ao grande
consumo de água deste centro de
tecnologia, que conta com mais de 300
postos de testes de produtos de lavanderia.
O projeto – homenageado com
Menção Honrosa no *8º Prêmio Fiesp

Transformando consumidores em fãs
Índice remissivo GRI
Parecer da auditoria
Informações corporativas

Consumo em queda
Evolução do consumo de água
na Whirlpool - Em mil m3

milhões de litros. GRI EN10
Outra premiação relevante foi o

834

Prêmio ANA 2012, da Agência Nacional

693

684

2011

2012

das Águas, em reconhecimento à eficácia
do sistema implantado em Joinville. Já a
unidade Manaus inaugurou o seu sistema
de captação de água de chuva em julho,
dimensionado para captar, em média, 30 m³
por semana, diminuindo a retirada de água
do lençol freático. O sistema permitiu a
captação de 1,2 mil m³ no ano passado.
* A cerimônia do Prêmio Fiesp aconteceu em 2013,
mas o projeto teve início em 2012

2010

* Brasil
e Lare International
*Brasil
Lar Inter
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GRI EN6 GRI EN26

Menor consumo de energia elétrica
Taxa de redução por produto fabricado*
Rio Claro

9,1%

Joinville

7,7%

Manaus

0,5%

* A porcentagem de redução se refere ao consumo por
produto em relação à meta estipulada para o ano

Com a elevação da produção

nas fábricas da Whirlpool, por meio de

administrativas e não considera os

consumidores. Isso é feito não apenas

ocorrida em 2012, o consumo bruto de

projetos focados em novas tecnologias,

ganhos de eficiência obtidos na

pela economia de energia em si, mas

energia elétrica da companhia cresceu

troca de motores, troca de lâmpadas,

manufatura de produtos.

também porque, de acordo com cálculos

3,82%, mas houve redução do consumo
por produto produzido, ou seja, melhor
gestão (veja tabela à direita). Melhorias

otimização e inteligência de processos.
A meta das unidades para o ano só

A Whirlpool também investe em

da própria empresa, aproximadamente

novas tecnologias que garantem maior

80% das emissões de carbono, no ciclo de

incrementais, como as realizadas em

não foi alcançada na unidade São Paulo,

eficiência energética aos produtos

vida dos produtos, ocorre durante sua vida

2012, vêm sendo obtidas desde 2010

que se dedica somente a atividades

eletrodomésticos nas casas dos

útil, nas casas dos consumidores.
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Mudanças climáticas
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GRI EC2 GRI EN18

O tema das mudanças climáticas
constitui um dos pilares da gestão de
sustentabilidade na Whirlpool, ainda que a
companhia não gere impactos relevantes
decorrentes de emissões de carbono,
como mostram os dados publicados
no site do Programa Brasileiro do GHG
Protocol (www.registropublicodeemissoes.
com.br). Historicamente, mais de 40%
do total de emissões enquadram-se no
Escopo 3, que se refere às atividades de
fornecedores e prestadores de serviços.

Cerca de 10% das emissões geradas
pela Whirlpool em suas atividades de
manufatura estão relacionadas ao uso
de energia para movimentar máquinas
e gerar calor. Por isso, a intensificação
do esforço para maior eficiência
energética também acarreta redução
de emissões. Da mesma forma, a busca
contínua por eletrodomésticos com
melhor performance em consumo de
energia elétrica também gera impactos
significativos na redução das emissões

Uso de gases ambientais
evitou a emissão de 44 mil
toneladas de CO2 na atmosfera
que ocorrem ao longo do ciclo de vida
dos produtos.
O aumento da eficiência energética
nas operações de manufatura da
Whirlpool fica patente quando se observa
que o total das emissões Escopo 1
divididas pelo faturamento bruto caiu,
em média, 10% ao ano nos últimos dois
anos; ou 9% ao ano, também nos últimos
dois anos, quando se divide o total de
emissões Escopo 1 pela quantidade de
produtos fabricados.

Evolução da emissões

GRI EN16

Em toneladas de CO2e

43.558

41.985

38.549

36.438

35.712

35.472

E
E
E

8.942

2010

12.045
5.186

2011

2012

Escopo 1: emissões derivadas da queima de combustíveis fósseis

Em 2012 a Whirlpool manteve a
Escopo 2: emissões derivadas do uso de energia elétrica
implementação de projetos de conversão
Escopo 3: emissões de responsabilidade de terceiros a serviço da Whirlpool
de gases dos produtos, adotando opções
Obs: o coeficiente de conversão de energia para CO2 definido pelo governo
que não agridem a camada de ozônio.
é o principal causador das variações de um ano para outro nas emissões
Com isso, deixou de emitir uma média de
terça-feira, 16 de Escopo
julho de 13 2.
44 mil toneladas de CO2 equivalente.
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Substâncias restritas

GRI EN26

Em 2012, o Comitê de
Sustentabilidade da Whirlpool tomou
a decisão de priorizar as ações de
controle sobre substâncias restritas, em
razão do aumento de exigências sobre
o assunto, no Brasil e em outros países.
Isso ocorreu, por exemplo, na revisão da
Diretiva Europeia RoHS (Restriction of
Hazardous Substances), que ampliou a
quantidade de substâncias monitoradas
e controladas. Os produtos fabricados no
Brasil que são exportados para a Europa
precisam comprovar atendimento a essa
norma. Nos Estados Unidos as exigências
regulatórias também foram ampliadas,
alcançando minerais extraídos de zonas
de conflito do Congo, na África, onde há
desrespeito aos direitos humanos. GRI 4.9
Outro exemplo ocorrido em 2012 foi a
decisão do Ministério do Meio Ambiente de
realizar o inventário nacional de utilização

de novos poluentes orgânicos persistentes
(POPs), em cumprimento à Convenção de
Estocolmo de 2004. O mesmo ministério
estabeleceu, ainda no ano passado, as novas
regras para o controle das importações de
hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), conforme
prevê o Protocolo de Montreal, de 1987.
Os HCFCs são utilizados em espumas de
isolamento térmico de refrigeradores e
circuitos de refrigeração de condicionadores
de ar. Esses gases não são produzidos no
Brasil, e a partir dessa decisão a importação,
ao longo dos próximos anos, passará a ser
controlada com novas regras de cálculo
para a definição das cotas de importação
para cada gás.
A empresa deverá utilizar o seu
Sistema de Gestão Integrada (SGI) para
monitorar e rastrear o cumprimento desses
requisitos legais no âmbito da manufatura.
No processo de desenvolvimento de

produtos e inovação, será utilizada a
metodologia Design for Environment (DfE),
que mensura a as categorias de impactos
ambientais nos novos produtos. Na cadeia
de suprimentos, o controle será feito
pelo Sistema de Gestão Integrada para
Fornecedores (SGIF). GRI 4.10

Transformando consumidores em fãs
Índice remissivo GRI
Parecer da auditoria
Informações corporativas

Sistemas de gestão
ampliaram o controle sobre
o uso de substâncias restritas
na manufatura
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Colaboradores
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Parecer da auditoria
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A empresa encerrou 2012 com
15.261 profissionais. O número cresceu
por conta do aumento da produção,
que, por sua vez, foi impulsionada
principalmente pela desoneração
tributária. GRI LA2

Pesquisas que avaliam a satisfação dos colaboradores

Levantamentos periódicos
internos e externos mostram o alto
grau de engajamento e de satisfação
dos colaboradores. Internamente,
são realizadas duas pesquisas: de
Engajamento e de Clima Organizacional.
Nos dois casos, a adesão é alta e os
resultados são considerados competitivos
em relação ao mercado. GRI 4.14 GRI 4.16

Pesquisas indicam que
os profissionais estão
satisfeitos e engajados

Uma das referências de maior
credibilidade sobre gestão de pessoas
é o guia Melhores Empresas para Você
Trabalhar, organizado pela revista Você
S/A, da Editora Abril. Em 2012, a empresa
novamente entrou no ranking, onde figura
desde que foi criado, há 16 anos, e no qual
ficou em primeiro lugar em 2010. GRI 2.10

Engajamento

Clima Organizacional

Periodicidade

Anual

Bienal

Abrangência

Mundial

Brasil

Público

Profissionais
administrativos e
lideranças globais

Operadores das fábricas
(horistas)

Adesão

90% dos cerca de 3
mil convidados

89% dos 12 mil
convidados

Resultados 2012

82% de
favorabilidade

80% de favorabilidade

Evolução

2% acima do ano
anterior

4% abaixo no ano
anterior*

Outra referência importante é
a pesquisa Melhores Empresas para
Trabalhar, promovida pela consultoria
Great Place to Work e publicada
pela revista Época. Em sua primeira
participação, a empresa ficou entre as 25
melhores, com destaque na categoria de
Responsabilidade Socioambiental.

* Redução é reflexo da abertura
de um terceiro turno na
fábrica de Joinville, necessário
para atender à alta demanda,
o qual estabelecia folgas em
dias variados, impactando
na satisfação. Providências
já em andamento, como
novos equipamentos, devem
reverter o quadro.
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Treinamento e desenvolvimento
Os programas para gerir
as competências e promover a
aprendizagem contínua dos colaboradores
permeiam todos os níveis da organização.
Na área operacional, o plano de
carreira é traçado por um programa
chamado Carreira Horista. Para que se
aprimorem em suas funções e possam
evoluir na carreira, os horistas contam
com o Super 100, além de passarem por
treinamentos obrigatórios compatíveis
com cada função. GRI LA11
A Whirlpool também mantém, na
unidade Joinville, o programa Educação
de Jovens e Adultos (EJA), que em 2012
ofereceu educação formal a 6% dos
operadores que não tinham o ensino
médio. Em 2013, esse grupo saltará para
mais de 40%.

Por sua vez, a Escola de Líderes
contribui para o alinhamento das
lideranças em relação à estratégia e aos
valores da empresa. Em 2012, trabalhou
temas apontados como prioritários pela
pesquisa global de Engajamento,
iniciativa avaliada como “ótima” por
77% dos participantes.
O ano também foi marcado pela
estruturação da Universidade Whirlpool,
que a partir de 2013 será o grande guardachuva das ações para o desenvolvimento
dos profissionais da empresa, atuando
em quatro frentes — Academia Whirlpool,
Academia de Negócios, Academia
Funcional e Academia de Liderança.

Iniciativas em treinamento e desenvolvimento GRI LA11
Programa

Público-alvo

Locais

Participantes
em 2012

Escola de Líderes

Diretores, gerentes-gerais,
gerentes, chefes/especialistas,
supervisores de manufatura,
trainees e analistas ex-trainees

Centro Administrativo,
Unidade São Paulo, Rio Claro,
Joinville, Manaus (no Brasil),
Miami (nos EUA), Argentina e
Colômbia.

895
(83 a mais
que em 2011)

Mentoring

Diretores, gerentesgerais, gerentes e chefes,
especialistas e treinees, dentro
de critérios definidos por RH
e diretoria

Idem acima

258*

HMM

Gerentes, chefes, especialistas,
analistas ex-trainees, dentro
de critérios definidos pelo RH
e diretoria.

Centro Administrativo,
Unidade São Paulo, Rio Claro,
Joinville e Manaus

258*

Super 100

Operadores das fábricas
(horistas) e facilitadores

Manaus, Rio Claro e Joinville

2.646

Treinamentos do
Sistema de Gestão
Integrada (SGI)

Operadores das fábricas
(horistas)

Manaus, Rio Claro e Joinville

5.603

*Também participam da Escola de Líderes
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GRI 4.16 GRI HR1

A Whirlpool busca expandir o tema
da sustentabilidade em toda a sua cadeia
de suprimentos. O principal instrumento
para isso é o programa de Excelência de
Fornecedores, que levou o Guia Exame
de Sustentabilidade 2012, da Editora
Abril, a atribuir a nota 8,5 à Whirlpool (a
média das empresas listadas foi de 5,5).
Outra iniciativa importante é o Código de
Conduta de Fornecedores, ao qual esses
parceiros devem aderir formalmente,
confirmando o cumprimento de suas
cláusulas anualmente. Em 2012, o Código
de Conduta de Fornecedores foi revisado
e aprimorado para reforçar alguns
aspectos, como o de direitos humanos.
GRI HR6 GRI HR7
Em 2012, a Whirlpool conheceu
as práticas de sustentabilidade de seus
parceiros e reconheceu as que estão
alinhadas às suas prioridades. Vinte e oito
fornecedores enviaram cases e receberam
visitas técnicas de avaliação; oito deles
foram selecionados para apresentar suas
iniciativas no Supplier’s Day, evento anual

que ocorre em São Paulo e Joinville. Este
processo será a base para a realização
anual do Prêmio de Sustentabilidade
Whirlpool, a partir de 2013. GRI 4.17
No Brasil, a Whirlpool tem cerca de
500 fornecedores diretos e em torno de
três mil de materiais e serviços indiretos.
Para avaliar o desempenho deles em
relação a qualidade, segurança, saúde,
meio ambiente e responsabilidade social,
a empresa adota o Sistema de Gestão
Integrada de Fornecedores (SGIF) e o

SGIF-MSI, para fornecedores de materiais
e serviços indiretos. Os dois programas
preveem a realização de auditorias em
100% dos fornecedores críticos – aqueles
que podem representar alto impacto
financeiro, de imagem, segurança ou
qualidade. As auditorias englobam vários
aspectos relacionados à sustentabilidade
– verificando, inclusive, questões como
pontos de trabalho infantil e forçado – e
seus resultados orientam treinamentos e
planos de melhoria. GRI HR2 HR6 HR7

Diálogo e avaliação
constantes vêm
estimulando
melhorias nas
entregas

Índice remissivo GRI
Parecer da auditoria
Informações corporativas
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O relacionamento da empresa com o governo nas esferas municipal, estadual e
federal é orientado pelo Modelo de Liderança Whirlpool, segundo o qual tão importante
quanto cumprir a lei é seguir o Código de Ética e os valores da Whirlpool, ou seja, os três
aspectos devem caminhar juntos e em equilíbrio.
A Whirlpool participa da Associação Nacional da Indústria de Fabricantes de
Eletroeletrônicos (Eletros) e por meio dessa entidade defende políticas públicas que
valorizam a competitividade das empresas brasileiras. Em 2012, os principais temas nos
quais a empresa se engajou foram: GRI SO5
• Desoneração da folha de pagamento para empresas intensivas em mão de obra,
já que o nível de emprego é um indicador direto da contribuição empresarial para
desenvolvimento econômico e social do País;
• Reavaliação da forma de cobrança do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
para o setor, de modo que se valorize o produto nacional ante o importado, bem
como a sua eficiência energética, por meio de alíquotas menores;
• Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) – A Whirlpool defende junto ao Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) que quanto maior seja
a eficiência energética do produto menores sejam os impostos a pagar; e que os
critérios para a classificação da eficiência sejam diferenciados de acordo com o
mercado ao qual o produto se destina (ou seja, ponderando-se a melhor performance
possível para produtos com preços populares).
• Política Nacional de Resíduos Sólidos – O setor preparou-se para o cumprimento da
Política, por meio da criação da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos
e Eletrodomésticos (Abree), que será responsável pela logística reversa. Em 2012, a criação
da Abree foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O setor
eletroeletrônico já
está pronto para
atender à Política
Nacional de
Resíduos Sólidos
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GRI 4.14 GRI 4.15 GRI 4.16 GRI 4.17 GRI SO1 GRI EC8
A Whirlpool concentra seus
investimentos sociais no empreendedorismo
feminino, por meio do Instituto Consulado
da Mulher, organização social de interesse
público patrocinada pela empresa e
associada à marca Consul. Em onze anos,
o trabalho do Consulado já envolveu mais
de 32 mil pessoas, com resultados cada vez
melhores. A entidade recebeu investimentos
de R$ 3,6 milhões em 2012 e, nesse período,
os 160 empreendimentos assessorados
geraram um faturamento total de
R$ 6,5 milhões. Isso significa que cada
R$ 1 investido gera R$ 1,70 em riquezas para
os que participam dos empreendimentos,
suas famílias e comunidades.
Em média, cada empreendimento
é assessorado por dois anos, prazo

e comércio justo.
Os empreendimentos sociais
assessorados estão localizados em 71
cidades, de 20 estados brasileiros. Nas
regiões onde a Whirlpool tem fábrica, o
Consulado atua diretamente, por meio
do programa Mulher Empreendedora; nas
demais localidades, a mesma metodologia
é replicada por organizações sociais
parceiras, que prestam assessoria aos
empreendimentos populares por meio do
programa Usinas do Trabalho.
A metodologia desenvolvida
pelo Consulado é reconhecida como
“tecnologia social” pela Fundação Banco
do Brasil e Unesco, e foi sistematizada em
2012 em um guia básico de assessoria a
empreendimentos populares e solidários.

Rio + 20
Um dos eventos mais relevantes para a empresa na
divulgação de boas práticas e discussão sobre os desafios
ambientais e sociais foi a conferência Rio + 20, evento
organizado pela ONU no Rio de Janeiro. A Whirlpool foi uma
das patrocinadoras do Fórum de Sustentabilidade Empresarial
“Inovação e colaboração para o futuro que queremos” e
promotora de debates, sendo um deles sobre formas de
promover a educação do consumidor para a sustentabilidade.
Já o Consulado da Mulher participou de um debate sobre
igualdade de gênero. Visando divulgar seu trabalho, que pode
ser replicado por interessados no empreendedorismo feminino,
o Consulado também participou da ONG Brasil, outro evento
relevante no ano, com palestra sobre economia solidária.

necessário para conquistar autonomia
e independência financeira. Nesse
período, as empreendedoras adquirem

Os números do Consulado da Mulher
Ano

Número de
empreendimentos

Faturamento
conjunto (R$)

Pessoas gerando
renda

Beneficiados
diretos e indiretos*

suas atividades com consistência e

2010

174

3,6 milhões

1.344

5,3 mil

sustentabilidade, com base em princípios

2011

169

5,9 milhões

2.306

6,9 mil

da economia solidária, equidade de gênero

2012

160

6,5 milhões

1.851

8 mil

conhecimentos essenciais para gerir

*Dependentes da renda
do empreendimento.
Por atender mulheres
chefes de família, o
benefício abrange todos
os seus dependentes
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GRI 4.14 GRI 4.15 GRI 4.16 GRI 4.17

A Whirlpool considera a satisfação

Serviço já eram feitas no novo sistema.

do consumidor um diferencial

À medida que as Autorizadas aderem ao

competitivo e sabe que para obtê-la é

Transformação também podem participar

preciso bem mais do que bons produtos.

do Programa de Excelência, que as orienta

Entre outros requisitos, é indispensável

quanto às melhores práticas de gestão do

um bom serviço de pós-venda. Assegurar

mercado, com o apoio de consultores da

eficiência à Rede de Serviços Autorizados

empresa. GRI PR6

e ao Call Center é fundamental para

Para aumentar as chances de

“transformar consumidores em fãs”,

reparar o produto logo na primeira visita

como propõe o enunciado da jornada

ao consumidor, foram criados em 2012

estratégica da empresa. Investimentos

novos espaços para testes e treinamentos.

relevantes vêm sendo feitos para

Nas Escolas de Serviços, os profissionais

aprimorar esses serviços, e os resultados

das autorizadas passam por treinamentos

são cada vez mais encorajadores.

técnicos e comportamentais. Cerca de

Em 2012, houve queda de 25% no
número de reclamações mesmo com
crescimento de 8% nas vendas. GRI PR5
Com o projeto Transformação, a

150 técnicos passaram pelas Escolas
de Rio Claro e do Rio de Janeiro. Mais
quatro cidades ganharão Escolas em
2013. Já o Laboratório de Serviços, em
Rio Claro, aproxima a fábrica à realidade

empresa estimula que a Rede Autorizada

do mercado. Ali, engenheiros simulam e

passe a operar com um novo sistema de

analisam os problemas encontrados pelos

gestão de relacionamento com o cliente,

técnicos no reparo do produto e propõem

o CRM, para garantir a padronização das

novas abordagens. Seus testes levam em

operações, maior agilidade e eficiência.

conta, por exemplo, a facilidade do reparo,

Ao final de 2012, 65% das Ordens de

o tempo gasto, a ergonomia e a segurança

dos técnicos. Já foram realizadas 162
atividades no local, 30% relacionadas a
panes reincidentes e 53% a panes que
ocasionaram a troca de produtos. O
próximo laboratório será instalado em
2013, em Joinville.

Índice remissivo GRI
Parecer da auditoria
Informações corporativas
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GRI 1.2 GRI EN6 GRI EN26

Além de inovadores, os produtos
devem incorporar a dimensão da
sustentabilidade em todo o seu ciclo de
vida, e ainda encantar os consumidores
com design diferenciado, simplicidade,
praticidade, durabilidade e excelência
em serviços de pós-venda. É assim que
a Whirlpool gere seu portfólio dentro da
estratégia de “Liderar inovação sustentável,
transformando consumidores em fãs”.
Em 2012, a empresa lançou
140 produtos, o que significa mais de
dois lançamentos por semana. Suas
marcas mantiveram a preferência dos
consumidores brasileiros e latinoamericanos.
Para reforçar a sua sintonia com o
público, a marca Consul passou a destacar os
atributos criatividade, brasilidade e parceria
em sua nova identidade visual e verbal. O
novo posicionamento, nova logomarca,
assinatura e campanha institucional foram
lançados em janeiro de 2013.

Patentes em expansão
Evolução do número de patentes
depositadas no Brasil

68

2010

73

76

2011

2012
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Veja no resumo a seguir alguns dos principais produtos
apresentados ao mercado em 2012.

Linha Consul de produtos de embutir
– Primeira linha de embutir da Consul,
composta por cooktop, forno e coifa. Os
produtos contam com soluções didáticas
que facilitam o ato de cozinhar. A
instalação é gratuita para a coifa e o forno.

Micro-ondas Consul Facilite – Traz a
exclusiva função Uso Fácil, que simplifica
o preparo de alimentos com a ajuda do
pote Uso Fácil, que acompanha o produto.

Índice remissivo GRI
Parecer da auditoria
Informações corporativas

Purificador de água Brastemp Ative –
Conta com Painel Inteligente, inspirado
nos princípios de acessibilidade do design
universal, com teclas na linguagem Braile
e emissão de sinais sonoros diferentes
para as teclas. Automatiza a dispensa
da quantidade de água nos níveis
mínimo, médio ou máximo e serve nas
temperaturas ambiente, gelada ou mista.

Split Consul Bem-Estar Inverter – A tecnologia Inverter faz o compressor
funcionar de maneira mais constante, proporcionando redução significativa
no consumo de energia e uma temperatura mais estável. O gás refrigerante
R22 foi substituído pelo R410a, que não agride a camada de ozônio em
eventual vazamento.

Brastemp You – Linha de produtos
personalizáveis. As possibilidades de
personalização do refrigerador e do cooktop
saltaram para 25 mil e vão de acabamentos a
funcionalidades e tecnologias diferenciadas.
Pode-se escolher entre o formato
convencional ou inverse, por exemplo.
Os produtos podem ser adquiridos no site
www.you.brastemp.com.br.
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Brastemp Inverse Maxi – Refrigerador
que se destaca pelo espaço e inteligência.
Possui compartimentos separados para
frutas e legumes e funções que aceleram
o resfriamento de bebidas e o processo
de fazer gelo. Iluminação interna com oito
pontos de LED, que dura mais e ilumina
melhor. Um dos modelos tem painel touch
screen que permite gerenciar o prazo de
validade dos alimentos, fazer a lista de compras
e compartilhá-la com dispositivos móveis, anotar dados de serviços
de entrega e exibir fotos, entre outras funções. Além disso, utiliza os
gases cicloisopentano e isobutano, que não danificam a camada de
ozônio e têm baixo potencial de aquecimento global.

Lavadora Brastemp Ative – Lavadora 11 kg com o exclusivo
Sistema Smart&Fast, que combina a inteligência de uma
dosagem precisa para sabão, amaciante e quantidade
de água, e tem o ciclo mais rápido do mercado. Evita
desperdício dos insumos e da água utilizada a cada lavagem,
além de garantir a melhor performance no cuidado com as
roupas. Um dos modelos inclui o motor BDrive, mais silencioso,
e usa água quente para a remoção de manchas.

Índice remissivo GRI
Parecer da auditoria
Informações corporativas

Brastemp Laundry Center – Lavadora
e secadora Ative juntas formam uma
estação inteligente de lavanderia, com
performance e design diferenciados.
Na lavadora, sensores ajustam
automaticamente o nível da água
e a duração da lavagem de acordo
com o volume de roupas, dosam o
sabão e distribuem a carga para uma
centrifugação uniforme. Conta com motor
BDrive, mais silencioso, função Previne
Odores, que evita odores fortes, e a função
Eco Inteligente, que reduz o consumo
de energia mantendo o desempenho
da operação. A secadora também conta
com sensores inteligentes que permitem
uma secagem uniforme e evitam que a
temperatura alta prejudique as roupas.
Outra facilidade é a função Antiamassado,
que evita vincos.
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Desde 1999 a empresa dispõe
de ferramentas estruturadas para
o desenvolvimento de produtos e
otimização de processos. O uso desses
instrumentos permite que a companhia
mantenha-se na vanguarda da inovação
em eletrodomésticos, lançando produtos
que atendem, simultaneamente, a três
pré-requisitos: apresentam atributos
únicos, estimulam os consumidores e têm
potencial de gerar valor para os acionistas.

A Whirlpool avalia o seu
desempenho em inovação utilizando o
conjunto de metodologias conhecidas
como Design for Excellence, que tem
foco voltado para todos os aspectos do
desenvolvimento de produtos, como
custos, facilidade de manufatura e
simplicidade no diagnóstico de falhas e
correções. Em 2010, a empresa iniciou
a implementação de uma metodologia
adicional para mensurar a performance
ambiental dos novos produtos.
Desenvolvido naquele mesmo ano em
parceria com a Universidade de São Paulo
e aplicado em alguns produtos no ano
seguinte, em caráter de teste, o Design
for Environment (DfE) avalia os impactos
ambientais em todo o ciclo de vida dos
produtos, da produção da matéria-prima
ao descarte final pós-consumo, passando
pelo consumo de água e energia e
reciclabilidade. Todos os projetos iniciados
a partir de 2012 já incorporam essa
metodologia. GRI PR1

Transformando consumidores em fãs
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Desde 2012, todo novo
produto tem sua performance
ambiental mensurada
Quase um quarto do faturamento
da Whirlpool, em 2012, veio da venda
de produtos inovadores. Esse número é
apontado pelo iRevenue, indicador da
empresa que mede a receita proveniente
de suas soluções inovadoras. Em 2012
a empresa alterou os critérios para
enquadramento de lançamentos na
categoria inovação, ampliando as
exigências. Com isso, o percentual
de produtos que atendem aos novos
requerimentos tornou-se ligeiramente
menor (veja no gráfico ao lado), o
que provocou queda no indicador de
desempenho do ano.

iRevenue
Evolução percentual da receita oriunda
de produtos inovadores

23%

2010

25%

2011

23%

2012
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GRI 2.10

• Melhores Empresas para Você Trabalhar –
A Whirlpool marcou presença em todas as
edições do guia publicado pela revista Você
S/A, por 16 anos seguidos.
• Great Place to Work – Destaque em
“Responsabilidade Social” no ranking
publicado pela revista Época.
• Mejores Empleadores 2012 – Novamente
a Whirlpool é reconhecida no ranking
publicado pela revista argentina Apertura.
• As Empresas Mais Admiradas do Brasil – Presente no ranking
da revista Carta Capital pela 15ª vez.
• As Empresas de Maior Prestígio do Brasil – Concedido pela
revista Época Negócios à marca Brastemp, na categoria “Linha
Branca”.
• Campeãs da Inovação – Premiação da revista Amanhã
conquistada pela Whirlpool pela 3ª vez.
• Empresas mais inovadoras na Prestação de Serviços ao
Cliente – A Whirlpool foi reconhecida na categoria “Indústria”,
em premiação criada pela revista Consumidor Moderno.
• Marcas Mais Amadas do Brasil – Brastemp foi a marca mais
lembrada pelos consumidores, na categoria “Eletrodomésticos”,
no ranking da revista Consumidor Moderno.

• Marcas de Confiança – No ranking da revista Seleções, as
marcas Brastemp e Consul ficaram, pela 11ª vez, com o 1º e o
2º lugares, respectivamente, na categoria “Bens Duráveis”.
• Reputation Index – Premiação da DOM Strategy e revista
Consumidor Moderno, vencida, pela 2ª vez, na categoria
“Empresa de maior reputação no setor indústria”.
• Reclame Aqui – Concedido pelo site de mesmo nome
às marcas Brastemp e Consul (campeãs) e Compra Certa
(finalista), em reconhecimento à excelência no atendimento
e relacionamento com o chamado “novo consumidor” (que
utiliza a Internet).
• Guia Exame de Sustentabilidade – Entre as
20 empresas-modelo do guia elaborado pela
revista Exame.
• Prêmios Intangíveis Brasil – Destaque no
setor de bens de consumo duráveis do ranking
organizado pela revista Consumidor Moderno
e DOM Strategy Partners.
• Top of Mind – No ranking publicado pela Folha de S. Paulo, a
Brastemp venceu nas categorias “Fogão” e “Lavadora” (esta pelo
6º ano consecutivo), e a Consul, pelo 22º ano, em “Geladeiras”.
• Top of Mind – Pela 3ª vez, Brastemp foi a marca mais lembrada,
na categoria “Eletrodomésticos”, pelos consumidores cariocas

ouvidos pela revista Marca dos Cariocas, da Editora Globo.
• Top of Mind – Pela 8º vez, Brastemp foi a marca mais lembrada
no prêmio da revista Casa & Mercado. Esse ano, a marca foi
vencedora nas categorias “Eletroportátil”, “Coifa”, “Linha Branca”
e “Filtro d’Água”, além de ter sido eleita “Empresa Cidadã”.
• International Design Excellence Award – Medalha de bronze
concedida pela Industrial Design Society of America à linha
Brastemp Retro na categoria “Kitchens”.
• Best Innovator – Pela 3ª vez
entre as três empresas mais
inovadoras do Brasil, de acordo
com a revista Época Negócios,
com destaque nas categorias
“Processo” e “Resultados de
Inovação”.
• Prêmio Planeta Casa – Brastemp foi a vencedora na categoria
Produtos de Decoração, com a lava-louça Brastemp Ative!, na
premiação da revista Casa Cláudia.
• Melhores e Maiores 2012 – A companhia marcou presença
pela 3ª vez no anuário publicado pela revista Exame.
• Valor 1000 – Presente pela 8ª vez no ranking do jornal Valor
Econômico.
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GRI 3.12

Índice remissivo GRI

Autodeclaração
A Whirpool Latin America declara
que seu Relatório de Sustentabilidade
2012 segue os critérios da Global

materialidade foram contemplados no
correr deste relatório.
Esta publicação apresenta 39

O índice remissivo apresentado

Parecer da auditoria
Informações corporativas

a seguir traz ainda a correlação dos
indicadores GRI com os Princípios do
Pacto Global e as condições sistêmicas do

Reporting Initiative (GRI) e está alinhado

indicadores relativos aos Itens de

ao padrão G3. Declara ainda que atende

Perfil, Governança, Compromissos

ao padrão B+ e que o conteúdo teve

e Engajamento. Dos indicadores de

sua relevância e organização definidos

desempenho, a empresa publicou

verificação externa, realizada pela KPMG.

por um processo de materialidade,

39 indicadores essenciais (sete deles,

O documento com a verificação externa

apresentado no início desta publicação.

parcialmente) e 11 adicionais, sendo um,

está disponível na página 45.

Todos os temas finais apontados na

parcialmente respondido.

The Natural Step.
O documento foi submetido à

PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
Princípios de
Direitos Humanos

Princípios de
Direitos do Trabalho

Princípios de
Proteção Ambiental

Princípio
contra a Corrupção

1. Respeitar e proteger os direitos
humanos;

3. Apoiar a liberdade de associação no
trabalho;

7. Apoiar uma abordagem preventiva
aos desafios ambientais;

2. Impedir violações de direitos
humanos;

4. Abolir o trabalho forçado;
5. Abolir o trabalho infantil;

8. Promover a responsabilidade
ambiental;

10. Combater a corrupção em todas
as suas formas inclusive extorsão e
propina.

6. Eliminar a discriminação no
ambiente de trabalho;

9. Encorajar tecnologias que não
agridem o meio ambiente;
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Reportado

Princípio
do Pacto
Global

TNS

Página

1

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

1.1

Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua
estratégia

Integral

8e9

----

04

1.2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

Parcial

----

----

04, 11, 32, 35

2

PERFIL ORGANIZACIONAL

2.1

Nome da organização

Integral

----

----

06, 09

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços

Integral

----

----

06, 07

2.3

Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures

Integral

----

----

06

2.4

Localização da sede da organização

Integral

----

----

06, 09

2.5

Número de países em que a organização opera e nome dos países em
que suas principais operações estão localizadas ou são especialmente
relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório

Integral

----

----

06

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade

Integral

----

----

09

2.7

Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/beneficiários)

Integral

----

----

06, 09, 13

Porte da organização

Integral

----

----

06
Grande porte

2.8
2.9

Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes
a porte, estrutura ou participação acionária

Integral

----

----

Não houve mudanças na estrutura da organização, porte,
participação acionária ou na forma de relatar os desempenhos
econômico, social e ambiental em 2012. A única mudança
significativa foi no cargo de presidente.

2.10

Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório

Integral

----

----

24, 36

3

PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO

3.1

Período coberto pelo relatório para as informações apresentadas

Integral

----

----

02

3.2

Data do relatório anterior mais recente (se houver)

Integral

----

----

2011

Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.)

Integral

----

----

02
Anual

Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou ao
seu conteúdo

Integral

----

----

02

Integral

----

----

03
Relatório online

3.3
3.4

Escopo e limite do relatório
3.5

Processo para definição do conteúdo
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3.6

Limite do relatório (países, divisões, subsidiárias, joint ventures, fornecedores)

Integral

----

----

02

3.7

Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou
ao limite do relatório

Integral

----

----

02

3.8

Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures,
subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras instalações que possam afetar significativamente a comparabilidade entre
períodos e/ou entre organizações

Integral

----

----

02

3.9

3.10

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo hipóteses e técnicas, que sustentam as estimativas aplicadas à compilação dos
indicadores e outras informações do relatório

Integral

----

----

As técnicas de medição de dados e as bases de cálculos,
incluindo hipóteses e técnicas que sustentam as estimativas
aplicadas à complicação dos indicadores são apresentadas em
notas de rodapé ao final desses indicadores

Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações
fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações

Não
reportado

----

----

Não houve reformulações de informações fornecidas em
relatórios anteriores.

3.11

3.12

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se
refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório

Integral

----

----

A principal mudança foi o desdobramento do processo de materialidade já realizado no ano anterior. A realização do Diálogo
com Especialistas permitiu uma nova abordagem sobre os temas relevantes para a gestão da sustentabilidade da companhia.

Tabela que identifica a localização das informações no relatório

Integral

----

----

02, 37

Integral

----

----

02, 36

Verificação
3.13

Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o
relatório

4

GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO

4.1

Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais
alto órgão de governança responsável por

Parcial

----

----

09

4.2

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também
seja diretor

Integral

----

----

O presidente do mais alto órgão de governança (o Conselho
de Administração) não é diretor da companhia.

4.3

Membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança

Integral

----

----

Um dos três membros do Conselho de Administração (33,3%)
é independente

4.6

Processos em vigor para assegurar que conflitos de interesse sejam
evitados

Integral

----

----

10

4.8

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social, assim
como o estágio de sua implementação

Integral

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9
e 10

----

08

Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a
identificação e gestão por parte da organização do desempenho econômico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades relevantes,
assim como a adesão ou conformidade com normas acordadas internacionalmente, códigos de conduta e princípios

Integral

-----

----

11, 23, 35

4.9

Sobre o relatório
Perfil e governança
Liderar inovação sustentável
Transformando consumidores em fãs

Índice remissivo GRI

Parecer da auditoria
Informações corporativas

Relatório de Sustentabilidade 2012 Whirlpool Latin America

4.10

38

Processos para a autoavaliação do desempenho do mais alto órgão de
governança, especialmente com respeito ao desempenho econômico,
ambiental e social

Integral

-----

----

11, 23, 35

----

Relatório online –
Índice remissivo

----

12

Compromissos com iniciativas externas
4.11
4.12

4.13

Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução

Integral

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de
caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou
endossa

Integral

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9
e 10

Participação em associações e/ou organismos nacionais/ internacionais

Integral

1, 2

----

12

Engajamento dos stakeholders
4.14

Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização.

Integral

02, 31

----

24, 27, 28, 29, 31

4.15

Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se
engajar

Integral

02, 31

----

29, 31

4.16

Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a frequência
do engajamento por tipo e grupos de stakeholders

Integral

02, 31, 33

----

24, 27, 28, 29, 31

4.17

Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do engajamento dos stakeholders e que medidas a organização tem adotado
para tratá-los

Integral

03, 31

----

02, 27, 28, 29, 31

DESEMPENHO ECONÔMICO
Descrição sobre as formas de Desempenho Econômico

Reportado

Princípio do Pacto
Global

TNS

Página

Desempenho econômico
ES

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído
(DVA), incluindo receitas, custos operacionais,
remuneração de funcionários, doações e outros investimentos na comunidade, lucros não
distribuídos e pagamentos para provedores de
capital e governos

Parcial

-----

1, 2, 3, 4

Relatório online – Índice remissivo

ES

EC2

Implicações financeiras, riscos e oportunidades para a organização devido a mudanças
climáticas

Parcial

7, 8 e 9

1

Relatório online – Índice remissivo, 22

ES

EC3

Cobertura das obrigações do plano de pensão
de benefício definido que a organização oferece

Integral

1

-----

Relatório online – Índice remissivo

ES

EC8

Desenvolvenimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos,
principalmente para benefício público, por
meio de engajamento comercial, em espécie
ou atividades pro bono

Parcial

1, 2, 7, 8, 9

29
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DESEMPENHO AMBIENTAL
Forma de gestão
Materiais
ES

EN1

Materiais usados por peso ou volume

Integral

8

3

Relatório online – Índice remissivo

ES

EN2

Percentual dos materiais usados provenientes
de reciclagem

Integral

8, 9

3

Relatório online – Índice remissivo

Energia
ES

EN3

Consumo de energia direta discriminado por
fonte de energia primária

Integral

8

1

Relatório online – Índice remissivo

ES

EN4

Consumo de energia direta discriminado por
fonte de energia primária

Integral

8

1

Relatório online – Índice remissivo

AD

EN6

Consumo de energia direta discriminado por
fonte de energia primária

Integral

8e9

----

21, 32

ES

EN8

Total de retirada de água por fonte

Integral

8

3

Relatório online – Índice remissivo

ES

EN9

Fontes hídricas significativamente afetadas por
retirada de água

Integral

8

3

Relatório online – Índice remissivo

ES

EN10

Percentual e volume total de água reciclada e
reutilizada

Integral

8

----

Relatório online – Índice remissivo, 20

22

Água

Emissões, efluentes e resíduos
ES

EN16

Total de emissões diretas e indiretas de gases
de efeito estufa, por peso

Integral

8e9

2

ES

EN17

Outras emissões indiretas relevantes de gases
de efeito estufa, por peso

Integral

8e9

2

Contabilizados: 1) o transporte aéreo de colaboradores no Brasil em viagens a trabalho (metodologia: Programa Brasileiro GHG Protocol) e 2) a distribuição de produtos no Brasil,
das fábricas até os centros de distribuição (metodologia: The Greenhouse Gas Protocol Initiative).

2012
43.558
Integral

em ton CO2
2011
2010
35.712
38.549

AD

EN18

Iniciativas para reduzir as emissões de gases de
efeito estufa e as reduções obtidas

ES

EN20

Nox, Sox e outras emissões atmosféricas signifi- Integral
cativas, por tipo e peso

8

----

Relatório online – Índice remissivo

ES

EN21

Descarte total de água, por qualidade e destinação

8

3

Relatório online – Índice remissivo

Integral

7, 8, 9

Relatório online – Índice remissivo, 22
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ES

EN22

Peso total de resíduos, por tipo e método de
disposição

Integral

8

3

14

ES

EN23

Número e volume total de derramamentos
significativos

Integral

8

3

Não houve registro de derramamentos significativos em 2012

Produtos e serviços
ES

EN26

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais
de produtos e serviços

Integral

7, 8, 9

1, 2, 3

17, 20, 21, 23, 32, 35

ES

EN27

Percentual de produtos e suas embalagens
recuperados

Parcial

8, 9

----

Relatório online – Índice remissivo

AD

EN29

Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e materiais
utilizados nas operações da organização, bem
como do transporte de trabalhadores

Parcial

8

1, 2, 3

Relatório online – Índice remissivo

AD

EN30

Total de investimentos e gastos em proteção
ambiental, por tipo

Integral

7, 8, 9

----

Relatório online – Índice remissivo

Integral

----

4

Relatório online – Índice remissivo

Geral

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
Forma de gestão
Emprego
ES

LA1

Trabalhadores por tipo de emprego contrato de
trabalho e região
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Número de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região GRI LA1
Nível funcional

2010

2011

2012

Diretoria

16

14

19

Gerência

198

192

217

Administrativo

2490

2341

2571

Produção

12.112

11.534

12.313

Trainees

36

44

37

Estagiários

157

64

92
78*

Terceiros
Aprendizes
Total

-

-

32

18

12

15.041

14.207

15.339
-

Tipo de contrato
Tempo determinado

394

-

Tempo indeterminado

14.647

-

-

Total

15.041

14.207

15.261

Jornada integral

-

-

-

Meio-período

-

-

-

15.041

14.207

15.261

Região Sul - Joinville

7.733

7.361

7.417

Região Sudeste - São Paulo

655

635

600

Região Sudeste - Centro Administrativo

535

467

533

4.056

4.235

4.201

Tipo de emprego

Total
Colaboradores por região

Região Sudeste - Rio Claro
Região Sudeste - Compra Certa
Região Norte - Manaus

83

79

78

1.979

1.430

2.098

Argentina

168

Chile

33

Peru

21

Colômbia

64

Equador

3

Miami

10

Guatemala
Total

35
15.041

14.207

* O número de terceiros corresponde apenas à LAR International

15.261
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ES

LA2

Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região

Integral

6

4

24
Relatório online – Índice remissivo

AD

LA3

Benefícios oferecidos a empregados em tempo
integral que não são oferecidos a empregados
temporários ou em regime de meio período,
discriminados pelas principais operações

Integral

----

4

Relatório online – Índice remissivo

Índice remissivo GRI

Relações entre os trabalhadores e a governança
ES

LA4

Percentual de empregados abrangidos por
acordos de negociação coletiva

Integral

1, 3

4

No Brasil, 100% dos colaboradores são abrangidos por acordos e convenções coletivas de
trabalho. Relatório online – Índice remissivo

Saúde e segurança no trabalho
AD

LA6

Percentual dos empregados representados
em comitês formais de segurança e saúde,
composto por gestores e por trabalhadores,
que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde
ocupacional

Integral

3

----

Relatório online – Índice remissivo

ES

LA7

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias
perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao
trabalho, por região

Integral

----

4

16

ES

LA8

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em
andamento para dar assistência a empregados,
seus familiares ou membros da comunidade
em relação a doenças graves

Integral

1

----

Relatório online – Índice remissivo

AD

LA9

Temas relativos à segurança e saúde cobertos
por acordos formais com sindicatos

Integral

----

----

Relatório online – Índice remissivo

Treinamento e educação
AD

LA11

Programas para gestão de competências e
aprendizagem contínua e fim da carreira

Integral

----

4

25
Relatório online – Índice remissivo

AD

LA12

Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho

Integral

----

4

Todos os profissionais são avaliados anualmente e recebem feedbacks periódicos (100%).
Relatório online – Índice remissivo.

Integral

1, 6

----

Relatório online – Índice remissivo

Diversidade e igualdade de oportunidades
ES

LA13

Composição dos grupos responsáveis pela
governança corporativa e discriminação de
empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores
de diversidade
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DIREITOS HUMANOS
Forma de gestão
Práticas de investimento e de processos de compra
ES

HR1

Percentual e número de contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas
referentes a direitos humanos ou que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos
humanos

Integral

1, 2, 4, 5

----

27
Relatório online – Índice remissivo

HR2

Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a
avaliações referentes a direitos humanos e as
medidas tomadas

Integral

1, 2, 4, 5

ES

HR3

Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos a
aspectos de direitos humanos relevantes para
as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento.

Parcial

10

4

27
Relatório online – Índice remissivo

Operações com risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas
para contribuir para a abolição do trabalho
infantil

Integral

1, 2, 5

4

27

Operações identificadas com risco de
trabalho forçado ou análogo ao escravo e
as medidas tomadas para contribuir para a
erradicação do trabalho forçado ou análogo
ao escravo

Integral

1, 2, 4

4

27

Número total de casos de violação de direitos
dos povos indígenas e medidas tomadas

Integral

1e2

----

As atividades da organização não envolvem
povos indígenas

Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo
a entrada, operação e saída

Integral

----

4

29

08

Trabalho infantil
HR6

Trabalho forçado ou análogo ao escravo
ES

HR7

Direitos indígenas
AD

HR9

SOCIEDADE
Forma de gestão
Comunidade
ES

SO1

Índice remissivo GRI
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Corrupção
ES

SO2

Percentual e número total de unidades de
negócios submetidas a avaliações de riscos
relacionados à corrupção

Integral

10

----

Relatório online – Índice remissivo

ES

SO3

Percentual de empregados treinados nas
políticas e procedimentos anticorrupção da
organização

Parcial

10

4

Relatório online – Índice remissivo

Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e
lobbies

Integral

----

----

28

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em Integral
que os impactos na saúde e segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos

1, 8

4

35
Relatório online – Índice remissivo

----

----

Relatório online – Índice remissivo

Políticas públicas
ES

SO5

RESPONSABILIDADE SOBRE O PRODUTO
Forma de gestão
Saúde e segurança do cliente
ES

PR1

Rotulagem de produtos e serviços
ES

PR2

Número total de casos de não-conformidade
com regulamentos e códigos voluntárioa relacionados aos impactos causados por produtos
e serviços, discriminado por tipo de resultado

Integral

ES

PR3

Tipo de informação sobre produtos e serviços
exigida por procedimentos de rotulagem

Integral

AD

PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente,
incluindo resultados de pesquisas

Integral

ES

PR6

Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relativos a comunicações de
marketing, incluindo publicidade, promoção e
patrocínio, discriminado por tipo de resultado

Parcial

Multas por não conformidade no fornecimento
e uso de produtos e serviços

Integral

Relatório online – Índice remissivo
----

----

31
31

Compliance
ES

PR9

----

----

No ano, a Whirlpool somou 128 multas do
PROCON, no total de R$ 381.149,16
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Relatório de asseguração dos auditores independentes
Aos Conselheiros e Diretores da Whirlpool S.A. São Paulo - SP

à norma internacional ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de
Contadores, aplicáveis às informações não históricas. Essas normas requerem

Introdução

o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e
que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada de

Fomos contratados pela Whirlpool S.A. para apresentar nosso relatório de

que as informações constantes do Relatório de Sustentabilidade, tomadas em

asseguração limitada sobre a compilação das Informações relacionadas com

conjunto, estão livres de distorções relevantes.

Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Whirlpool S.A., relativas ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2012.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO
3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagações à administração da
Companhia e outros profissionais da Companhia que estão envolvidos na

Responsabilidades da administração da Companhia
A administração da Whirlpool S.A. é responsável pela elaboração e
apresentação de forma adequada das Informações constantes do Relatório
de Sustentabilidade de acordo com as Diretrizes para Relatórios de
Sustentabilidade da Global Reporting Initiative – GRI (GRI-G3) e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

elaboração das informações constantes do Relatório de Sustentabilidade, assim
como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que
nos possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações
tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também,
a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente
toma conhecimento de assuntos que o levem a acreditar que as informações
constantes do Relatório de Sustentabilidade, tomadas em conjunto, podem
apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos
aspectos relativos à compilação e apresentação das informações constantes

Responsabilidade dos auditores independentes

do Relatório de Sustentabilidade e de outras circunstâncias do trabalho e da

Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações constantes

nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes poderiam existir. Os

do Relatório de Sustentabilidade, com base no trabalho de asseguração limitada

procedimentos compreenderam:

conduzido de acordo com o Comunicado Técnico (CT) 07/2012, aprovado

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de

pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a

informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de

NBC TO 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão),

controles internos que serviram de base para a elaboração das informações

emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que é equivalente

constantes do Relatório de Sustentabilidade da Whirlpool S.A.;
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(b) o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para
a compilação dos indicadores através de entrevistas com os gestores
responsáveis pela elaboração das informações;

e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes do
Relatório de Sustentabilidade. Dessa forma, não expressamos uma opinião
sobre essas informações.

(c) aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas
e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com
os indicadores divulgados nas informações constantes do Relatório de
Sustentabilidade; e

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que
os dados financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados
para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de
materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos
individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho
em dados informados para os períodos anteriores, nem em relação a projeções
futuras e metas.

(d) confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações
financeiras e/ou registros contábeis.
Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a aderência
às Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative –
GRI (GRI-G3) aplicável na elaboração das informações constantes do Relatório
de Sustentabilidade.
Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são
substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho
de asseguração que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações
constantes do Relatório de Sustentabilidade. Conseqüentemente, não nos
possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os
assuntos que seriam identificados em um trabalho de asseguração que tem
por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com
objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter identificado outros assuntos

Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada
chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações
constantes do Relatório de Sustentabilidade da Whirlpool S.A. não foram
compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as Diretrizes para
Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative – GRI (GRI-G3).

São Paulo, 23 de julho de 2013
KPMG Risk Advisory Services Ltda.
CRC 2SP023233/O-4
Eduardo V. Cipullo
Contador CRC 1SP135597/O-6
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Centro Administrativo São Paulo
Edifício Plaza Centenário
Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32º andar
04578-000 – São Paulo (SP)
Telefone: 55 11 3787 6100
Unidade São Paulo
Rua Olímpia Semeraro, 675
04183-901 – São Paulo (SP)
Telefone: 55 11 3566 1000
Centro de Distribuição Jaboatão dos Guararapes
Av. Eixo da Integração, 533, Bloco D
54360-000 – Jaboatão dos Guararapes (PE)
Telefone: 55 81 2127 7700
Joinville
Rua Dona Francisca, 7.200,
89219-900 – Distrito Industrial – Joinville (SC)

Rio Claro
Avenida 80, 777
13506-095 – Distrito Industrial – Rio Claro (SP)
Telefone: 55 19 2111 9100

Equador
Av. Las Americas, Piso 3, Oficina 301,
Eliodoro Arboleda – Quito
Telefone: 15 571 489 2121 Ext 3500

Argentina
Av. Int Crovara, 2.550,
1766 – Tablada – Província de Buenos Aires
Telefone: 54 11 4480 7100

Guatemala
Torre Sol, Nivel 12 12C & 12 D
01011 – Guatemala City
Telefone: 15 502 2326 7272

Chile
Alcântara 44, piso 7
755000 – Las Condes – Santiago do Chile
Telefone: 56 2 753 2630

Peru
Av. Benavides, 1.890
4469604 – Miraflores – Lima
Telefone: 15 5 11 242 6753

Colômbia
Calle 72 # 8-56, Piso 10
A.A. 241312, Bogotá, D.C. Colombia
Telefone: 15 1 8000 112 365

Porto Rico
Carretera 177 km 8.1, Mminillas
Industrial Park, Bayamon, PR 955, Bayamón,
PuertoRico

Telefone: 55 47 3803 4000
Manaus
Estrada Torquato Tapajós, 7.500, Km 12
69093-415 – Colônia Terra Nova – Manaus (AM)
Telefone: 55 92 3301 8500

Informações corporativas

Telefone: 15 1 877 629 8243
República Dominicana
Calle Jose Amado Soler, Esquina Lincont, Torre
Progressus, 4To Piso, Suite 4D,
Ensanche Piantini Santo Domingo
Telefone: 15 809 412 7714

Miami
5301 Blue Lagoon Drive # 700, Miami, FL, 33126
Telefone: 1 305 593 6486
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