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Missão, Visão e Valores
GRI G4-56

MISSÃO
Criar demanda e conquistar confiança todos os dias.

VISÃO
As melhores marcas e produtos para o consumidor, em
todos os lares ao redor do mundo.
VALORES
Respeito.
Integridade.
Diversidade e Inclusão.
Trabalho em Equipe.
Espírito de Vitória.
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Destaques

 Redução de 36% na intensidade
energética, ou seja, na energia consumida
em relação ao faturamento alcançado,

 Lançamento de cerca de 400 novos
produtos em 2015 e 2016, uma média de
mais de quatro lançamentos por semana.
 Receita Líquida de vendas de R$ 9.219
milhões em 2016, aproximadamente 1,79%
a menos do que em 2015, quando somou
R$ 9.387 milhões.

 Queda de 20% no consumo de água
entre 2014 e 2016.
 Melhoria contínua nos indicadores de
saúde e segurança, com queda de 42%
nas taxas de lesões e de 46% na taxa
de dias perdidos em comparação com

 Investimento de R$ 18,1 milhões em
gestão ambiental durante 2015 e 2016.
 Apoio do Instituto Consulado da
Mulher a mais de 200 empreendimentos
populares entre 2015 e 2016, que geraram
faturamento conjunto de R$ 13,6 milhões
no período.

os resultados de 2012, além de registrar
zero acidentes fatais e zero doenças
ocupacionais pelo sétimo ano consecutivo.
 Em 2015, inauguração da fábrica na
Colômbia, em joint-venture com a Haceb,
com operações certificadas ISO 9001, ISO
14001 e OHSAS 18001 para a produção
de lavadoras, que são exportadas para

 Alcance da meta de zerar o envio de
resíduos industriais e não-industriais para
aterro em dezembro de 2015.

17 países. Em 2016, foram produzidas
369 mil lavadoras, das quais 60 mil
foram exportadas. A Planta conta com
iluminação natural e lâmpadas de LED que

 Inauguração de uma fábrica em La
Tablada, na Argentina, em 2016, preparada
para produzir fogões e lavadoras.

WHIRLPOOL CORPORATION

entre 2014 e 2016.

proporcionam 80% de eficiência energética
e também possui iniciativas de reuso de
água e gestão de resíduos.
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Caro Leitor,
GRI G4-3 | G4-18 | G4-19 | G4-23 | G4-28 | G4-31

este é o Relatório de Sustentabilidade 2015/2016 da Whirlpool
América Latina, um documento que apresenta, de forma objetiva, a
Companhia, sua estratégia, gestão, compromissos e desempenho
no período que vai de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro
de 2016, em relação às Unidades no Brasil e na Argentina, onde a
Companhia possui operações próprias.
Pela sétima vez consecutiva, o relatório segue as diretrizes da
Global Reporting Initiative (GRI), em sua versão G4, boa prática
de reporte de sustentabilidade que traz um padrão utilizado por
milhares de empresas em todo o mundo.
O objetivo é que esta publicação apresente, aos diferentes públicos
de relacionamento da Whirlpool, informações sobre os aspectos da
operação mais importantes para a sustentabilidade do Negócio, a
mitigação de riscos e a geração de valor.
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Para definir quais são esses aspectos, revisitou-se a matriz de materialidade

Para cada tema relevante, são relacionados indicadores

de 2014, realizando também um estudo para identificar os temas mais

GRI, que podem ser identificados ao longo do Relatório

relevantes atualmente e as melhores práticas do setor. Além disso, foi

pela sigla “GRI-G4”. A relação completa dos indicadores

realizado um processo de entrevistas com os executivos da Companhia a fim

pode ser encontrada no Índice GRI, na pág. 63.

de entender as temáticas estratégicas para seu desenvolvimento sustentável
em curto e médio prazo. Como resultado, foram definidos oito temas

Também destacamos no Relatório os temas que

relevantes, que serão abordados ao longo do relatório:

possuem relação com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), uma agenda estipulada pela
Organização das Nações Unidas da qual a Whirlpool é
signatária.
As informações desse relato passaram por asseguração
independente para garantir sua veracidade e credibilidade.
Saiba mais sobre o processo no parecer dos auditores, na
pág. 80.
Boa leitura!

Se tiver dúvidas, comentários ou precisar de
informações adicionais sobre algum tema
aqui abordado, fale conosco:

sustentabilidade@whirlpool.com
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Mensagem da Liderança
GRI G4-1

Nós temos muito orgulho em apresentar os resultados deste relatório, ainda mais em um cenário tão desafiador
quanto os últimos anos têm se mostrado para a indústria. Apesar disso, nunca nos desviamos de nosso
compromisso com a sustentabilidade, inovação e comprometimento com nossos consumidores.
Investimos R$ 18,1 milhões em gestão ambiental e continuamos transformando positivamente a vida de mulheres
em situação de vulnerabilidade por meio do Consulado da Mulher, que nestes dois últimos anos, apoiou mais de 200
empreendimentos populares que geraram faturamento conjunto de R$ 13,6 milhões.
Gostaria ainda de destacar, com grande orgulho, que desde 2015 atingimos a meta de zerar, em todas as nossas
fábricas, o envio de resíduos industriais e não industriais para aterro. O Brasil foi a primeira subsidiária da Whirlpool
Corporation a conquistar esta meta, prevista para ser alcançada nos demais países em que atuamos até 2022.
Estamos atentos e vigilantes aos indicadores de consumo de água em nossas operações, e, atualmente, 14,26% da
água utilizada nas fábricas é obtida de forma sustentável, a partir de projetos de captação da água pluvial e reúso
do tratamento de efluentes. Conseguimos reduzir em 36% a intensidade energética, ou seja, na energia consumida
em relação ao faturamento alcançado, entre 2014 e 2016. Obtivemos uma queda de 20% no consumo de água
no mesmo período. A saúde e bem-estar de nossos colaboradores também estão sempre em nosso foco e temos
orgulho em anunciar que, pelo sétimo ano consecutivo, não houve nenhum acidente de trabalho fatal, nem casos de
doenças ocupacionais.
Fomos reconhecidos pela sexta vez como uma das empresas mais sustentáveis do Brasil pelo Guia Exame de
Sustentabilidade, o mais respeitado levantamento sobre desenvolvimento sustentável no País. Nosso foco em
talentos também é consistentemente reconhecido pelo mercado e, pelo 20º ano consecutivo, estamos presentes no
Guia Você S/A das Melhores Empresas para Você Trabalhar e pelo 5º ano no Great Places to Work. Estas conquistas
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também demonstram o trabalho de clima que desenvolvemos
com nossos colaboradores. A Pesquisa de Engagement 2016,
direcionada aos mensalistas e executivos de todas as regiões
da Whirlpool, e nossa pesquisa de Clima, direcionada ao público
horista obtiveram um dos melhores resultados da nossa história,
reforçando o orgulho de pertencer ao time Whirlpool!
Buscamos novos parceiros para garantir as melhores entregas
ao mercado, contribuímos para o fomento da inovação no País
por meio de parcerias com universidades e outras organizações,
trocando conhecimentos e trazendo experiências de fora da
organização. Realizamos inúmeros lançamentos e inauguramos
uma fábrica em La Tablada, na Argentina.
A Whirlpool reforça o compromisso com o Pacto Global da ONU,
por meio da participação no Comitê Brasileiro do Pacto Global
(CBPG) e utiliza as diretrizes do Pacto para priorizar as iniciativas
de sustentabilidade e responsabilidade social da Companhia,
cujos resultados dos anos de 2015 e 2016 são apresentados neste
relatório, seguindo as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI).

João Carlos Brega
CEO Whirlpool S.A.
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PANORAMA
GRI G4-4 | G4-6 | G4-7 | G4-8 | G4-9

A Whirlpool América Latina é uma das
líderes do mercado de eletrodomésticos
na América Latina. Por meio de marcas
reconhecidas como Consul, Brastemp
e KitchenAid, a Companhia oferece
ao mercado um portfólio completo de
produtos no segmento de linha branca,
que conta com: refrigeradores, freezers,
fogões, lavadoras e secadoras de roupa,
lava-louças, micro-ondas, aparelhos de
ar-condicionado e purificadores de água,
além de comercializar fornos elétricos,
climatizadores, depuradores de ar,
acessórios para cozinha, aspiradores e
aparelhos portáteis, como batedeiras e
liquidificadores.

WHIRLPOOL CORPORATION

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 | 2016

PERFIL

9

MUDANÇAS NA AMÉRICA LATINA
GRI G4-13

Em 2015, a Whirlpool inaugurou uma
nova fábrica em Medellín, na Colômbia,
em joint-venture com a Haceb. No
ano seguinte, a Companhia inaugurou
uma fábrica própria em La Tablada, na
Argentina, preparada para produzir fogões
e lavadoras.
No Brasil, houve o fechamento do
Centro de Distribuição em Jaboatão dos
Guararapes.
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HISTÓRIA
A Whirlpool América Latina é o negócio de eletrodomésticos da Whirlpool S.A., uma subsidiária da Whirlpool Corporation, empresa centenária
presente em praticamente todos os países do mundo. No Brasil, sua atuação teve início em 1997, quando a Companhia americana adquiriu
controle acionário sobre as empresas brasileiras Brastemp e Consul.
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CENÁRIO MACROECONÔMICO
E SETORIAL
O ano de 2016 foi marcado por instabilidade política, acompanhada
por recessão econômica e alta volatilidade no mercado de câmbio.
Em 2016, o Brasil perdeu o grau de investimento pelas três maiores
agências de risco mundiais, consequência da deterioração das
contas públicas, baixo crescimento econômico e entrave político
dificultando as reformas estruturais e fiscais. Como reflexo disso, a
cotação do Real atingiu a máxima de 4,16 no início do ano.
No último trimestre, entretanto, foi contido o aumento da inflação
(de 10,7% em 2015 para 6,3% em 2016) e, como consequência, foi
possível iniciar a queda da taxa básica de juros – taxa Selic – (de

em 2017). Ao longo do ano, o Real apreciou 13%, influenciado por
notícias de estabilização da economia interna, bem como números
positivos de preço de commodities. Contudo, a retração do PIB em
2016 foi de -3,6%, com a indústria apresentando uma queda de -3,8%.
A expectativa econômica para 2017 é de uma tímida retomada
no crescimento do PIB de 0,5%. Entretanto, ainda se espera um
aumento da taxa de desemprego (que pode chegar a 13% em 2017),
prejudicando o consumo. O Banco Central do Brasil continuará
reduzindo a taxa Selic para estimular a economia (expectativa que
chegue em 9,5% ao fim do ano), já que a inflação deve se manter
controlada e se estabilizar próximo ao teto da meta (4,5% a.a.).
A incerteza no cenário político deve continuar em 2017 com o
andamento das investigações de corrupção (“Lava-Jato”),
que pode dificultar o andamento do ajuste fiscal para equilibrar as
contas públicas.

14,25% para 13,75%, com expectativa de que a redução continue
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DESEMPENHO
ECONÔMICO
GRI G4-9

Como companhia aberta, a Whirlpool S.A.
divulga com transparência ao mercado e a
seus acionistas os resultados trimestrais
e informações sobre sua gestão de
riscos, possíveis passivos, estratégia,

No ano de 2016, a receita líquida de

políticas e quaisquer outros fatores que

vendas da Whirlpool S.A. consolidada

possam influenciar no valor de mercado

totalizou R$ 9.219 milhões,

da Companhia e na tomada de decisão do

representando uma redução de 1,79%
em relação ao ano anterior, quando
somou R$ 9.387 milhões. O resultado

investidor. Saiba mais sobre esses temas
em whirlpool.com.br/investidor

do exercício, após participação em
sociedades controladas e coligadas
e antes dos impostos, foi de R$ 433
milhões (R$ 514 milhões em 2015),
equivalente a 4,70% da receita líquida de
vendas e serviços (5,48% em 2015).

DISTRIBUIÇÃO DO
VALOR ADICIONADO
GRI G4-EC1

O lucro líquido do exercício, encerrado
em 31 de dezembro de 2016, alcançou
R$ 312 milhões (R$ 287 milhões em
2015), equivalente a R$ 0,21 por ação
(R$ 0,19 em 2015).
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2014

2015

2016

Fornecedores

53%

60%

59%

Colaboradores

9%

10%

10%

Acionistas

8%

18%

21%

Governo

25%

10%

7%

Reinvestimento

5%

2%

3%
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
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ADMINISTRAÇÃO
GRI G4-34

A estrutura de administração da Whirlpool conta com gestores
experientes em cada aspecto do negócio.

Conselho de Administração
João Carlos

Presidente

Costa Brega
Estrutura da Administração da Whirlpool América Latina
João Carlos

CEO Whirlpool S.A.

Costa Brega
Andrea Neves

Diretora sênior de Recursos Humanos

Clemente Hand

Armando Ennes

Vice-presidente

do Valle Junior
Antonio Mendes

Membro do Conselho

Nadia Ricas

Secretária

Xavier

Armando Ennes

Vice-presidente de Sustentabilidade,

do Valle Junior

Comunicação, Manufatura Manaus,
Relações Institucionais, Vendas e Comercial
Sul da Lar International (Argentina, Chile,
Peru, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Equador)

Arthur Henrique

Vice-presidente de Tax, Tesouraria, Serviços

de Aguiar

Compartilhados, Tecnologia da Informação

Cancado

e Finanças

Azevedo
Bernardo

Vice-presidente Jurídico

Gallina
Paulo

Vice-presidente de Marketing, Qualidade,

Domingos

Suprimentos, Logística, Vendas e Comercial

Mileo Miri
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GESTÃO DE RISCOS
A Whirlpool entende que o gerenciamento de riscos é fundamental
para apoiar seu crescimento, planejamento estratégico e
flexibilidade financeira. Por isso, conta com uma estratégia que
avalia periodicamente a exposição dos negócios a possíveis fatores
de risco e define instrumentos para mitigá-los.
Para conhecer em detalhes essa gestão, acesse o Formulário de
Referência 2016, item 5, no link: https://goo.gl/HFsyrV
Os principais fatores de risco que podem afetar o resultado
operacional e financeiro da Whirlpool são:

A fim de medir, monitorar e mitigar os riscos financeiros adversos
decorrentes dessas exposições, a Whirlpool utiliza instrumentos
financeiros derivativos para gerenciar o risco e proteger o fluxo de
caixa e os ativos e passivos da Companhia.
Além dos riscos financeiros, tangíveis, mensuráveis e formalizados
na gestão dos riscos da Companhia, a Whirlpool também observa,
identifica e gere potenciais fatores de risco ligados à disponibilidade
de recursos essenciais à sua operação (humanos e ambientais), ao
atendimento às legislações às quais está sujeita e às mudanças e
evoluções sociais e ambientais nos contextos e mercados em que
está inserida.
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ÉTICA E COMPLIANCE
GRI G4-SO3

por uma equipe de Auditoria Interna, com
base nos requisitos da lei Sarbanes-Oxley
(SOX).

A operação da Whirlpool
é orientada pela ética em
seus relacionamentos e
pelo Compliance com as
regulamentações às quais o
Negócio está sujeito.

Essa estrutura e cultura permitem à
Companhia manter alto padrão ético em
suas atividades, sempre baseada em seus
Valores, independentemente de quaisquer
cenários ou influências externas.

A Diretoria Jurídica é o órgão responsável por
comandar a gestão de ética e Compliance,
que têm sua rotina acompanhada por dois
Comitês de Ética ligados à Whirlpool S.A.: um
que gerencia ocorrências registradas no Brasil e
outro dedicado aos demais mercados da região.
Além disso, a Companhia mantém um sistema
de controles internos desenhado a fim de
fornecer o nível de segurança adequado e
suficiente para que os livros, registros e ativos
da Companhia sejam mantidos e contabilizados.
Os registros contábeis, políticas e controles
internos também são periodicamente revisados
WHIRLPOOL CORPORATION
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CÓDIGO DE ÉTICA
GRI G4-SO4

Para orientar a conduta correta dos colaboradores, a Companhia
elaborou um Código de Ética, que resume suas 15 Políticas Globais
de Compliance, e com o qual todos os colaboradores têm um
compromisso mandatório.
O documento define o padrão de comportamento pessoal e
comercial a ser seguido em todos os países onde a Whirlpool atua,
balizando o que é aceitável ao realizar negócios, os princípios
para a elaboração de materiais de divulgação e manuais de
produtos, para o relacionamento com clientes e fornecedores e no
envolvimento com atividades políticas, entre outros temas.
Assim que é admitido, o colaborador recebe uma versão impressa
da cartilha, também disponível em versão digital no portal interno
da Companhia, que deve ser lida e assinada, para demonstrar seu
comprometimento com os parâmetros ali definidos.
Os executivos, por sua vez, devem certificar seu integral
conhecimento do Código de Ética e das políticas de Compliance,
bem como seu conhecimento de condutas que poderiam violar tais
dispositivos.
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ESTRATÉGIA PARA SUSTENTABILIDADE
GRI G4-EN31

A sustentabilidade faz parte da estratégia corporativa da Whirlpool
desde o início da sua história. Como uma Companhia centenária, na
qual o pensamento a longo prazo é essencial para a sustentação
e geração de valor contínua, o tema permeia a gestão do negócio
com maturidade, sendo parte fundamental para o alcance de bons
resultados.
Por isso, as ações de sustentabilidade são focadas na economia de
recursos naturais – água, energia, matérias-primas –, na redução
das emissões de gases de efeito estufa e da geração de resíduos e
na criação de produtos mais eficientes.
A Whirlpool América Latina possui um Comitê de Sustentabilidade,
composto por vice-presidentes e diretores sêniors, além da
Diretoria de Sustentabilidade. Ele se reúne trimestralmente e tem
como responsabilidades as definições estratégicas, a escolha de
prioridades e a forma de gestão.

GUIA EXAME DE
SUSTENTABILIDADE
Desde 2010, a Whirlpool América
Latina é reconhecida como
uma das empresas modelo em
Sustentabilidade no país.
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Além disso, a Companhia conta com Multiplicadores de Sustentabilidade, colaboradores de diferentes áreas que atuam em
todas as Unidades com a missão de assegurar a capilaridade do tema e liderar boas práticas. Os Multiplicadores são parte
essencial da estratégia para garantir o cumprimento das metas anuais de Sustentabilidade.

WHIRLPOOL CORPORATION

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 | 2016

PERFIL

20

A fim de guiar a condução desse tema, a Companhia estabeleceu seis Pilares

A GESTÃO DESSES PILARES ENVOLVEU

Estratégicos de Sustentabilidade.

INVESTIMENTOS CONSISTENTES NOS
ÚLTIMOS ANOS
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E É REFORÇADA E ORIENTADA POR COMPROMISSOS DA WHIRLPOOL COM
INICIATIVAS NACIONAIS E GLOBAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
GRI G4-15

O Pacto Global é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de mobilizar
a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores
fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho,
meio ambiente e combate à corrupção, refletidos em 10 princípios. Saiba como esses princípios se
relacionam com os indicadores reportados neste Relatório no capítulo Índice GRI, na página 63.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram aprovados, em 2015, pelos 193 estados-membros
das Nações Unidas e compõem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos estimularão
a ação para os próximos anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta, como a
erradicação da pobreza extrema, das desigualdades e a proteção do meio ambiente. As redes locais do Pacto
Global traduzem os ODS para as empresas, a fim de que elas usem essas metas para promover melhores práticas
corporativas e oportunidades de crescimento sustentável. Saiba como os Objetivos se relacionam com os
indicadores reportados neste Relatório no capítulo Índice GRI, na página 63. Ao longo do documento, figuras com
um dos ODS também são usadas para apontar quando uma iniciativa da Whirlpool se relaciona com um Objetivo.

Programa que estabelece, desde 2006, um pacto empresarial contra a exploração sexual de crianças e
adolescentes nas rodovias brasileiras, proposto pela Childhood Brasil (organização brasileira que faz parte
da World Childhood Foundation) e o Instituto Ethos, que conta com 1.600 empresas signatárias até 2016.
Iniciativa mantida pelo GVces - Centro de Estudos em Sustentabilidade, da Fundação Getúlio Vargas, que
estimula a cultura corporativa para a elaboração e publicação de inventários de emissões de gases de
efeito estufa. Desde 2008, 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. Conheça os
inventários em: www.registropublicodeemissoes.com.br
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E PELA PARTICIPAÇÃO DA WHIRPOOL EM ASSOCIAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
SETORIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS
GRI G4-16

O relacionamento da Whirlpool com os Governos dos locais onde atua se dá com base no cumprimento da Lei, nas
orientações de seu Código de Ética e no Modelo de Liderança Whirlpool – documento que estabelece o papel da
Companhia, como uma das líderes do segmento, no desenvolvimento de políticas públicas e soluções para o setor.
Nesse sentido, a Companhia conta com representantes na Associação Nacional de Fabricantes de Produtos
Eletroeletrônicos (Eletros), liderando e fomentando o debate entre as empresas do setor de eletroeletrônicos e
levando ao Governo e a outros stakeholders propostas de políticas públicas para melhor desenvolvimento do setor.
Além desta, a Companhia também possui interação com outras instituições e organismos:
 Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree)
 Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee)
 Grupo de Trabalho HCFCs do Ministério do Meio Ambiente
 Inmetro - Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE)
 Inova Talentos
 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
 Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEs)
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)
 Serviço Nacional da Indústria (SENAI)
Na Argentina, a Companhia também possui participação nos seguintes organismos:
 Instituição Argentina de Responsabilidade Social Empresarial (IARSE)
 Grupo de Fundações e Empresas (GDFE)
 Instituto para o Desenvolvimento Empresarial da Argentina (IDEA)
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NOVOS PRODUTOS
GRI G4-EN27

ÉPOCA NEGÓCIOS 360°
Desde 2013, a Whirlpool
é considerada uma das
melhores empresas do
país pela revista.

A fim de levar em frente sua visão de
entregar os melhores produtos para o
consumidor, a Whirlpool faz a gestão de
seu portfólio priorizando a contínua criação
de itens que encantem e surpreendam,
com design diferenciado, praticidade e
durabilidade.

Cozinha Vitreous
A Brastemp desenvolveu a nova linha

Apoiada nos pilares Inovação,

Vitreous para responder a uma nova

Sustentabilidade e Qualidade e Segurança,

tendência detectada no comportamento

a Companhia desenvolveu e lançou no

das famílias brasileiras, que passaram a

mercado diversos produtos e soluções,

ter na cozinha seu centro de convivência.

como:

A linha traz um novo conceito de cozinha
completa, com refrigerador, cooktops, forno
elétrico, micro-ondas, coifas e lava-louças,
com acabamento em vidro branco e design
sofisticado, para tornar o ambiente ainda
mais elegante e acolhedor.
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EXAME MELHORES &
MAIORES
A Companhia está
na lista, na categoria
Eletroeletrônicos, desde
2010.
AS MELHORES DA
DINHEIRO
Desde 2007, faz parte
da lista da revista Istoé
Dinheiro, que reconhece
as melhores empresas do
país.
READER´S DIGEST
A Whirlpool Argentina
recebeu pela sexta vez
o prêmio como marca
mais confiável de
refrigeradores.
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Frigobar Retrô

Geladeiras com prateleiras flexíveis

A Brastemp continuou inovando no design

A nova geladeira Consul combina soluções

de sua icônica linha de Frigobares Retrô,

criativas para o consumidor usar o espaço

com o lançamento de quatro novas cores

interno de forma mais eficiente, com as

que trazem um ar moderno ao estilo

prateleiras de altura flexível, que têm oito alturas

vintage do produto: a sólida amarela e as

diferentes, são dobráveis e removíveis para

metálicas Marsala Wine, Midnight Blue e

que o consumidor possa ajustar conforme a

Ice White.

necessidade. O modelo é Classe A em eficiência
energética e desenvolvido com um controle
eletrônico externo de temperatura, que evita
abrir a porta para acessar o controle e ajuda a
economizar energia.
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Sistema Dosagem Fácil
A nova lavadora Consul traz o exclusivo
sistema Dosagem Fácil, que possibilita
economizar até 70% do sabão em pó
usado em cada lavagem, além de ajudar
no reaproveitamento da água em outras
atividades da casa.

Lavadora Intelligent
Produzida na nova fábrica da Whirlpool
na Colômbia, a linha de lavadoras possui
o exclusivo sistema IntelliDrive, que
proporciona melhor desempenho na
lavagem e otimização do uso por meio de
um painel intuitivo. A função InteliCarga
permite economizar, ao longo de um ano,
até 24.000 litros de água e 14kg de sabão.
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Liquidificador Diamond

Extrator de suco
Conta com um sistema em dois estágios,
que corta e depois retira o máximo de
sumo das frutas, garantindo suco 100%
natural e com maior aproveitamento dos
nutrientes, permitindo aos consumidores
manter práticas alimentares cada vez mais
saudáveis.

Investindo no segmento de saudabilidade,
com foco na qualidade de vida e na saúde
dos consumidores, a KitchenAid lançou
o novo liquidificador Diamond, com um
sistema de mistura potente que garante
maior preservação dos nutrientes dos
alimentos. Além disso, o produto permite a
elaboração de sucos com frutas e vegetais
mais duros e traz uma função exclusiva
para o preparo de caldos, molhos e sopas,
ajudando a manter uma alimentação
equilibrada.
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Fábrica B.blend
A Companhia inaugurou sua primeira
fábrica dedicada a produzir cápsulas para
a B.blend, a única plataforma de bebidas
em cápsulas all-in-one do mundo. A fábrica
funciona dentro de uma planta da Ambev,
parceira da Whirlpool na produção, em Sete
Lagoas (MG).
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INOVAÇÃO
A cultura da inovação está disseminada
no cotidiano dos colaboradores e
presente sistematicamente em todas as
áreas da Companhia, com ferramentas
estruturadas para inovar tanto nos
processos das fábricas quanto no design
de produtos.

A Companhia acredita que o principal fator para o sucesso
da inovação é o foco no consumidor, desde o início do
desenvolvimento até a entrega final do produto. O contato de mais
de 50 anos das marcas Brastemp e Consul com os brasileiros
ajudou a conhecer seus hábitos, desejos e necessidades de
maneira detalhada, permitindo criar soluções pensadas sob medida
para esse público. É por isso que, hoje, 23% da receita da Whirlpool
América Latina vêm de produtos inovadores.
Para sustentar esse cuidado constante, a Companhia investe de
3% a 4% de seu faturamento em P&D. Por conta do foco contínuo
na inovação, a Whirlpool S.A. — controladora da Whirlpool América
Latina e da Embraco — é a empresa privada com o maior número
de patentes depositadas no Brasil: foram 95 novos pedidos de
patentes em 2015 e 2016.
WHIRLPOOL CORPORATION
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DELIVERING PRODUCT LEADERSHIP
Em 2016, a Whirlpool Corporation promoveu
uma mudança em sua estrutura global de
desenvolvimento de produtos, batizada de
Delivering Product Leadership (DPL).
Antes da reestruturação, o desenvolvimento
de produtos era distribuído entre as diversas
subsidiárias da Companhia pelo mundo, cada uma
criando soluções voltadas a seus mercados locais.
Após a reorganização, a estrutura passou a ser
global, dividida em dez plataformas distribuídas
pelo planeta, cada uma responsável pelo
desenvolvimento de categorias específicas
de produtos.
A mudança visa maximizar a atuação e a sinergia
dos colaboradores em vários locais do mundo,
impulsionando a eficiência e a inovação. Com a
nova estrutura, Joinville se tornou o centro mundial
para o desenvolvimento de refrigeradores de uma
porta e freezers.
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SUSTENTABILIDADE

Um dos principais esforços de inovação da Whirlpool é voltado
a reduzir os impactos ambientais, não só de suas plantas e
operações, mas dos próprios produtos, em sua fase de uso pelos
clientes ou no momento do descarte. Por isso, busca criar soluções
que avancem, entre outros temas, no uso racional de água, energia
e insumos e na minimização de resíduos.
Desde 2010, a Companhia aplica uma ferramenta desenvolvida
em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), chamada
Design for Environment (DfE). Seu objetivo é avaliar e melhorar
sua performance ambiental ainda na fase de desenvolvimento,
o que tem permitido o lançamento de produtos cada vez mais
sustentáveis, como pode ser visto nas páginas 26 e 27.
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Há mais de 30 anos, a Companhia participou

CONSUMO DE ENERGIA

da implementação do Programa Brasileiro

DOS PRODUTOS

de Etiquetagem (PBE), gerenciado pelo

GRI G4-EC8 | G4-EN7

Inmetro. Hoje, continua atuando, por meio da

Mais de 90% das emissões
de CO2 no ciclo de vida dos
produtos ocorre durante
sua fase de uso, devido ao
consumo de energia elétrica
na casa dos consumidores.
Por isso, a Whirlpool investe
continuamente em produtos
que tenham menor consumo
de energia.

Eletros, para a previsibilidade na evolução dos
níveis de eficiência energética exigidos pelo
Programa, bem como o aprimoramento da
regulamentação e políticas públicas do setor.
Em 2016, o portfólio da Whirlpool continha
459 produtos registrados no INMETRO, com
consumo de energia classificado de acordo
com as classes de eficiência energética
apresentadas a seguir, sendo A mais eficiente e
E menos eficiente.

Para saber mais sobre as classes de
eficiência energética e o Programa
Brasileiro de Etiquetagem, acesse:
http://www2.inmetro.gov.br/pbe/cartilha.php

A Whirlpool participa de um programa social de distribuidoras de energia
elétrica brasileiras que promove a substituição de eletrodomésticos
antigos em comunidades carentes por outros novos e mais eficientes.
Em 2015 e 2016, a Companhia efetuou a troca de 76.014 refrigeradores,
sendo que 21.260* desses foram fornecidos em troca do recolhimento
dos refrigeradores antigos, que posteriormente foram reciclados. Com
a troca, a Whirlpool calcula ter evitado a emissão de aproximadamente
42.000 toneladas de CO² nos dois anos.
*Dado calculado com base em estimativas do ano de 2014.

WHIRLPOOL CORPORATION

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 | 2016

LIDERANÇA EM PRODUTOS

32

FIM DE VIDA DO PRODUTO

A Whirlpool também está atenta aos impactos
ambientais de seus produtos após a fase de uso,
quando são descartados pelos consumidores.
Por isso, liderou a criação da Associação
Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e
Eletrodomésticos (ABREE), em 2011, que atua em
nível nacional para estabelecer uma operação
efetiva para logística reversa de todo o setor.
Em conformidade com a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, que institui a responsabilidade
compartilhada pelo resíduo entre cliente,
revendedor e fabricante, a Associação busca
estabelecer um sistema para recolher, desmontar
e dar uma destinação ambientalmente correta a
cada um de seus componentes.
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QUALIDADE E SEGURANÇA DOS PRODUTOS
GRI G4-PR1 | G4-PR3

A busca pela qualidade e segurança dos produtos é um dos aspectos
centrais dos negócios da Whirlpool e um dos principais atributos
responsáveis pela conquista da confiança dos consumidores ao longo de
tantos anos.
Para garanti-los, a Whirlpool conta com uma Política Global de Segurança de
Produtos, aplicada a 100% dos produtos, acessórios e serviços em todas as
regiões, negócios e operações. Suas diretrizes asseguram, por exemplo, que
os itens desenvolvidos, fabricados e comercializados atendam às normas de
segurança dos mercados em que atua, assim como a normas de segurança
internas da Companhia. Na maioria dos casos, os padrões internos da
Companhia vão além da regulamentação e são mais exigentes do que a
legislação exige.
A adesão à política é avaliada por auditorias realizadas antes da introdução
dos produtos no mercado, durante a fase de desenvolvimento e em testes de
simulação de falhas. Os testes abrangem suas emissões eletromagnéticas,
a avaliação de mau uso previsível, testes de falha forçada e avaliação de
substâncias nocivas. As auditorias seguem a metodologia interna Design For
Safety (Design para a Segurança, em inglês), que propõe a busca ativa por
riscos no produto, sua avalição e correção, em todas as fases do projeto.
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No manual que acompanha o produto, constam informações

A Companhia também monitora continuamente o desempenho

referentes à segurança do usuário, descrevendo seu uso adequado

e a segurança dos produtos após seu lançamento, o que pode

e advertindo sobre os riscos potenciais. Além disso, ele incorpora

levar a atualizações nas informações sobre sua correta utilização

requisitos exigidos pelas normas locais aplicáveis e advertências

fornecidas nos manuais.

apontadas por meio de análise de risco.
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SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
GRI G4-PR5

Com o objetivo de atender o consumidor com excelência, a Whirlpool investe constantemente na
capacitação de toda a equipe de atendentes, técnicos e engenheiros, e na constante melhoria de
suas ferramentas e processos.
Entre 2015 e 2016, houve uma queda de 7% no volume total de reclamações, sendo que

APROVAÇÃO DOS CLIENTES
Em 2016, a Whirlpool recebeu três
prêmios em reconhecimento ao seu
relacionamento com os clientes:

aquelas recebidas por meio do Procon tiveram uma redução de 26%. A Whirlpool acompanha
regularmente o índice de reclamações como um indicador da satisfação dos clientes, apontando
uma melhora nesse quesito nos últimos dois anos.
Além disso, em 2016, a Companhia iniciou um projeto de relacionamento com o Procon,
implantando um canal de linha direta que gerou maior proximidade e eficiência nas tratativas de
reclamações de consumidores.

 PRÊMIO CIC - CONGRESSO

INTERNACIONAL DE GESTÃO
DE CLIENTES 2016 (Revista
Cliente S/A), nas categorias Melhor
Projeto de Integração: Serviço de

Foram implementadas também novas estratégias junto aos escritórios de advocacia, trazendo

Atendimento à Revenda e Melhor

mais agilidade para a solução das solicitações de consumidores.

Projeto Estratégico: Design for

Adicionalmente, a Whirlpool realizou nesse período a pesquisa NPS (Net Promoter Score), que

Consumer Care nos Projetos de

mensura a satisfação do consumidor com o atendimento e marca. Esses dados são utilizados

Novos Produtos.

apenas internamente e ajudam a Companhia a alcançar uma visão real dos serviços prestados e,

 PRÊMIO CONAREC 2016, na

consequentemente, a promover a conquista de um patamar de solidez e excelência no mercado.

categoria Eletrodomésticos.
 RANKING EXAME/IBRC
Referência em Atendimento ao
Consumidor
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EXCELÊNCIA
OPERACIONAL

03
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Ao longo de 2015 e 2016, a Whirlpool também otimizou seus
processos produtivos e operacionais, buscando reduzir os custos e
os impactos ambientais de sua atuação.
Nas fábricas, continuou aprimorando sua operação, buscando
produzir cada vez mais, usando o mínimo possível de combustível,
energia e água e gerando menos resíduos. Cada um desses
recursos é gerido como um indicador de produtividade da
Companhia, o que permite seu controle rigoroso.
Do ponto de vista de gestão, a Whirlpool iniciou o Programa
Processos Sustentáveis, que busca trazer a maturidade aos
processos realizados dentro da Companhia. Para isso, trabalha
com o gerenciamento da rotina e aplica melhorias contínuas por
meio de ferramentas de qualidade, otimizando o dia a dia
dos colaboradores.

Indústria 4.0
A Whirlpool Corporation possui uma frente global para o desenvolvimento da Manufatura 4.0,
que engloba tecnologias inovadoras para automação e troca de dados durante a produção.
O objetivo é criar “fábricas inteligentes”, com sistemas que se comunicam e cooperam
entre si, ganhando em eficiência e reduzindo o impacto ambiental do processo produtivo. O
projeto ainda está na fase de pilotos e deve começar a ser implantado nas subsidiárias nos
próximos anos.
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ENERGIA
GRI G4-EN3 | G4-EN5 | G4-EN6

A melhoria contínua nos processos
produtivos tem trazido ganhos recorrentes
na economia de energia da Companhia.
Entre as principais iniciativas para reduzir o
consumo, estão a instalação de iluminação
eficiente nas Unidades, com a substituição
de lâmpadas fluorescentes por LED, a
troca de motores antigos por novos de
alto rendimento e outras melhorias nos
equipamentos.
Além disso, a Whirlpool ampliou o nível
de setorização com que acompanha o
consumo de energia, localizando pontos
onde há maiores oportunidades para
reduzi-lo e traçando metas cada vez mais
ambiciosas.
Dessa forma, nos últimos dois anos, a
Companhia alcançou uma expressiva
redução na intensidade energética,
indicador que mede o quanto de energia
é consumida a cada um milhão de reais
vendidos: 36% a menos desde 2014.
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VOCÊ SABE QUANTO SE GASTA DE ÁGUA
PARA FAZER COISAS DO DIA A DIA?

ÁGUA
186 LITROS

saber5.com

REGANDO O JARDIM
ESCOVANDO OS DENTES

10 minutos com a
mangueira

12 LITROS

Depois de 5 minutos com a
torneira não muito aberta

11 LITROS

É o que você economiza se
fechar a torneira enquanto
escova os dentes

LAVANDO A LOUÇA NA PIA

117 LITROS

Com a torneira meio
aberta por 15 minutos

216 LITROS

10 A 17% DE ECONOMIA*
Se você utilizar uma lava-louças

30 minutos com uma
mangueira não muito
aberta

TOMANDO BANHO

135 LITROS
Em um banho de
15 minutos

* Considderando o gasto médio diário per capita
da ONU de 110 litros x 4 pessoas no lar x 30 dias.

LAVANDO O CARRO

GRI G4-22 | G4-EN8 | G4-EN10

O uso racional da água é um dos
principais focos da gestão da Whirlpool
para a sustentabilidade. Para reduzir
seu consumo, a Companhia atua tanto
do ponto de vista da eficiência do uso
em suas operações - nas fábricas e
escritórios – como da conscientização
e engajamento de seus públicos para
redução do consumo próprio.

AGORA QUE
VOCÊ SABE,
#SE MEXE!

Cartaz da campanha de comunicação interna para conscientização dos
colaboradores, durante a crise hídrica de 2015.
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Em 2015 e 2016, algumas
iniciativas que ajudaram a reduzir
o consumo de água foram os
projetos de captação da chuva,
torneiras com redutor de vazão,
reúso de efluentes e mudanças
em processos industriais.
As iniciativas resultaram em uma
redução de 17% no consumo de
água entre 2014 e 2015 e de 4%
entre 2015 e 2016.
Reuso de água da chuva na Unidade Manaus, processo que identifica se os veículos
que transportam os produtos estão sem vazamentos.
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Além disso, a água proveniente de reuso entre 2015 e 2016 somou
165.443 m³. Esse volume, que deixou de ser retirado de fontes
de abastecimento, equivale ao consumo diário de 1 milhão de
habitantes, segundo estimativa de consumo médio do Diagnóstico
dos Serviços de Água e Esgotos 2014.

Neste Relatório de Sustentabilidade, a Whirlpool alterou os
parâmetros usados para medir este indicador, deixando de levar em
conta a água que recircula dentro de equipamentos e máquinas na
fábrica de Rio Claro. Isso explica a diferença entre as informações
fornecidas neste relatório e nos anteriores.

Teste de lavadoras na Unidade Rio Claro com água reutilizada.
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DESCARTE DE ÁGUA
GRI G4-EN22

A Whirlpool promove o tratamento dos efluentes de suas operações
antes de descartá-los nas redes de esgoto ou corpos hídricos,
garantindo o atendimento à legislação ambiental e prevenindo a
poluição.
Efluentes gerados e tipo de tratamento e destinação (m³)
2014

Efluentes físico-químico
tratados

201.026
207.439
22.436

Efluentes biológicos
tratados
Efluentes tratados
externamente

2015

165.783
205.073
21.438
2016

143.932
235.906
18.118
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RESÍDUOS
GRI G4-22 | G4-EN23

Desde 2014, a Whirlpool alcançou um importante
patamar em sua gestão de resíduos e eliminou
o envio de resíduos industriais para aterros.
Alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos e
estimulada pelo resultado, em 2015, a Companhia
atingiu uma nova meta, de zerar o envio de
resíduos não-industriais para aterros.

O objetivo foi alcançado por meio de ações de desenvolvimento
de novas alternativas de destinação, boas práticas de coleta
seletiva, monitoramento da segregação nas centrais de resíduos e
campanhas de conscientização nas Unidades. A conquista tornou
as operações da Whirlpool no Brasil referência em todo o mundo, já
que a perspectiva é de que as demais regiões zerem seu envio de
resíduos a aterros até 2022.

Madeiras de pallets da Unidade Manaus reutilizadas nos móveis do escritório.
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A tabela a seguir mostra o volume de resíduos gerados e sua destinação, entre 2014 e 2016.
Destinação

Tipo de resíduo

Volume destinado (ton)
2014

2015

2016

Resíduos para

Perigosos - Classe I

12

1

0*

aterro

Não perigosos - Classe II

698

404

0*

Resíduos para

Perigosos - Classe I

547

299

213

coprocessamento

Não perigosos - Classe II

308

350

416

Reciclagem de

Perigosos - Classe I

768

893

804

resíduos

Não perigosos - Classe II

32.007

23.114

28.065

Incineração

Perigosos - Classe I

21

27

112

Não perigosos - Classe II

284

247

277

Perigosos - Classe I

1.348

1.220

1.130

Não perigosos - Classe II

33.298

24.115

28.812

Total

*Em 2016, as operações nas fábricas e escritórios de Joinville, Manaus, Rio Claro e São Paulo tiveram zero
resíduos enviados para aterro. Já na nova Unidade da Argentina, houve destinação de 1 ton de resíduos
perigosos e 54 ton de não perigosos, e a fábrica está trabalhando para alcançar o objetivo global até 2022.
Em Joinville, uma reforma na planta ocasionou a troca de telhados, gerando 146 toneladas de Telhas de
Amianto, que foram enviadas para aterro. Por se tratar de um procedimento extraordinário, já que o amianto
é um passivo sem alternativa de reciclagem disponível, o volume foi mantido fora da tabela.

A partir deste Relatório de Sustentabilidade, a Whirlpool passou a incluir os resíduos descartados
como sucata junto daqueles enviados para a reciclagem, o que explica a diferença entre o
indicador fornecido neste relatório e nos anteriores.
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Reaproveitamento das embalagens de papelão
na Unidade São Paulo, transformando-as em
uma malha que é usada no transporte de peças.
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GESTÃO DE MATERIAIS

Gases destruidores da Camada de Ozônio
Os gases CFCs e HCFCs são um grupo de compostos químicos
utilizados há décadas em espumas de isolamento térmico de

A Whirlpool está em Compliance com todas as regulamentações
sobre a gestão de materiais nos mercados em que atua,
buscando a melhoria constante com base nas melhores práticas
internacionais sobre o tema.
O requisito Conflict Minerals, uma exigência regulatória norteamericana, por exemplo, restringe o uso de minerais extraídos de
zonas de conflito do Congo, na África, onde há desrespeito aos
direitos humanos, e é seguido pelas operações da Companhia na
América Latina também.

refrigeradores e circuitos de refrigeração. A partir dos anos 1980, no
entanto, tornou-se conhecido o fato de que eles provocam danos
na Camada de Ozônio. Por isso, em 1987, o Protocolo de Montreal
estabeleceu medidas para reduzir e eliminar seu uso ao redor
do mundo. No Brasil, um comitê gerido pelo Ministério do Meio
Ambiente e pelo Ibama fixa valores e metas nacionais para sua
redução.
A Whirlpool utiliza em larga escala substâncias alternativas àquelas
que são destruidoras da Camada de Ozônio e vem substituindo o
uso desses gases em seus produtos. Dessa forma, desde a década

A Companhia busca continuamente reduzir o uso de substâncias
restritas em suas operações. Para isso, avalia as matérias-primas

de 90, a Companhia eliminou os CFCs e, hoje, está em compliance
com todas as regulamentações sobre o tema.

utilizadas na fabricação dos produtos, buscando alternativas de
menor impacto socioambiental.
Durante a fase de desenvolvimento, os engenheiros da Companhia
devem seguir a Restricted Material List (Lista de Materiais
Restritos, em inglês), que enumera as substâncias que não podem
ser usadas em um novo produto. A lista é estendida, inclusive, aos
fornecedores da Companhia.
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CADEIA RESPONSÁVEL DE FORNECEDORES
GRI G4-12 | G4-EN32 | G4-LA14 | G4-HR10 | G4-SO9

O relacionamento da Whirlpool com seus fornecedores é baseado na confiança e no objetivo de desenvolvimento
mútuo, alinhados aos mesmos princípios para a garantia da qualidade e sustentabilidade em toda a cadeia do produto.
No Brasil, a Whirlpool tem cerca de 660 fornecedores diretos (cujos materiais são diretamente utilizados na manufatura
de produtos) e em torno de 2.750 fornecedores de materiais e serviços indiretos.
De forma a garantir a aderência aos mesmos compromissos e princípios para a sustentabilidade pelos envolvidos na
cadeia, os fornecedores da Companhia devem seguir o Código de Conduta da Whirlpool Corporation. Desde 2015, seu
conhecimento e cumprimento é uma premissa obrigatória exigida para a contratação de novos parceiros e, anualmente,
para manutenção dos contratos.
Entre os compromissos exigidos pelo Código, estão o respeito aos direitos humanos, às relações trabalhistas, à saúde e
segurança, ao meio ambiente e à ética, por meio do combate à corrupção. Saiba mais sobre o Código em:
https://suppliers.whirlpool.com/pub/Suppliercodeofcoduct.html
De modo a garantir que o Código de Conduta seja seguido em todos esses aspectos, a Whirlpool realiza auditorias nas
novas empresas que estejam entrando em sua cadeia de fornecedores, além de auditar também as antigas, seguindo
um Manual de Auditoria de Fornecedores interno da Companhia.
Essas auditorias incluem inspeções nas instalações e nos documentos dos fornecedores, em busca de áreas de sua
operação que não estejam em conformidade com o Código da Conduta. Se for encontrado algum problema, a Whirlpool
pode exigir desde um plano de ação para remediar a situação até o encerramento do contrato.
Em 2016, foram realizadas 31 auditorias de fornecedores, incluindo novos e antigos.
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EXCELÊNCIA
EM PESSOAS
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GESTÃO DOS COLABORADORES

A Whirlpool orienta sua estratégia de gestão de

GRI G4-10

colaboradores, o reconhecimento de sua performance

pessoas para o desenvolvimento profissional dos
e a valorização da diversidade, criando um ambiente
propício para engajar e reter talentos.
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DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

A seguir são apresentados alguns desses

Com o objetivo de incentivar uma cultura
de desenvolvimento, desafio e superação
contínua, a Whirlpool conta com um
Modelo de Liderança que define as atitudes
esperadas para a formação de atuais e
futuros gestores. A partir desse modelo, a
Companhia realiza feedbacks constantes e
promoções por potencial e entrega.

programas:

Em 2015, foi lançado o Career Compass,
uma ferramenta global que ajuda o
colaborador a direcionar sua carreira,
mapeando os caminhos que ele pode
percorrer para atingir seus objetivos,
alinhados ao seu potencial e às prioridades
da Companhia. Desde então, foram
realizados workshops para treinar as
lideranças e incentivar o uso da ferramenta.
TREINAMENTO
A Whirlpool oferece programas de
treinamento e capacitação para
colaboradores de todos os níveis
operacionais, com o objetivo de estimular
o desenvolvimento profissional e, assim,
contar com o capital humano necessário
para seguir inovando e aprimorando sua
eficiência.

WHIRLPOOL CORPORATION

• Líder do Futuro: Desenvolvido no Brasil
em parceria com a Embraco, o programa
oferece uma semana de imersão para
líderes e talentos da Companhia, a fim de
prepará-los para as próximas posições
que devem assumir em suas carreiras.
Os resultados positivos do programa
foram apresentados para o RH Global da
Whirlpool Corporation, que o adotou como
um programa para o desenvolvimento de
talentos, aplicado para líderes de todas as
regiões do mundo.
• Universidade Whirlpool: Lançada em
2013, oferece quatro frentes de atuação —
Academia Whirlpool, Academia de Negócios,
Academia Funcional e Academia de
Liderança —, que têm o objetivo de preparar
os colaboradores, desde o nível operacional
até os executivos, para atingir resultados
excelentes em suas funções atuais e em seu
potencial futuro.
• Programa de Bolsa de Estudos: A fim
de fomentar o desenvolvimento dos
colaboradores em competências-chave,
o programa oferece bolsas em cursos
de inglês e de educação formal, como
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VOCÊ S/A – AS
MELHORES EMPRESAS
PARA VOCÊ TRABALHAR
A Whirlpool esteve
presente em todas as
edições do ranking
GREAT PLACE TO WORK
Desde 2012, na lista da
revista Época
graduação, pós-graduação, especialização,
mestrado e MBA.
• Escola Online de Manufatura: Lançada em
2016, automatiza e melhora os processos
da antiga Escola de Manufatura, que envolve
os programas de treinamento e capacitação
oferecidos ao público operacional da
Companhia. Com a Escola Online, os
colaboradores têm mais autonomia para se
inscrever em cursos presenciais e on-line,
acessando a ferramenta no computador,
tablet ou smartphone, o que permite maior
capilaridade e velocidade nos treinamentos.
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MELHORIAS NO AMBIENTE DE TRABALHO
Para proporcionar um ambiente de trabalho vencedor aos
colaboradores, a estrutura da Unidade São Paulo (USP)
passou por uma série de melhorias ao longo de 2016.
Entre elas, uma revitalização completa do ambiente, com
2.700m² de novos escritórios e cerca de 550 postos de
trabalho, alocados em espaços com o conceito freedesk,
sem mesas fixas.
Para a estruturação dos escritórios, foram considerados
aspectos de ergonomia nos postos de trabalho,
acessibilidade em todos os ambientes e sustentabilidade,
com a instalação de luminárias LED e soluções de
iluminação natural, redução do consumo de água e outros.
O prédio conta ainda com novas e modernas salas de
reunião, com equipamentos de áudio, vídeo e telas touch
para o agendamento.
Após a finalização das mudanças, em 2017, a Whirlpool
vai contar com dois Centros Administrativos em
São Paulo: o CA Berrini e o CA USP.
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SAÚDE E SEGURANÇA DOS
COLABORADORES
GRI G4-LA3 | G4-LA5 | G4-LA6

A promoção da saúde e segurança dos colaboradores é prioridade
absoluta da operação da Whirlpool, fundamental à composição de
um quadro de colaboradores capacitados e engajados, além de ser
elemento central para a gestão dos riscos no Negócio.
Por isso, a Companhia adota padrões de engenharia e controle
rigorosos, referências mundiais na indústria, e acompanha
mensalmente os indicadores de saúde e segurança, com o
engajamento da presidência e vice-presidência.
Em toda a sua operação, a Companhia desenvolve programas de
treinamento e promove a adesão às melhores práticas de saúde e
segurança ocupacional, adotando uma cultura preventiva aplicada,
disseminada e colocada em prática por todos os colaboradores. Os
sistemas de gestão estão alinhados aos padrões e são certificados
pelos sistemas de normas ISO 9001 (Gestão da Qualidade), ISO
14001 (Gestão Ambiental) e OHSAS 18001 (Gestão de Saúde e
Segurança Ocupacional).
A Whirlpool conta com comitês formais de segurança e saúde, que
conduzem a governança do tema na operação e representam 100%
dos colaboradores.
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Como resultado desses esforços, o número de acidentes de trabalho
continua a cair de forma consistente. Em cinco anos, a Companhia
alcançou redução de 42% nas taxas de lesões, encerrando 2016 com
a taxa de 0,33. A taxa de dias perdidos também apresentou queda de
46% em cinco anos, chegando a 2,95.
Em 2016, pelo sétimo ano consecutivo, não foram registrados
acidentes fatais e tampouco doenças ocupacionais.
A taxa de absenteísmo, por sua vez, chegou a 4,25% em 2015 e a 3%
em 2016, considerando apenas as Unidades com manufaturas.
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Em 2015, 719 colaboradores exerceram licença paternidade ou maternidade. Em 2016, foram 633. Todos retornaram ao
trabalho após o período. A taxa de retenção, por um ano ou mais após a licença, foi de 56% em 2015 e 76% em 2016.

Em 2015 e 2016, a Whirlpool realizou diversas ações em prol da saúde
e segurança dos colaboradores, entre elas:
SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, MEIO AMBIENTE
E QUALIDADE (SIPAMAQ): São realizadas atividades que despertam
nos colaboradores o interesse pela segurança de suas operações.
CORRO POR ELAS: Corrida de rua que reúne, anualmente,
colaboradores, amigos e familiares em um domingo de manhã,
estimulando a melhoria da qualidade de vida por meio de atividades
físicas.
MAIO AMARELO, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO
VERMELHO: Realiza ações de conscientização e atendimento aos
colaboradores, ajudando a combater, em cada um desses meses,
respectivamente, acidentes no trânsito, câncer de mama, câncer de
próstata e AIDS.
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IMPACTO NAS COMUNIDADES
DO ENTORNO

CAMPANHAS SOCIAIS
Os Comitês de Engagement da Whirlpool têm como um dos seus
objetivos envolver os colaboradores de diversas áreas da Companhia
em ações de responsabilidade social. Em 2015 e 2016, somadas as
iniciativas de todas as Unidades, foi possível arrecadar:

A Whirlpool busca estabelecer um relacionamento frequente e
próximo com as comunidades das regiões onde suas Unidades
estão estabelecidas, buscando garantir que sua presença seja
geradora de valor à população e ao ambiente. Por isso, age por
meio de campanhas de conscientização da população e do trabalho
voluntário de seus colaboradores em projetos sociais.
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 mais de três mil brinquedos, doados para instituições infantis em
datas próximas ao Natal e ao Dia das Crianças;
 86 kg de ração, entregues a um abrigo animal;
 mais de três toneladas de alimentos, que beneficiaram famílias
carentes.
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Além dessas ações, a Whirlpool realizou as seguintes campanhas
que buscaram promover a saúde das comunidades:
 COMBATE AO Aedes Aegypti: Em meio às epidemias de Dengue,
Zika e Chikungunya, a Companhia realizou uma intensa campanha
de prevenção e combate ao mosquito nas regiões onde possui
Unidades.
Além da conscientização, a Companhia teve um papel ativo em
avaliar os ambientes da vizinhança e prevenir riscos. O principal
foco foi as gestantes das Unidades e os colaboradores com
esposas grávidas, que receberam repelente para se protegerem
e tiveram suas casas visitadas por colaboradores voluntários e
treinados, em busca de focos do mosquito.
 VACINAS CONTRA A GRIPE: Em 2016, foram aplicadas mais de
7 mil doses da vacina contra a gripe Influenza A, transmitida pelo
vírus H1N1, durante a Campanha de Vacinação na Whirlpool.
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VOLUNTARIADO
GRI G4-EC7

O Projeto Voluntariado Whirlpool visa implementar ações
corporativas promotoras de desenvolvimento socioambiental, nas
quais seus colaboradores possam ser voluntários. No Brasil, o
projeto é comandado pelos trainees da Companhia, que se dedicam
a ele por dois anos - além das atividades regulares de suas áreas.
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Em 2015 e 2016, foram realizadas as seguintes ações:
DIA DE DOAR ÁGUA
Em 2015, o desastre do rompimento
da barragem de Mariana poluiu o Rio
Doce, afetando a vida de milhares de
pessoas que necessitavam do rio para
seu abastecimento de água. Como
resposta, a Whirlpool organizou a
campanha #diadedoaragua, na qual
os colaboradores foram convidados a
trazer suas doações para a Empresa,
que se encarregou de enviar a carga

Nas outras regiões da América Latina
em que atua, a Whirlpool também
promove ações de voluntariado com seus
colaboradores, como nos exemplos da
Argentina e do Equador.

arrecadada para a região do desastre.
Ao todo foram arrecadados 7 mil litros
de água. A campanha fez parte da
iniciativa #diadedoar, que foi realizada

HABITAT PARA A HUMANIDADE, NA ARGENTINA

em vários países com o objetivo de

Brigadas formadas por 40 colaboradores argentinos

unir pessoas para realizar ações

que se voluntariaram para, durante três dias, ajudar na

transformadoras na sociedade.

construção de casas para famílias de baixa renda no país.

SANGUE BOM
Todos os anos, a Companhia realiza uma
campanha de doação de sangue em suas
Unidades no Brasil. Foram 359 doadores
em 2015, 489 em 2016, beneficiando um
total de 3.356 vidas.

WHIRLPOOL CORPORATION

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 | 2016

AJUDA PARA VÍTIMAS DE TERREMOTO NO EQUADOR
Após um terremoto atingir o país, a Companhia realizou
a doação de cozinhas para 50 famílias prejudicadas pelo
desastre e forneceu estrutura para ONGs que ajudaram
na resposta ao impacto. Além disso, 15 colaboradores da
Whirlpool Equador se juntaram ao time de voluntários que
atuaram na região.
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EMPODERAMENTO E
EMPREENDEDORISMO FEMININO
GRI G4-EC7 | G4-SO1

O Instituto Consulado da Mulher foi criado
em 2002 para direcionar os investimentos
sociais da Whirlpool no Brasil, com foco no
estímulo ao empreendedorismo feminino e no
empoderamento da mulher. Trata-se de uma
organização social de interesse público (OSCIP),
patrocinada pela Companhia e associada à
marca Consul.
O Consulado apoia mulheres empreendedoras de baixa renda e
pouca escolaridade, que vivem em comunidades vulneráveis, na
periferia das grandes cidades ou em áreas rurais de todo o Brasil,
principalmente nas regiões onde a Whirlpool possui Unidades.
Por meio de um processo de assessoria, voltado para a geração
de renda, o Consulado transmite conhecimentos e recursos que
viabilizam a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida.
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Desde sua fundação, o Consulado,
já beneficiou 34 mil pessoas. Nas
regiões onde a Whirlpool tem
fábricas, o Instituto atua diretamente
com os empreendimentos, por
meio de sua equipe técnica
de educadores. Nas demais
localidades, a mesma metodologia
é replicada por organizações sociais
parceiras, que prestam assessoria
aos empreendimentos.

WHIRLPOOL CORPORATION

* Por atender mulheres chefes de família, o benefício abrange todos os seus
dependentes. Pelo menos 93% das pessoas diretamente beneficiadas são mulheres.
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DESTAQUES 2015 E 2016
• Realização de duas edições do “Prêmio Consulado da Mulher”, que selecionou 20 empreendimentos em 2015 e dez em 2016. Os
empreendimentos selecionados receberam eletrodomésticos e assessoria da equipe do Consulado por um período de dois anos. Além disso, os
dez melhores de cada ano receberam um aporte em dinheiro para melhorias em sua infraestrutura ou capital semente. Em 2015, o valor foi de
R$ 5.000, em 2016, de R$ 10.000.
EXEMPLOS INSPIRADORES DE EMPREENDIMENTOS VENCEDORES DO PRÊMIO CONSULADO DA MULHER EM 2016

Pimentas das Índias Waurá

Restaurante Sumimi

Empreendimento organizado por mulheres da Tribo Waurá, etnia que

O Restaurante Sumimi, fundado em 2013 na margem direita do

vive na aldeia Piyulaga, no Parque indígena do Xingu, que passaram a

Rio Negro por um grupo de mulheres da comunidade indígena Três

comercializar pimentas, todas orgânicas, secas e em pó. Apesar de ser

Unidos, valoriza a culinária local e inspira jovens da comunidade,

o principal tempero da alimentação dos povos xinguanos, as pimentas

reafirmando a auto-estima da sua cultura indígena.

estavam quase extintas, e o grupo precisou se unir para encontrar
novas mudas e cultivá-las de forma adequada. Hoje elas já produzem o
suficiente para consumo próprio e também para comercialização.
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• Em 2015, o Instituto levou o tema da
geração de renda para escolas do ensino
fundamental e médio da rede pública.
Foram 19 escolas contempladas em
Joinville, Manaus, Rio Claro e São Paulo,
com a participação de 11.835 alunos, na
faixa etária de 6 a 17 anos, que puderam
aprender sobre empreendedorismo através
de teatro, jogos e exercícios.

sul-africanas, congolesas e iranianas, que
receberam orientações sobre como abrir
e manter pequenos negócios na área da
alimentação.

• Na Virada Sustentável de Manaus
em 2016, o Consulado da Mulher foi
protagonista de duas ações: uma roda
de conversa sobre Empreendedorismo
para empoderar mulheres e uma oficina
de alimentação protagonizada por

COMPARTILHANDO PARA EMPODERAR
A metodologia desenvolvida pelo
Consulado é reconhecida como “tecnologia
social” pela Fundação Banco do Brasil

• Em parceria com o Pacto Global e a

Você pode conhecer a metodologia

empreendimentos populares e solidários.

para inserção de mulheres refugiadas
ou solicitantes de refúgio no mercado de
trabalho brasileiro. Ao todo, participaram
do encontro 30 mulheres de diversas

trabalho do Consulado da
efetividade e replicabilidade,
ficando entre as três melhores
da categoria “Mulheres”.

e UNESCO, e foi sistematizada em 2012
em um guia básico de assessoria a

Consulado realizou, em 2016, um projeto

Em 2015, a metodologia de
Mulher foi premiada por sua

empreendedora assessorada.

Agência para Refugiados da ONU, o

FUNDAÇÃO BANCO
DO BRASIL

acessando: https://goo.gl/yQDTxA
O Consulado também faz parte do Jobs
Knowledge Plataform, ranking do Banco
Mundial que reconhece projetos sociais de
excelência em todo o mundo. Conheça o
ranking em: http://goo.gl/SKOGJF

nacionalidades, entre elas sírias,

CHAIRMAN´S W AWARD
No mesmo ano, o Consulado
da Mulher foi reconhecido
na premiação interna da
Whirlpool Corporation, como
Melhor Responsabilidade
Social da Companhia em todo
o mundo.

camaronesas, angolanas,
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INDÍCE
GRI
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Neste capítulo são apresentados os indicadores GRI relatados ao longo

Na quarta coluna, sua relação com os Objetivos Globais do

deste Relatório. Na terceira coluna da tabela, está descrita a relação

Desenvolvimento Sustentável (ODS).

entre os indicadores GRI e os princípios do Pacto Global da Organização
das Nações Unidas (ONU).
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Conheça a seguir os princípios do Pacto Global:
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Conheça os 17 Objetivos Globais do Desenvolvimento Sustentável:
Objetivos Globais
de Desenvolvimento Sustentável
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INDICADORES DE PERFIL
Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

PERFIL 1. ESTRATÉGIA E ANÁLISE
G4-1

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

Página 06

2. PERFIL ORGANIZACIONAL
G4-3

Nome da organização

Página 04

G4-4

Principais marcas, produtos e/ou
serviços

Página 09

G4-5

Localização da sede

Avenida das Nações Unidas, 12.995 Brooklin Novo - São Paulo/SP - Brasil

G4-6

Número de países em que a organização
opera

Página 09

G4-7

Tipo e natureza jurídica da propriedade

Página 09

G4-8

Mercados atendidos

Página 09

G4-9

Porte da organização

Página 09

G4-10

Perfil da força de trabalho

Página 49
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

G4-11

Percentual de empregados cobertos por
negociação coletiva

No Brasil, 100% dos colaboradores são
abrangidos por acordos e convenções
coletivas de trabalho, com exceção dos
estagiários e aprendizes que não estão
contemplados pelas cláusulas que tratam do
reajuste salarial.

G4-12

Descrição da cadeia de fornecedores da
Companhia

Página 47

G4-13

Principais mudanças na estrutura da
companhia durante o período coberto

Página 10

COMPROMISSOS COM INICIATIVAS EXTERNAS
G4-14

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

O princípio da precaução é parte do
processo de planejamento estratégico
e de gestão de risco das atividades da
Companhia, a exemplo da busca por
produtos mais inovadores e eficientes e da
gestão do impacto socioambiental de suas
operações.

G4-15

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

Página 22
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Indicador
GRI

G4-16

Relação com
Princípios do Pacto
Global
Participação significativa em
associações e/ou organismos nacionais/
internacionais de defesa em que
a organização: possui assento em
grupos responsáveis pela governança
corporativa; integra projetos ou comitês;
contribui com recursos de monta além
da taxa básica como organização
associada

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

Página 23

3. ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES
G4-17

WHIRLPOOL CORPORATION

Lista de entidades incluídas nas
demonstrações financeiras

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015 | 2016

As informações do relatório contemplam
as unidades da Whirlpool América Latina
no Brasil e na Argentina, mas possíveis
exceções, que apresentem maior ou menor
abrangência, são apontadas ao longo do
conteúdo. A Whirlpool América Latina é o
negócio de eletrodomésticos da Whirlpool
S.A., companhia subsidiária da Whirlpool
Corporation e com capital aberto na
BM&FBovespa. Para efeitos de indicadores
financeiros, este relatório utiliza como
base o reporte da Whirlpool S.A., realizado
ao mercado de capitais e Comissão de
Valores de Mobiliários. Na página 26 das
Demonstrações Financeiras, disponíveis
em https://goo.gl/Ph1FF8, consta a lista de
controladas da Whirlpool S.A., no entanto
informações financeiras da Whirlpool
América Latina não estão disponíveis
publicamente devido a restrições de
confidencialidade.
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

G4-18

Processo para definição do conteúdo e
limite do relatório

Página 04

G4-19

Lista de aspectos materiais identificados
no processo de definição do conteúdo

Página 04

G4-20

Limite de cada aspecto material para a
organização

Todos os aspectos são materiais dentro da
organização

G4-21

Limite de cada aspecto material fora da
organização

Todos os aspectos são materiais fora da
organização

G4-22

Explicação das consequências de
quaisquer reformulações de informações
fornecidas em relatórios anteriores

Página 42, 45

G4-23

Mudanças significativas em comparação
com anos anteriores no que se refere a
escopo, limite dos aspectos abordados

Página 04

4. ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
G4-24

Lista de stakeholders engajados pela
organização

G4-25

Base usada para identificação e seleção
de stakeholders para engajamento

G4-26

Abordagem adotada pela Companhia
para engajar stakeholders e frequência
do engajamento

WHIRLPOOL CORPORATION
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A Whirlpool promove continuamente
o engajamento de seus públicos de
relacionamento, por entender sua
relevância e potencial de impacto para a
sustentabilidade do negócio.
O relacionamento com os colaboradores
e a sociedade está descrito no capítulo
Excelência Em Pessoas. O relacionamento
com o Governo está descrito no Perfil,
com consumidores, no Liderança em
Produtos e com fornecedores, no Excelência
Operacional.
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Indicador
GRI

G4-27

Relação com
Princípios do Pacto
Global
Principais tópicos levantados durante o
engajamento de stakeholders e medidas
adotadas pela Companhia para abordálos

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

Saiba mais sobre o processo de definição de
materialidade no capítulo Caro Leitor. Mais
informações sobre os processos de consulta
aos stakeholders realizados em 2013 e
2014 podem ser encontradas nos Relatórios
referentes a esse período, em https://www.
whirlpool.com.br/pagina/relatorio-desustentabilidade/

5. PERFIL DO RELATÓRIO
G4-28

Período coberto pelo relatório

Página 04

G4-29

Data do relatório anterior mais recente

2013/2014 (publicado em 2015)

G4-30

Ciclo de emissão dos relatórios

Bianual

G4-31

Dados para contato sobre dúvidas em
relação ao relatório

Página 04

G4-32

Opção de aplicação das diretrizes
(essencial ou abrangente) índice GRI e
verificação externa

Essencial

G4-33

Descrição da política e prática adotada
para verificação externa dos dados

O relatório passou por verificação
externa. Os dados apresentados também
passaram pela validação da diretoria
de Sustentabilidade e do Comitê de
Sustentabilidade.
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

6. GOVERNANÇA
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E SUA COMPOSIÇÃO
G4-34

Estrutura de governança, incluindo
comitês

Além da estrutura descrita na página 15, a
Companhia não conta com comitês formais
de apoio à Administração, mas sim comitês
que apoiam a operação da Companhia e que
têm a participação da alta liderança, como
o Comitê de Sustentabilidade e o Comitê de
Ética.

7. ÉTICA E INTEGRIDADE
G4-56

Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento da organização, como
códigos de conduta e de ética

Página 02

DESEMPENHO ECONÔMICO
PRESENÇA NO MERCADO
EC1

Valor econômico direto gerado e
distribuído

Página 13

EC6

Proporção de membros de alta gerência
contratados na comunidade local em
unidades operacionais importantes

Para a empresa e sua estratégia, a
mobilidade do quadro de funcionários entre
as unidades e para outras regiões fora do
país é importante, oferecendo oportunidades
profissionais diferentes aos colaboradores.
Por isso, não é feito monitoramento de
contratação locais.
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS
EC7

Desenvolvimento e impacto de
investimentos em infraestrutura e
serviços oferecidos

Página 59. As informações apresentadas
são referentes às operações da Whirlpool no
Brasil.

EC8

Impactos econômicos indiretos
significativos, incluindo a extensão dos
impactos

Página 32

DESEMPENHO AMBIENTAL
ENERGIA
EN3

Consumo de energia dentro da
organização

Página 39

EN5

Intensidade energética

Página 39

EN6

Redução do consumo de energia

Na página 39 é apresentada a variação
no consumo de energia. Os resultados
segmentados por iniciativa de redução não
estão disponíveis.

EN7

Reduções nos requisitos de energia
relacionados a produtos e serviços

Página 32
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

ÁGUA
EN8

Total de água retirada por fonte

Página 40

EN9

Fontes hídricas significativamente
afetadas por retirada de água

O uso de água de poço e rio é regido por
Outorga concedida pelo órgão ambiental
responsável, que estabelece limite máximo
de captação estabelecido para garantir a
capacidade de recuperação do aquífero/
bacia hidrográfica. Portanto, não há impacto
significativo.

EN10

Percentual e volume total de água
reciclada e reutilizada

Página 40

EFLUENTES E RESÍDUOS
EN22

Descarte total de água, discriminado por
qualidade e destinação

Página 43

EN23

Peso total de resíduos, discriminado por
tipo e método de disposição

Os resíduos gerados no parque fabril da
Whirlpool - apresentados na página 44 são destinados para empresas terceiras,
corretas e ambientalmente responsáveis,
para tratamento, reciclagem, reutilização,
incineração ou coprocessamento para
geração de energia em cimenteiras. A
adequação dessas empresa às leis aplicáveis
é observada em consonância com a NBR ISO
14001 na qual a Whirlpool é certificada.
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

EN24

Número total e volume de vazamentos
significativos

Não houve derramamentos significativos em
2015 e 2016.

EN25

Peso de resíduos transportados,
importados, exportados ou tratados
considerados perigosos nos termos
da convenção da Basiléia, anexos I,
II, III e VIII, e percentual de resíduos
transportados internacionalmente

Não houve movimento transfronteiriço de
resíduos nos termos da Convenção nos anos
de 2015 e 2016.

EN26

Identificação, tamanho, status de
proteção e valor da biodiversidade de
corpos d'água e habitats relacionados
significativamente afetados por
descartes e drenagem de água
realizados pela organização

A operação da Companhia não afetou
significativamente nenhum corpo d'água em
2015 e 2016.

PRODUTOS E SERVIÇOS
EN27

Extensão da mitigação de impactos

Página 25

ambientais de produtos e serviços
EN28

Percentual de produtos e suas

A Companhia não publica informação

embalagens recuperados em relação ao

sobre embalagens e produtos recuperados,

total de produtos vendidos, por categoria

pois o volume ainda é incipiente. Para

de produto

ampliar esse número, a Whirlpool tem papel
atuante nas discussões para incentivo e
desenvolvimento do Programa Nacional de
Logística Reversa.
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

CONFORMIDADE
EN29

Valor monetário de multas significativas
e número total de sanções nãomonetárias resultantes da não
conformidade com leis e regulamentos
ambientais

Não houve registro de multas ou sanções
por não conformidade com leis e
regulamentos ambientais em 2015 e 2016.

Total de investimentos e gastos em
proteção ambiental, por tipo

Página 19

GERAL
EN31

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES
EN32

Percentual de novos fornecedores
selecionados com base em critérios
ambientais

Página 47

DESEMPENHO SOCIAL: PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
EMPREGO

LA3

WHIRLPOOL CORPORATION

Taxas de retorno ao trabalho e retenção
após licença maternidade/paternidade,
discriminadas por gênero
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Página 52. As informações apresentadas
são referentes às operações da Whirlpool no
Brasil.
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
LA5

Percentual da força de trabalho
representada em comitês formais
de saúde e segurança, compostos
por empregados de diferentes níveis
hierárquicos, que ajudam a monitorar
e orientar programas de saúde e
segurança no trabalho

Página 52

LA6

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

Página 52. As informações apresentadas
são referentes às operações da Whirlpool no
Brasil.

LA8

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

Os acordos entre a Whirlpool e os sindicatos
que representam seus colaboradores
contemplam temas relativos à saúde e
segurança, como a obrigatoriedade do uso
de equipamentos de proteção individual
(EPI), a existência de órgãos formais de
saúde e segurança, a disponibilidade da
infraestrutura necessária para manutenção
da saúde e segurança, entre outros. Ao
todo são 12 medidas de proteção dos
colaboradores previstas e 100% dos acordos
contam com temas de saúde e segurança.
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM PRÁTICAS TRABALHISTAS
LA14

Percentual de novos fornecedores
selecionados com base em critérios
relativos a práticas trabalhistas

Página 47

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A PRÁTICAS TRABALHISTAS
LA16

Número de queixas e reclamações
relacionadas a práticas trabalhistas
registradas, processadas e solucionadas
por meio de mecanismo formal

Em 2015, foram ingressadas 475 queixas,
e encerradas 633. Em 2016, foram 856
queixas; com 1082 encerradas.

DESEMPENHO SOCIAL: DIREITOS HUMANOS
NÃO DISCRIMINAÇÃO

HR3

Número total de casos de discriminação
e as medidas tomadas

Não houve registro de casos de
discriminação entre 2015 e 2016.

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM DIREITOS HUMANOS
HR10

WHIRLPOOL CORPORATION

Percentual de novos fornecedores
selecionados com base em critérios
relativos a direitos humanos
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Página 47

ÍNDICE GRI
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

DESEMPENHO SOCIAL: SOCIEDADE
COMUNIDADE

SO1

Percentual de operações com programas
implementados de engajamento da
comunidade local, avaliação de impactos
e desenvolvimento local

Página 59. As informações apresentadas
são referentes às operações da Whirlpool no
Brasil.

COMBATE Á CORRUPÇÃO
SO3

Percentual e número total de operações
submetidas a avaliações de riscos
relacionados a corrupção e os riscos
significativos identificados

Por questões estratégicas, a Whirlpool
deixou de relatar o número de processos
submetidos a revisão pela Auditoria Interna,
mas as informações referentes ao sistema
de controles internos e ao processo de
auditoria podem ser encontradas na página
17.

SO4

Comunicação e treinamento em
políticas e procedimentos de combate à
corrupção

Página 18. As informações apresentadas
são referentes às operações da Whirlpool no
Brasil.

SO5

Casos confirmados de corrupção e
medidas tomadas

Em 2015 e 2016, não foram identificados
casos de corrupção.

POLÍTICAS PÚBLICAS

SO6

WHIRLPOOL CORPORATION

Valor total de contribuições financeiras
para partidos políticos e políticos
discriminadas por país e destinatário/
beneficiário
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Conforme seu Estatuto Social e a Reforma
Eleitoral (Lei nº 13.165/2015), é vedada à
Whirlpool a realização de contribuições e
doações a campanhas eleitorais de partidos
políticos ou indivíduos.
ÍNDICE GRI
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Indicador
GRI

Relação com
Princípios do Pacto
Global

Relação com
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

Referência (pg.) / Resposta direta

CONFORMIDADE

SO8

Valor monetário de multas significativas
e número total de sanções não
monetárias resultantes da nãoconformidade com leis e regulamentos

A Companhia não reporta a informação, pois
a considera confidencial

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM IMPACTOS NA SOCIEDADE

SO9

Percentual de novos fornecedores
selecionados com base em critérios
relativos a impactos na sociedade

Página 47

SOCIAL: RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

PR1

Percentual das categorias de produtos
e serviços significativas para as quais
são avaliados impactos na saúde e
segurança buscando melhorias

Página 34

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

PR3

Tipo de informação sobre produtos e
serviços exigida por procedimentos de
rotulagem, e o percentual de produtos e
serviços sujeitos a tais exigências

Página 34

PR5

Resultados de pesquisa de satisfação do
cliente

Página 36. As informações apresentadas
são referentes às operações da Whirlpool no
Brasil.
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Introdução
Fomos contratados pela Whirlpool S.A. com o objetivo de aplicar procedimentos de
asseguração limitada sobre as informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório de
Sustentabilidade 2015/2016 da Whirlpool Latin America (“Whirlpool” ou “Companhia”),
relativas aos anos findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2016.
Responsabilidades da administração da Whirlpool
A administração da Whirlpool é responsável pela elaboração e apresentação de forma
adequada das informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório de
Sustentabilidade 2015/2016 de acordo com as Diretrizes para Relato de Sustentabilidade
da Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4), e com os controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações divulgadas no
Relatório de Sustentabilidade 2015/2016, com base no trabalho de asseguração limitada
conduzido de acordo com o Comunicado Técnico (CT) 07/2012, aprovado pelo Conselho
Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 (Trabalhos de
Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, que é equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela
Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não financeiras
históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo
requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter
segurança limitada de que as informações divulgadas no Relatório de Sustentabilidade
2015/2016, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.
Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE
3000) consiste principalmente de indagações à administração da Whirlpool e outros
profissionais da Companhia que estão envolvidos na elaboração das informações
constantes no Relatório de Sustentabilidade 2015/2016, assim como pela aplicação de
procedimentos analíticos para obter evidências que nos possibilitem concluir na forma de
asseguração limitada sobre as informações de sustentabilidade tomadas em conjunto. Um
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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 divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2015/2016,
tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos
relativos à compilação, materialidade e apresentação das informações constantes no
Relatório de Sustentabilidade 2015/2016 e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa
consideração sobre áreas e sobre os processos associados às informações materiais de
sustentabilidade divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2015/2016, em que
distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam:
(a)

planejamento dos trabalhos: consideração da materialidade dos aspectos para as
atividades da Whirlpool, da relevância das informações divulgadas, do volume de
informações quantitativas e qualitativas e dos sistemas operacionais e de controles
internos que serviram de base para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade
2015/2016 da Whirlpool. Esta análise definiu os indicadores a serem testados em detalhe;

(b)

entendimento e análise das informações divulgadas em relação à forma de gestão dos
aspectos materiais;

(c)

análise dos processos para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2015/2016 e da
sua estrutura e conteúdo, com base nos Princípios de Conteúdo e Qualidade das Diretrizes
para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4);

(d)

avaliação dos indicadores e informações não-financeiras amostradas:



entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos
indicadores por meio de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das
informações;



aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações
sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados no
Relatório de Sustentabilidade 2015/2016;



análise de evidências que suportam as informações divulgadas;

(e)

análise da razoabilidade das justificativas das omissões de indicadores de desempenho
associados a aspectos e tópicos apontados como materiais na análise de materialidade da
Companhia;

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, para a avaliação da adequação das suas políticas, práticas e desempenho em
sustentabilidade, nem em relação a projeções futuras.
Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso
conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes no Relatório de
Sustentabilidade 2015/2016 da Whirlpool Latin America, não foram compiladas, em todos
os aspectos relevantes, de acordo com as Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da
Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4), e com os registros e arquivos que serviram de
base para a sua preparação.
São Paulo, 05 de junho de 2017
KPMG Assessores Ltda.
CRC 2SP034262/O-4 F-SP

Eduardo V. Cipullo
Contador CRC 1SP135597/O-6

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda.

Ricardo Algis Zibas

Acreditamos que as informações, as evidências e os resultados obtidos em nosso trabalho
são suficientes e apropriados 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 razoável. Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que
tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de
asseguração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos
executado um trabalho de asseguração razoável, poderíamos ter identificado outros
assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes no
Relatório de Sustentabilidade 2015/2016.
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