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WHIRLPOOL CORPORATION

NOSSAS OPERAÇÕES
Europa, Oriente Médio e África
América do Norte

é a maior empresa de eletrodomésticos do mundo, com sede em Benton Harbor, Michigan, EUA,com

América Latina

vendas anuais de aproximadamente 21 bilhões de dólares, 92.000 funcionários e 70 centros de pesquisa em

Ásia

tecnologia e fabricação em 2017. A empresa comercializa Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp,
Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit e outras grandes marcas em quase todos os países ao redor do mundo.

NOSSOS PRODUTOS
Europa, Oriente Médio e África

Este relatório abrange o ano operacional de 2017, inclusive de 1º de janeiro a 31 de dezembro, para a operação

América do Norte

de eletrodomésticos da Whirlpool Corporation, exceto o negócio da Embraco, que publica seu próprio relatório

América Latina

de sustentabilidade.

Inovação na ReNEWW House

O perfil organizacional da Whirlpool Corporation e nossos relatórios anuais de sustentabilidade podem ser

Gestão de materiais

encontrados em WhirlpoolCorp.com

NOSSAS PESSOAS
Excelência em Pessoas
Ética
Gestão de saúde e
segurança ocupacional
Código de conduta global de fornecedores

Relações com a comunidade
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

Capa: Turbina em Ottawa, unidade OH.
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Entre os maiores fabricantes de eletrodomésticos.Com base em rendas anuais informadas
publicamente.

CARTA DO CEO
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Introdução

Na Whirlpool Corporation, estamos comprometidos em ser cidadãos corporativos responsáveis,
porque essa é a coisa certa a se fazer e porque é bom para os negócios. Este ano, promovemos nosso
compromisso adotando várias medidas para minimizar nosso impacto no meio ambiente e, ao mesmo
tempo, apoiando nossos funcionários e as comunidades em que vivemos e trabalhamos.

Mensagem do CEO
2017 Scorecard de desempenho
Nossa estratégia
Awards

À medida que avançamos nossa estratégia global de sustentabilidade, continuamos sendo uma empresa
que se orgulha de fazer mudanças positivas para afetar a vida das pessoas de maneira significativa.
Estamos empenhados em ir além das expectativas, metas e relatórios, produzindo nossos produtos em
fábricas mais eficientes e na aquisição de materiais e energia de maneiras que fazem uma diferença
significativa na redução não apenas da nossa pegada de carbono, mas também com impacto positivo
sobre nossos consumidores e as comunidades nas quais eles vivem.

NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

Marc Bitzer

ÍNDICE GRI G4

CEO, Conselho de Diretores,
Comitê Executivo

Nosso foco na conservação dos recursos do nosso planeta continuou este ano. Cumprimos nossas
metas de 2020 para uso de energia e água três anos antes, e estabeleceremos novas metas de
sustentabilidade, que excederão o compromisso original dos EUA com o acordo climático de Paris.
Também expandimos nosso uso de energia renovável internamente, incluindo nosso programa de
turbinas eólicas em Ohio e o programa solar na Índia. Temos orgulho de ser um dos maiores usuários de
energia eólica no local nos EUA. Além disso, estamos comprometidos em fabricar mais produtos de alto
desempenho, eficientes em termos de água e energia, ajudando os consumidores a economizar dinheiro
enquanto reduzem seu impacto no meio ambiente.
Continuaremos a adotar uma abordagem Science Based Targets para estabelecer metas ambientais
absolutas a partir da linha de base de 2005. Investimos em energias renováveis locais, alcançando
reduções de emissões e reduzindo custos e criando plantas mais resilientes. Conseguimos zero resíduos
para aterros de fabricação em fábricas em várias regiões. Nos produtos, continuamos a fornecer
eficiência valiosa enquanto aprimoramos o desempenho principal que nossos clientes esperam. Estamos
direcionando a sustentabilidade ao modo como projetamos, construímos, distribuímos, vendemos e
cuidamos de nossos produtos em seu uso e no final de sua vida útil.
Em 2017, fortalecemos nosso compromisso de sermos um ótimo lugar para trabalhar. Nossos
funcionários reconheceram a empresa com uma pontuação de envolvimento de 85, o que supera as
empresas globais de produtos de consumo e as empresas “melhores da categoria”.
Finalmente, continuamos entusiasmados em retribuir às nossas comunidades em todo o mundo, tanto
através do voluntariado dos funcionários como apoiando inúmeras organizações de caridade, incluindo a
Habitat for Humanity International, a United Way, o Boys and Girls Clubs of America e o Instituto Consulado
®
da Mulher .
Como você verá neste relatório, permanecemos comprometidos em fornecer desempenho ambiental,
social e econômico positivo em toda a empresa.
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2017 SCORECARD DE DESEMPENHO
MEIO AMBIENTE

Mensagem do CEO
2017 Scorecard de desempenho

2013

2014

2015

2016

2017

Intensidade energética (megajoules/produto)

200,30

194,12

154,51

147,79

143,63

Consumo de água (m³/produto)

0,1560

0,450

0,1054

0,0978

0,1002

Emissões de gases de efeito estufa
Escopos 1 e 2 (toneladas métricas de CO2eq/produto)

0,0170

0,0178

0,0153

0,0142

0,0136

9,36

9,19

5,96

6,37

6,71

0,2747

0,2714

0,2521
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Geração de resíduos (kg/produto)

Resíduos para aterro (kg/produto)

MAIS DE

MENOS DE

MENOS DE

DE NOSSOS RESÍDUOS VÃO
PARA RECICLAGEM

DE NOSSOS RESÍDUOS VÃO
PARA ATERROS

DE NOSSOS RESÍDUOS VÃO
PARA INCINERAÇÃO

95%

4%

1%

METAS DE INTENSIDADE
ENERGÉTICA E CONSUMO DE ÁGUA
ATINGIDAS 3 ANOS ANTES

ALCANÇAMOS ZERO EM RESÍDUOS PARA ATERRO
EM VÁRIAS DE NOSSAS FÁBRICAS NA AMÉRICA LATINA, EUROPA E ÍNDIA

FINANCEIRO

US$21,3B
EM RECEITA, UM AUMENTO DE 2,9% SEM
MOEDA
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US$13,74
LUCROS COMERCIAIS CONTÍNUOS POR
AÇÃO*

US$707M
DE GERAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA LIVRE, UM
AUMENTO DE 12,2%*

* Consulte as págs.45–46 para análise aprofundada.
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SOCIAL

INFORMAÇÕES GERAIS
Introdução
Mensagem do CEO
2017 Scorecard de desempenho

• 4.483 pessoas direta e indiretamente beneficiadas pela renda gerada

Nossa estratégia

peloprograma e 245 pequenas empresas foram aconselhadas pelo

Prêmios

Consulado daMulher desde sua fundação
®

NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS

• Os funcionários contribuíram com mais de US$1,5 milhões e a
WhirlpoolFoundation alcançou mais de US$3 milhões em 2017

NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

• Até esta data, a marca Maytag doou mais de US$8 milhões para
ajudar acapacitar jovens carentes a obter ótimos futuros como cidadãos
produtivos,cuidadosos e responsáveis

• Angariou mais de US$11.6 milhões para pesquisas sobre câncer de mama
e educaçãodesde 2001 com o Cook for the Cure apresentado pelo programa
KitchenAid

• Desde 1999, mais de 100.000 famílias impactadas diretamente ao redor
do mundo
• Mais de 8.000 funcionários da Whirlpool se voluntariam com a Habitat
anualmente
• US$101 milhões – Valor do compromisso da Whirlpool Corporation

c re counts

TM

BY WHIRLPOOL

• Concentrada em ajudar famílias a prosperar com o fornecimento de roupas
limpaspara estudantes carentes
• Instalada em 10 cidades em 60 escolas
• Frequência aumentada em mais de 90 por cento dos clubes
• Mais de 50% de estudantes participantes deixaram de correr risco de
absenteísmocrônico
• Mais de 1.000 escolas interessadas no programa
• Estudantes de alto risco compareceram a aproximadamente mais 2 dias de
escola por mês

GRI G4 EC7
4

Para mais informações sobre nossos compromissos sociais, consulte “Nossas pessoas”, na página 28.
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NOSSA ESTRATÉGIA
A sustentabilidade na Whirlpool Corporation continua a gerar um impacto positivo significativo, priorizando consistentemente nossa responsabilidade para

Mensagem do CEO

com as pessoas, o planeta e nossos acionistas. Estamos conduzindo uma agenda estabelecida por uma abordagem sistemática de engajamento de partes

2017 Scorecard de desempenho

interessadas, responsabilidade executiva, investimentos sustentáveis e metas Science Based Targetsfocadas em ações que geram impacto ambiental e social

Nossa estratégia

absoluto e positivo. Temos uma governança estruturada, começando com o nosso Comitê Gestor de Sustentabilidade, criado em 2012, liderado por nosso CEO

Prêmios

e composto por membros das equipes executivas regional e global. O Comitê Gestor de Sustentabilidade se reúne trimestralmente.

NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS

CONQUISTAR CONFIANÇA E CRIAR DEMANDA, ATRAVÉS DE NOSSOS PRODUTOS/
INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS

NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

NASCIMENTO

EFICIÊNCIA
MATERIAL E
OPERACIONAL

EM USO

DESEMPENHO SEM
BARREIRAS

END OF LIFE (EOL)

FECHANDO O
CICLO

= MELHOR VIDA
IMPACTOS POSITIVOS

Em 2016, utilizamos ferramentas de avaliação de risco para identificar uma
estratégia de três pilares, com foco na eficiência material e operacional,
desempenho sem barreiras e fim de vida. Cada elemento da estratégia
é possibilitado pelo pensamento do ciclo de vida baseado na ciência.
Os principais especialistas em energia e água residenciais, alternativas
de materiais e engenharia de sistemas estão trabalhando em projetos
específicos para melhorar a eficiência em cada etapa do ciclo de vida do
produto. Simultaneamente, há uma equipe de especialistas regionais que
traduz insights do consumidor e indicadores ambientais em iniciativas
tangíveis nas regiões. Isso reflete a filosofia do nosso CEO em 1969, que
disse: “não se pode separar os produtos que você faz, do ambiente em que
eles operam”.
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Ro n Vo g l ewe d e

Diretor de sustentabilidade global
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A AVALIAÇÃO DE NOSSAS PRIORIDADES DE SUSTENTABILIDADE
A implantação da nossa estratégia de sustentabilidade foi definida e atualizada por meio de um processo de melhoria contínua. Como resultado desse

Introdução

processo, algumas áreas-chave de atenção foram nomeadas e priorizadas de acordo com nossas principais partes interessadas internas e externas.

Mensagem do CEO

MATRIZ DE MATERIALIDADE DE SUSTENTABILIDADE

2017 Scorecard de desempenhod
Nossa estratégia

Compliance
Qualidade e segurança do
produto

PONTUAÇÃO DE
IMPORTÂNCIA

Prêmios
NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

Inovação do produto

Saúde e segurança ocupacional
Problemas ambientais do cliente issues

Materiais restritos, controversos e tóxicos

Compras responsáveis
Fim da vida

Investimento na comunidade
Mudança climática/consumo de energia

ÍNDICE GRI G4

PONTUAÇÃO DE DESEMPENHO DO
NEGÓCIO

Em 2017, tivemos um progresso significativo em direção às nossas dez principais prioridades, conforme descrito abaixo.

QUALIDADE E SEGURANÇA
DO PRODUTO

INOVAÇÃO DO PRODUTO:

Continuamos a melhorar a qualidade de nossos produtos, ao mesmo tempo em que reforçamos nossa equipe e
nossos processos de segurança que são referências no mercado.

Globalmente, na nossa categoria de produtos inovadores, lançamos mais de 100 produtos em 2017. Estendendo nosso
foco na liderança de produtos, a Whirlpool Corporation tem investido continuamente desde 2013 na colaboração
ReNEWW House para identificar e desenvolver inovações revolucionárias que ajudarão a reduzir drasticamente a
pegada de residências e pessoas em todo o mundo.

FIM DA VIDA:

Adotamos programas de reciclagem para nossos produtos em mais de 40 países em todo o mundo e continuamos a
inovar em abordagens de economia circular. Em diversas fábricas e centros de distribuição, a Whirlpool administra a
remanufatura e a reforma de produtos e componentes. A Whirlpool mantém globalmente taxas de reciclagem acima
de 95%, níveis que alcançam o melhor da categoria.

MATERIAIS RESTRITOS,
CONTROVERSOS E TÓXICOS:

G R I G 4 -19
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Continuamos a progredir em nosso programa de gerenciamento de materiais críticos. Estamos desenvolvendo um
sistema para capturar conteúdo de material, até um nível químico, para total transparência de material de nossa cadeia
de suprimentos. Este programa entrará na fase piloto e está sendo reconhecido e apoiado pela Comissão Europeia.
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COMPRAS RESPONSÁVEIS:

Introdução
Mensagem do CEO

O Código de Conduta do Fornecedor da Whirlpool Corporation formaliza os principais princípios sob os quais os
fornecedores da Whirlpool Corporation e suas subsidiárias globais devem operar.
A Whirlpool estabeleceu seu Código de Conduta do Fornecedor em 2006, refletindo nossas expectativas

017 Scorecard de desempenho

fundamentais. Os princípios do Código declaram a expectativa da Whirlpool para seus fornecedores em práticas

Nossa estratégia

comerciais identificadas e são atualizados regularmente.

Prêmios

SAÚDE E SEGURANÇA
OCUPACIONAL:

NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

MUDANÇA CLIMÁTICA/
CONSUMO DE ENERGIA:

ÍNDICE GRI G4

Em nossas áreas mais importantes - nossas operações e produtos - continuamos a obter o progresso mais
significativo com relação aos nossos impactos.  Neste ano, fizemos a melhoria mais significativa em nossos níveis
de energia e emissões, desde que renovamos nosso foco em investimentos em sustentabilidade em 2013. Estamos
orgulhosos de impulsionar novamente nossa abordagem de liderança em relação às mudanças climáticas e nossas
obrigações ao anunciar novas metas Science Based Targets de GEE em nossas operações e em nossos produtos em
uso.

PROBLEMAS AMBIENTAIS
DO CLIENTE:

Continuamos a nos concentrar em água, em que mantivemos níveis mais baixos, mas ainda precisamos de melhorias
no futuro. Tendo atingido nossas metas para 2020 em consumo de água e intensidade energética, a equipe de
liderança da Whirlpool, em consulta com nosso CEO, delineou novas metas de consumo de água e intensidade
energética para nossas operações nos próximos anos. Estamos agora considerando um cronograma de 10 anos para
definir prioridades entre regiões e definir recursos.

COMPLIANCE:

“Não existe um jeito certo de fazer uma coisa errada” orienta nossos princípios de negócio e operação. Estamos
comprometidos com os mais altos padrões de conduta ética e legal e criamos um ambiente em que comunicações
transparentes e honestas são a expectativa, não a exceção. A Whirlpool continua a investir em novos sistemas e
governança, incluindo produtos globais abrangentes e sistemas de conformidade de operações com os principais
funcionários responsáveis.

INVESTIMENTO NA
COMUNIDADE

Acreditamos que grandes comunidades são a base de grandes negócios. Como resultado, nos esforçamos para
trabalhar com outras organizações para criar uma comunidade melhor, criando um impacto coletivo, focando
primeiramente na rede de segurança social para apoiar as necessidades de saúde e bem-estar dos residentes da
região, ajudando a fornecer moradia segura e acessível para melhor apoiar o
desenvolvimento de jovens e da educação.
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NÓS ESTABELECEREMOS SCIENCE-BASED TARGETS DE 30% DE REDUÇÕES EM NOSSAS
OPERAÇÕES E NOSSOS PRODUTOS EM USO ATÉ 2025, USANDO 2005 COMO LINHA DE BASE.

INFORMAÇÕES GERAIS
Introdução
Mensagem do CEO

COMPROMISSOS

2017 Scorecard de desempenho
Nossa estratégia

A Whirlpool estabelece fortes compromissos com iniciativas regionais
e globais para o desenvolvimento sustentável. Conseguimos tudo isso
trabalhando em conjunto, colaborando, aprendendo e compartilhando
nosso trabalho. Nos apresentamos ao G7, Sustainable Brands, a
Comissão da UE e o World Business Council for Sustainable Development
no ano passado para compartilhar nossas práticas comparadas em
eficiência de recursos, economia circular e inovação sustentável. Além
disso, continuamos a fomentar nosso relacionamento com organizações
líderes, como a Fundação Ellen MacArthur, o Pacto Global das Nações
Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Product

Prêmios
NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

Sustainability Round Table(PSRT) e outras.

OBJETIVOS
Depois de alcançar nossas metas de intensidade energética e consumo
de água com três anos de antecedência, a Whirlpool Corporation definiu
objetivos significativos de Emissões de Gases!de Efeito Estufa (GEE) e
novos objetivos agressivos de intensidade energética e consumo de
água. Os novos objetivos de sustentabilidade excederão os
compromissos originais dos EUA com o acordo climático de Paris.
A Whirlpool já reduziu os impactos de suas operações e produtos em
uso de 2005 a 2016 em mais de 64 milhões de toneladas de CO2eq. Essa
redução de emissões é equivalente ao consumo anual de eletricidade
de mais de 9.735.000 residências nos EUA! Além disso, reduziremos
emissões equivalentes ao consumo anual de energia de 3.286.720
residências até 2025.

PRODUTO EM USO

ESCOPO 1 + 2

TONELADAS MÉTRICAS DE CO2eq

1 MILHÃO

TONELADAS MÉTRICAS DE CO2eq
200 MILHÕES

900.000
150 MILHÕES

910.283

155.506.985
832.630

800.000
100 MILHÕES
90.626.232

700.000
68.896.877

50 MILHÕES

632.991

600.000
2005
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2016

2025

2005

2016

2025

ESCOPO 1:

ESCOPO 2:

Emissões causadas por

Emissões causadas pela

combustíveis que queimamos em eletricidade que compramos para
nossos processos

executar nossas operações
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INFORMAÇÕES GERAIS
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PRÊMIOS
GLOBAL

Mensagem do CEO
2017 Scorecard de desempenho
Nossa estratégia
Prêmios

Revista FORTUNE - World’s Most Admired

Reader’s Digest - Marca mais confiável

Reputation Institute - Most Reputable

Prêmio Blue Eikon

Revista Forbes - Best Corporate Citizens

NOSSAS OPERAÇÕES

EUA.

NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS

ARGENTINA

EMEA

Newsweek - Green Rankings

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

U.S. EPA 2017 SmartWay - Prêmio Excellence

ÍNDICE GRI G4

2017 DiversityInc - Noteworthy Company
Clarabridge - Most Innovative Customer Experience Champion

BRASIL

Whirlpool Corporation certificada como Top Employer na Itália

ÍNDIA
Whirlpool PRO Plant - Prêmio Excellence in Energy Conservation and
Management do governo de Maharashtra

Revista Exame - Empresa mais sustentável no setor de
eletro-eletrônicos

Um dos 30 melhores locais de trabalho para mulheres pela GPTW
Ranking de inovação Sustentar - Primeiro lugar na categoria
Iniciativa Sustentável, por Zero resíduos para aterro

Prêmio Expressão de Ecologia
Prêmio Fritz Müller

Representantes de Joinville na cerimônia do prêmio Expressão de Ecologia
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América Latina
IInovação na ReNEWW House
Gestão de materiais
NOSSAS PESSOAS
Excelência em Pessoas
Ética
Gestão de saúde e segurança ocupacional
Código de conduta global de fornecedores

Relações com a comunidade
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

NOSSAS OPERAÇÕES

ÍNDICE GRI G4
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NOSSAS OPERAÇÕES
Europa, Oriente Médio e África

INDICADORES PRINCIPAIS DE DESEMPENHO OPERACIONAL
Abaixo estão os nossos números globais de água, energia, resíduos, efluentes e emissões. Nas páginas a seguir, você verá exemplos regionais e os

América do Norte

melhores projetos e práticas que nos permitem melhorar continuamente nosso desempenho.

América Latina
Ásia
NOSSOS PRODUTOS

Consumo de energia

NOSSAS PESSOAS

2013

2014

2015

2016

2017

8.410.302

8.484.279

8.743.678

8.692.508

8.340.352

714.825

777.000

867.325

832.630

788.295

392.821

401.869

337.295

374.855

389.571

15.543

15.964

14.637

5.962.079

5.753.408

5.818.860

2015

2016

2017

Tratamento químico-físico local de efluente

863.306

946.400

1.003.785

Tratamento biológico local de efluente

547.437

252.287

290.928

Tratamento externo de efluente

2.495.839

1.809.128

1.885.523

Aplicação de efluente em terra

39.633

0

0

Efluente em águas superficiais

511.867

493.716

484.082

Evaporação de efluente

201.493

116.844

97.784

INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS ADICIONAIS

Total de energia (gigajoules)

ÍNDICE GRI G4

Emissões de GEE
Escopo total 1 + 2 (toneladas métricas de CO2eq)

Materiais e resíduos
Total de resíduos (toneladas métricas)
TTotal de resíduos para aterro (toneladas métricas)

Consumo de água
Total de água (m³)

Descarte de água (m³)
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6.564,730

6.355.661
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NOSSAS OPERAÇÕES

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA
Adotamos nossa responsabilidade de desenvolver aparelhos de alto
desempenho que preservem os recursos do planeta e ajudem os
proprietários a fazer o mesmo. Nós projetamos e modificamos nossos
edifícios para usar recursos de energia renovável sempre que possível
para proteger nosso meio ambiente e usar nossos recursos naturais de
forma eficiente.

Europa, Oriente Médio e África
América do Norte
América Latina
Ásia
NOSSOS PRODUTOS

Em nossa nova sede em Pero, Milão, Itália, iniciamos uma jornada
poderosa de trabalho em conjunto em um ambiente de espaço aberto,
em um prédio de última geração ecologicamente correto.

NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

Este local de trabalho vencedor foi homenageado em 2009 com o
prestigioso prêmio Golden Brick como o melhor projeto de construção
sustentável na Itália. Foi também o vencedor de 2011 do prêmio
de excelência do Instituto Urban Land. Ele tem um Certificado de
Desempenho Energético (EPC) com classificação A. A orientação dos
edifícios e o brise-soleil no topo dos edifícios garantem o uso de raios
solares no inverno como uma fonte de aquecimento livre e servem como
sombra durante o verão.
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SISTEMA FOTOVOLTAICO
Os painéis fotovoltaicos no teto da nossa sede fornecem energia
renovável:
• Aproximadamente 30% da superfície do teto é coberta por painéis solares.
• Cerca de 30.000 kWh serão gerados anualmente, resultando em uma
economia de 16 toneladas de emissões de CO2.

CERTIFICADO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A

Nossa mobília é feita com até 50% do peso de materiais reciclados, 100%
de papelão reciclado e é 99% reciclável no final da vida útil.
Um número significativo de nossos funcionários viaja para o escritório,
muitos de carro. Isso abriu as portas para uma nova maneira de pensar
sobre as opções de mobilidade padrão: a mobilidade ecológica, através
de transporte público, ônibus gratuitos e caronas de carro. Todos os
serviços são acessíveis pelo aplicativo de mobilidade da empresa.

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

A WHIRLPOOL CORPORATION É UMA DAS ÚNICAS 11
EMPRESAS A RECEBER O PRÊMIO SMARTWAY EXCELLENCE.

INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES
Europa, Oriente Médio e África

AMÉRICA DO NORTE

América do Norte
América Latina
Ásia

A WHIRLPOOL CORPORATION RECEBE O QUARTO PRÊMIO EPA
SMARTWAY CONSECUTIVO

NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS

Pelo quarto ano consecutivo, a organização da cadeia de suprimentos

INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS ADICIONAIS

integrada da Whirlpool Corporation foi finalista do prêmio de excelência

ÍNDICE GRI G4

SmartWay da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA). O prêmio
®

de excelência SmartWay representa o maior reconhecimento da EPA
pela liderança demonstrada no desempenho energético e ambiental da
cadeia de fornecimento de mercadorias. O programa reconhece apenas
1% dos mais de 3.000 parceiros da cadeia de suprimento de frete da
EPA. A Whirlpool Corporation é uma das únicas 11 transportadoras a
receber a distinção em 2017 e foi reconhecida na categoria de grande
transportadora, que representa empresas que movimentam produtos
por mais de 500 milhões de milhas anuais. Além do prêmio de 2017,
a Whirlpool também foi incluída na primeira lista de alto desempenho
no SmartWay da EPA. A distinção de alto desempenho é dada aos
parceiros SmartWay com desempenho de eficiência e/ou qualidade
do ar de alto nível. A Whirlpool Corporation exige que transportadores
contratados sejam certificados pelo SmartWay. Atualmente, 99,8%
das remessas norte-americanas da empresa são movidas com
transportadoras SmartWay e 90% das nossas remessas acima de 1.000
milhas usam vagões ferroviários ou transporte intermodal e 74% de
todos os movimentos de produtos acabados por mais de 500 milhas
por trem reduzem significativamente o consumo de combustível e as
emissões de CO2. Nossos esforços de sustentabilidade de transporte
economizaram mais de 6 milhões de galões de óleo diesel na América
do Norte e reduziram nossas emissões de CO2 em 60.000 toneladas
métricas.
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

WHIRLPOOL CORPORATION RECEBE CERTIFICADOS LEED ® GREEN BUILDING GOLD E SILVER

INFORMAÇÕES GERAIS

A Whirlpool Corporation recebeu uma prestigiosa certificação LEED por dois de seus recentes projetos de construção, ambos localizados em Benton

NOSSAS OPERAÇÕES

Harbor, Michigan.

®

Europa, Oriente Médio e África
América do Norte

O Riverview Campus, a sede da região da América do Norte, é agora certificada com LEED Gold para a Fase 3 de seu desenvolvimento, e a sede global

América Latina

é certificada com LEED Silver para as alas sul e leste do edifício. LEED , ou Liderança em Design Energético e Ambiental, é um símbolo globalmente

Ásia

reconhecido de excelência em construções ecológicas. Estes são os 14º e 15º projetos certificados pela LEED para a Whirlpool desde 2009, com todos

®

®

®

®

os projetos totalizando mais de 9,4 milhões de pés quadrados.

NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

FAZENDAS EÓLICAS EM INSTALAÇÕES NAR

INFORMAÇÕES GERAIS

Em novembro de 2017, a Whirlpool Corporation anunciou planos para

NOSSAS OPERAÇÕES

três turbinas eólicas para alimentar suas instalações de fabricação em

Europa, Oriente Médio e África

Greenville, Ohio, e reforçar ainda mais o compromisso de 46 anos da

América do Norte

empresa com a manufatura sustentável. Começando a construção no

América Latina

início de 2018, as turbinas serão as mesmas que foram desenvolvidas

Ásia

para as instalações de fabricação da Whirlpool Corporation em Findlay,
Marion e Ottawa, Ohio.

NOSSOS PRODUTOS

Espera-se que as três turbinas de Greenville gerem mais de 12 milhões

NOSSAS PESSOAS

de kWh anualmente e compensem aproximadamente 70% do consumo

INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS ADICIONAIS

de eletricidade da planta - eliminando o equivalente a mais de 9.000

ÍNDICE GRI G4

toneladas anuais de CO2. Isso equivale a gerar energia limpa suficiente
para abastecer mais de 900 lares americanos comuns.
Turbina W-2 em nossa unidade em Findlay, OH. Essa turbina começou a operar em abril de 2016
e, juntamente com a segunda turbina naquele local, gera 13% do consumo de energia do local, com
uma bolsa STEM de US$ 10.000,00/ano e um total de 5.000 toneladas de CO2eq/ano de emissões
evitadas.

A conclusão dessas fazendas eólicas adicionais faz da Whirlpool
Corporation uma das maiores empresas Fortune 500 consumidoras de
energia eólica local nos Estados Unidos.
Além das turbinas eólicas e como parte de seu compromisso contínuo
com a comunidade ao redor da fábrica de Greenville, a Whirlpool
Corporation também criará três Bolsas de Estudo Megawatt de US$
5.000 (uma por turbina, totalizando US$ 15.000 anualmente — o mesmo
que foi feito em projetos anteriores). Elas serão concedidas anualmente
para cada ano em que as turbinas estiverem em operação. As Bolsas de
Estudo Megawatt serão concedidas a graduados locais do ensino médio
que estejam cursando um diploma STEM de dois ou quatro anos.

Moinhos de vento em Marion e Ottawa, OH
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

NA FÁBRICA RIO CLARO... MÁQUINAS DE INJEÇÃO DE
PLÁSTICO TIVERAM 43% DE REDUÇÃO EM CONSUMO DE
ENERGIA.

INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES
Europa, Oriente Médio e África

AMÉRICA LATINA

América do Norte
América Latina
Ásia

Em 2017, a América Latina realizou várias iniciativas para reduzir o
consumo de energia e aumentar a conscientização dos funcionários
quanto à importância da economia de energia. Um exemplo disso é a
substituição da iluminação tradicional por iluminação LED nas fábricas
brasileiras.

NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

Na fábrica de Rio Claro, um novo projeto substituiu o telhado existente
por coberturas translúcidas, aproveitando a iluminação natural.
Cobertores térmicos foram instalados sobre máquinas específicas
para evitar a perda de calor e melhorar a estabilidade do processo de
produção, diminuindo as variações. O resultado foi uma redução de
43% no consumo de energia para este processo. Além disso, o projeto
melhorou a qualidade do ambiente de trabalho, reduzindo a temperatura
na sala.

Teto translúcido na fábrica de Rio Claro, Brasil

Os investimentos no sistema de tratamento de efluentes da nossa
fábrica de Rio Claro aumentaram a capacidade e melhoraram a
reutilização de água no local. Aproximadamente 8.500 m³ de água são
reutilizados para processos internos anualmente, o equivalente ao uso
mensal de água de mais de 450 residências brasileiras.
Para reciclar os resíduos, nossa fábrica de Manaus utilizou contrapesos
de lavadoras de louça reciclados na manutenção de uma rua dentro da
fábrica para reforçar a base do pavimento. Essa iniciativa evita o descarte
de resíduos para incineração, mostrando o compromisso da Whirlpool
com a gestão de resíduos e soluções inovadoras.

Reuso de resíduos de contrapeso de concreto na fábrica de Manaus, Brasil.
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Em nossa fábrica de Joinville, iniciamos um relacionamento com a
TerraCycle para reciclar esponjas utilizadas para limpeza de produtos no
final da linha de montagem. Antes da implementação, aproximadamente
90 kg de resíduos eram processados por mês e hoje são todos
reciclados. As economias de capital deste programa são doadas para
caridade.

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

NOSSA PLANTA DE SHUNDE (CHINA) ... ATINGIU 40%
DE REDUÇÃO DE GASTOS TOTAIS EM EMBALAGENS DE PEÇAS
COMPRADAS.

INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES
Europa, Oriente Médio e África

ÁSIA

América do Norte
América Latina
Ásia

CHINA

NOSSOS PRODUTOS

Para implementar o compromisso da Whirlpool China com a

NOSSAS PESSOAS

economia de energia e a redução de emissões, nossa fábrica de Hefei

INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS ADICIONAIS

montou painéis solares que produzirão eletricidade equivalente a

ÍNDICE GRI G4

aproximadamente 2,7 milhões de kWh por ano.
Outra conquista considerável em nossas operações na China veio da
nossa fábrica de Shunde. Em um projeto iniciado em 2015, com foco
em embalagens retornáveis, em parceria com nossos fornecedores,
obtivemos uma redução de 40% no gasto total com embalagens de
peças compradas.
Exemplos de sistemas de embalagens retornáveis em nossas operações na China

As ações para reduzir os materiais de embalagem e as pegadas nos
permitiram otimizar os pacotes para os contêineres de tamanhos
corretos, adequar as peças exatamente conforme necessário e
minimizar o uso de materiais. Além de benefícios ambientais e em
sustentabilidade, conseguimos criar um ambiente de trabalho melhor
com melhorias ergonômicas e oportunidades de redução de custos.
Este projeto continuará em 2018, estendendo a parceria a fornecedores
adicionais e agregando benefícios de reciclagem para reutilizar
continuamente as embalagens. Estamos usando princípios de economia
circular para alcançar essa prática em nossas operações.

ÍNDIA
Nossa fábrica em Faridabad, na Índia, continuou sua jornada de energia
renovável aumentando a capacidade de geração de painéis solares de
250 para 800 kWp.
Painéis solares na nossa fábrica de Faridabad na Índia
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS
Introdução
Mensagem do CEO
2017 Scorecard de desempenho
Nossa estratégia
Prêmios
NOSSAS OPERAÇÕES
Europa, Oriente Médio e África
América do Norte
América Latina
Ásia
NOSSOS PRODUTOS
Europa, Oriente Médio e África
América do Norte
América Latina
Inovação na ReNEWW House
Gestão de materiais
NOSSAS PESSOAS
Excelência em Pessoas
Ética
Gestão de saúde e segurança ocupacional
Código de conduta global de fornecedores

Relações com a comunidade
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

NOSSOS PRODUTOS

ÍNDICE GRI G4
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E
ÁFRICA

INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
Europa, Oriente Médio e África

A WHIRLPOOL GANHA PRÊMIO UK WATER EFFICIENCY
PRODUCT

América do Norte
América Latina
Inovação na ReNEWW House

A máquina de lavar louça Whirlpool Supreme Clean foi premiada com

Gestão de materiaist

o prêmio Waterwise UK Water Efficiency Product, reconhecendo sua

NOSSAS PESSOAS

excelente eficiência de recursos. O baixo consumo de água, de apenas

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

tanque dedicado, onde é armazenada e reciclada para uso no início

seis litros é conseguido recuperando a água do enxágue final em um

ÍNDICE GRI G4

do próximo uso. Quando a máquina de lavar louça não é utilizada
por três dias, como quando o usuário sai de férias, a água é drenada
automaticamente para evitar a formação de bactérias.
Economias de recursos adicionais são obtidas pela tecnologia Whirlpool
6TH SENSE . Os sensores inteligentes medem o nível de sujeira e depois
®

ajustam o programa de lavagem, para que cada ciclo de lavagem seja
adaptado ao tipo e tamanho da carga, garantindo sempre resultados
perfeitos. A máquina de lavar louça Whirlpool 6TH SENSE lava
®

eficazmente enquanto cuida do ambiente, com o benefício de poupar até
50% em água, energia e tempo.
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

MARCA WHIRLPOOL

INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
Europa, Oriente Médio e África

GELADEIRA DE PORTA DUPLA SPACE400

América do Norte

Na SPACE400, a tecnologia 6TH SENSE FreshControl mantém os

América Latina

alimentos em sua temperatura e umidade ideais, garantindo que

Inovação na ReNEWW House

permaneçam frescos pelo dobro do tempo.* O controle de umidade

Gestão de materiais

mantém uma vida útil mais longa para máximo frescor sem

®

comprometer a qualidade dos alimentos.

NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

GELADEIRA W COLLECTION SIDE INVERSE

ÍNDICE GRI G4

O aplicativo Connectivity & 6TH SENSE Live permite total controle e
®

monitoramento de qualquer lugar. Essas inovações na tecnologia
de refrigeração demonstram nosso compromisso de minimizar o
desperdício de alimentos.

MARCA HOTPOINT
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA
Com a máquina de lavar louça Hotpoint de 60 cm, é possível cuidar
das suas louças sempre que precisar. Graças ao 3DZONE WASH, um
sistema inovador de múltiplos borrifadores de água, a água é direcionada
tridimensionalmente para um cesto selecionado, fornecendo 40% mais
poder de limpeza para limpar até mesmo as louças mais encrostadas e
40% de economia deenergia, mesmo com poucas louças.
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* Em comparação com a Whirlpool total no frost 70 cm com montagem
superior livre.

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

MARCA INDESIT

INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
Europa, Oriente Médio e África

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

América do Norte

nova máquina de lavar louça Indesit eXtra Hygienic é feita sob

América Latina

medidapara a vida de pais ocupados. Oferecendo ciclos dedicados e

Inovação na ReNEWW House

acessórios especiais para otimizar o posicionamento e a limpeza de

Gestão de materiais

itens para bebês e fabricada com materiais duráveis, livres de bisfenol A
(BPA), também é notavelmente rápida.

NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

Com os modos dedicados Eco e Baby, a nova máquina de lavar louça

ÍNDICE GRI G4

necessidades e reduzir o uso de energia e água, incluindo: Ciclo de meia

oferece uma variedade de modos práticos para ajudar a atender todas as
carga, para cargas menores; ciclo rápido, que reduz a duração do ciclo
em até 45 minutos e ciclos automáticos, que definem os parâmetros de
lavagem de acordo com a quantidade de comida na louça.

DIRECT COOL, RÚSSIA
O recurso Direct Cool nas geladeiras Indesit usa umidade controlada para
manter os alimentos frescos por mais tempo, não importa onde você os
coloque na geladeira.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS COM ABERTURA SUPERIOR –
INNEX
A configuração da sua lavadora agora leva dois segundos. A linha Indesit
Innex de máquinas de lavar reduziu o processo de lavagem ao mínimo: o
simples toque de um botão.
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

MARCA BAUKNECHT

INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
Europa, Oriente Médio e África

MÁQUINA DE LAVAR NATIS COM ABERTURA FRONTAL

América do Norte

A nova máquina de lavar roupas Natis da Bauknecht torna os cuidados de lavanderia diários mais simples. Não há necessidade de pré-tratamento das

América Latina

roupas, pois ela ajuda a remover mais de 100 manchas, evitando danos aos tecidos e preservando a beleza duradoura das cores. Este desempenho é

Inovação na ReNEWW House

assegurado por sua inovadora tecnologia de precisão, que também ajuda a economizar tempo, dinheiro e proteger o meio ambiente, com sua incrível

Gestão de materiais

eficiência A +++.

NOSSAS PESSOAS

A máquina de lavar ecológica e limpa da Bauknecht EcoTech foi criada para oferecer um nível de cuidado aprimorado em todos os níveis: o inovador

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

sistema Eco Tech é capaz de aumentar drasticamente a eficiência energética e reduzir o consumo de água combinando controle preciso de
temperatura e nível de água ideal. Como resultado, a nova máquina de lavar roupas Bauknecht é 30% mais eficiente do que a classificação A +++*.

ÍNDICE GRI G4

40º

GERENCIAMENTO DE TEMPERATURA E
PRECISÃO DO DETERGENTE
• Gerenciamento preciso de temperatura
e configuração para ativar corretamente
todos os componentes de detergente

EFICIÊNCIA DE LIMPEZA

MOVIMENTO DIGITAL
Excelente desempenho em remoção
de manchas, cuidado excepcional
• Até 8 movimentos diferentes
especialmente projetados para
remover até 100 tipos de mancha,
das mais frequentes às teimosas

ECO TECH
Otimização da água
• Os sensores medem e monitoram o
nível de água para detectar e definir
a quantidade ideal de água para
cada fase de lavagem*
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* Consome 30% a menos de energia do que o máximo permitido na classe A+++.

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES

AMÉRICA DO NORTE
NORMAS DE SUSTENTABILIDADE AHAM

NOSSOS PRODUTOS
Europa, Oriente Médio e África

A Whirlpool continua a certificar seus eletrodomésticos para as Normas
de Sustentabilidade da Associação de Fabricantes de Eletrodomésticos
(AHAM). Isso significa que agora os consumidores podem encontrar
máquinas de lavar, secadoras, fornos de microondas, aparelhos
de refrigeração e cozinha da Whirlpool que atendem às Normas de
Sustentabilidade da AHAM, certificados pela UL Environment (de acordo
com a série UL 7001).

América do Norte
América Latina
Inovação na ReNEWW House
Gestão de materiais
NOSSAS PESSOAS

Essa norma exige que os eletrodomésticos atendam aos critérios de
desempenho ambiental baseados no ciclo de vida em cinco categorias:
materiais, consumo de energia durante o uso, fabricação e operações,

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

desempenho do produto e fim de vida.

WHIRLPOOL ALL-IN-ONE LAVADORA E SECADORA:
®

A Whirlpool Smart All-in-One não requer transferência entre a lavadora
e a secadora, permitindo que uma carga seja completamente lavada
e seca na mesma máquina. Agora, quando a roupa é esquecida na
máquina de lavar e não é transferida para a secadora, ela é cuidada sem
preocupação. A distribuição automática garante que cada carga receba
a quantidade certa de detergente, no momento certo, dando à roupa um
cuidado preciso com o tecido.

A recicladora de alimentos Zera™ pode decompor os resíduos de
alimentos de uma família norte-americana média dentro de 24 horas*
usando uma combinação de oxigênio, umidade, calor e mistura para
agilizar o processo de decomposição.* Ao contrário dos métodos
tradicionais de compostagem, as famílias são capazes de usar o sistema
Zera™ durante o ano inteiro, independentemente do clima, e podem
operar remotamente o aparelho através do aplicativo Whirlpool , fácil de
usar.
De acordo com um estudo sobre o desperdício de alimentos
encomendado pela Whirlpool Corporation, uma família média nos
Estados Unidos produz mais de 400 libras de resíduos alimentares
domésticos todos os anos. Estima-se que 20% dos aterros sanitários
dos EUA sejam resíduos alimentares. Com a recicladora de alimentos
Zera™, as famílias agora podem reduzir os resíduos de alimentos em
aterros sanitários e, ao mesmo tempo, criar fertilizantes sustentáveis
para gramados e jardins ao ar livre.
®

RECICLADORA DE ALIMENTOS ZERA™

A recicladora de alimentos Zera™ é um aparelho de cozinha de
última geração que transforma os resíduos de alimentos de hoje nos
fertilizantes de amanhã. O sistema Zera™ - da WLabs da Whirlpool
Corporation, incubadora de inovações da empresa - estreou na CES
2017.
Este produto inovador é o primeiro reciclador doméstico nos Estados
Unidos que converte os resíduos de alimentos correspondentes a uma
semana de consumo em fertilizante caseiro pronto para uso em 24
horas.* A recicladora de alimentos Zera™ traz inovações para as cozinhas
dos consumidores e atende a uma demanda crescente por soluções
mais para o lar voltadas ao meio ambiente.
®
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*Com base em uma estimativa de 3,5 kg de resíduos de alimentos domésticos semanais para uma família média dos EUA. Aditivo Zera requerido.
Vendido separadamente. Pode emitir odores durante o ciclo.

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS
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NOSSOS PRODUTOS

AMÉRICA LATINA
MARCA CONSUL

Europa, Oriente Médio e África
América do Norte
América Latina
Inovação na ReNEWW House

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS COM ABERTURA SUPERIOR

Gestão de materiais

A Consul de 13kg é a máquina de lavar mais econômica do Brasil. A nova
e inovadora tecnologia “Maxi Economia” economiza até 40% de água

NOSSAS PESSOAS

e sabão no ciclo de lavagem, em função de um novo design do cesto

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

com a regra de nível e o copo dosador. O produto também possui um
recurso de reutilização de água, que permite 100% de reutilização da

ÍNDICE GRI G4

água restante do processo de lavagem. E é de Classe A em eficiência
energética, considerada a melhor da classe no Brasil.
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NOSSAS OPERAÇÕES

INOVAÇÃO NA RENEWW HOUSE
A ReNEWW House (Adaptação para zero de desperdício de energia, água e resíduos) é uma casa de três quartos da década de 1920no campus da

NOSSOS PRODUTOS

Universidade Purdue em West Lafayette, Indiana, nos Estados Unidos. A casa foi extensivamente adaptada e remodelada para ser tão eficiente quanto

Europa, Oriente Médio e África

possível em energia e água. A Whirlpool Corporation opera como um laboratório de pesquisa e uma vitrine habitável sustentável. Durante o ano letivo,

América do Norte

os engenheiros da Whirlpool Corporation estudando para o mestrado na Purdue University residem na casa e realizam pesquisas sobre projetos

América Latina

inovadores relacionados à sustentabilidade.

Inovação na ReNEWW House
Gestão de materiais
NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4
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NOSSOS PRODUTOS
Europa, Oriente Médio e África
América do Norte
América Latina
Inovação na ReNEWW House

Em 2017, vários novos projetos de inovação da Whirlpool foram iniciados

Através de colaborações externas na ReNEWW House, uma variedade de

na casa.

novos projetos de pesquisa sustentáveis tiveram início em 2017.

• Um dos principais focos foi a forma como os consumidores interagem com

• Os engenheiros da Whirlpool estão participando de uma nova casa de

os resíduos residenciais que produzem e como reduzir a quantidade de

pesquisa próxima à ReNEWW chamada de “DC House”, onde pesquisadores

resíduos enviados para aterro a zero. Os moradores participaram de vários

estão buscando converter toda a energia elétrica doméstica de corrente

estudos para entender como o lixo doméstico é produzido e seu descarte

alternada para corrente contínua, aumentando assim a eficiência energética

final.

em casa.

• Além dos resíduos que os consumidores normalmente descartam, um

Gestão de materiais
NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

• Um estudo financiado pela EPA, realizado pela Universidade Estadual de

foco significativo de pesquisa na casa foi sobre como podemos utilizar ou

Michigan e pela Universidade Purdue, busca entender como as residências

reduzir outros fluxos de “resíduos”. Por exemplo, os engenheiros da casa

com eficiência hídrica e baixo fluxo afetam a qualidade da água, bem

estão examinando novas maneiras de reutilizar a energia residual ou como

como quaisquer riscos à saúde associados a essas mudanças em nosso

reutilizar resíduos de água “cinza” pela casa.

encanamento. O primeiro caso de teste para este estudo está sendo

• Um novo esforço na ReNEWW House é entender como as casas bem
vedadasimpactam a Qualidade do Ar Interior e como isso afeta a saúde e o
bem-estar dos ocupantes de tal casa.

realizado na ReNEWW House, onde os dadosde uso da água no local
permitirão um profundo entendimento das métricas de qualidade da água
examinadas.
• Uma equipe de engenheiros pós-graduados da Purdue implementou uma
“Parede biológica” na ReNEWW House e continua a explorar avanços
interessantes nessa tecnologia. A segunda geração da parede biológica
da Purdue utiliza plantas e fitorremediação para filtrar o suprimento de ar
interno da ReNEWW House. Essa tecnologia leva à interação entre a IAQ e a
impermeabilidade ao ar das residências.
• Um novo projeto de doutorado na casa buscará entender o lado
comportamental da Vida Sustentável. Utilizando a incrível quantidade de
dados da casa, esse doutorado examinará quais fatores influenciam a
disposição de uma pessoa em viver de forma sustentável e seu impacto no
ambiente ao seu redor.

Consulte http://www.whirlpoolcorp.com/reneww-house/
para mais informações, inclusive um novo passeio em realidade virtual
pela casa!

G R I G 4 E N 7 E N19 E N 2 7 P R 1
26

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES

GESTÃO DE MATERIAIS
O panorama regulatório global está em evolução acelerada,
particularmente no campo de materiais e produtos químicos, criando
uma pressão crescente para fornecer transparência e rastreabilidade
para empresas globais como a Whirlpool Corporation. Agora é
mais importante do que nunca ter protocolos e infraestruturas de
monitoramento de conformidade de materiais robustos, porém flexíveis,
não apenas para alcançar a conformidade definida por agências
reguladoras ou parceiros comerciais, mas também porque proteger a
saúde ambiental e dos consumidores continua sendo uma prioridade
para a Whirlpool.

NOSSOS PRODUTOS
Europa, Oriente Médio e África
América do Norte
América Latina
Inovação na ReNEWW House
Gestão de materiais
NOSSAS PESSOAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

2017 foi um ano de aprendizado e transição para a equipe global de
Gestão de Materiais (CMM) da Whirlpool Corporation, continuando no
caminho em direção à nossa meta de total transparência de material em
90% de todas as novas peças até 2020. Em 2016, a Whirlpool fez uma
parceria com um fornecedor terceirizado para desenvolver um sistema
totalmente automatizado para coletar, monitorar e avaliar a composição
química de nossa linha global de produtos.

ÍNDICE GRI G4

Para facilitar a implementação, a equipe de CMM está adotando uma
abordagem em fases, inicialmente implementando um novo projeto de
lançamento. O sistema de conformidade entrou em operação, em fase
piloto, no segundo trimestre de 2017, seguido pelos primeiros pedidos
automatizados de divulgação completa de material (FMD) no terceiro
trimestre de 2017.
Coletar dados substanciais de divulgação total de nossos fornecedores
é um desafio. Nem todos os fornecedores coletam consistentemente
dados de composição de materiais em vários níveis de sua própria
cadeia de suprimentos ou muitos reivindicam dados proprietários
que não estão dispostos a divulgar. Devemos levar alguns anos para
construir um banco de dados de divulgações precisas e completas,
incluindo um regime completo de gerenciamento de mudanças.
Parcerias com os principais parceiros de negócios por toda a empresa
são imperativas para estabelecer o novo padrão ao entregar produtos
em conformidade em todo o mundo.
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O ano foi cheio de melhorias e modificações da ferramenta, com
aperfeiçoamento constante para estabelecer o ambiente mais estável.
Uma infraestrutura sólida, aliada a um processo rigoroso, criará a base
necessária para atender e superar nossas metas de transparência. Em
2018, a equipe introduzirá projetos adicionais no sistema e chegará
mais longe com solicitações de FMD. Aplicações de conformidade e
programas de conformidade global podem ser caros e por isso que a
equipe da CMM está orgulhosa em anunciar que em julho de 2017 a
Whirlpool EMEA recebeu uma bolsa Life Environment and Resource
Efficiency em parceria com a NTUA, a maior e mais antiga Universidade
de Engenharia da Grécia e a T2i, uma agência italiana consolidada e sem
fins lucrativos.
Os subsídios da bolsa, com a contribuição da Comissão Européia
totalizando mais de € 900.000, apoiarão o lançamento do Programa
de FDM e o Sistema de Conformidade nas instalações europeias da
Whirlpool.O projeto explora a ligação entre o Sistema de Conformidade
e uma ferramenta de LCA que gera metas de impacto ambiental e de
saúde, demonstrando como os dados de monitoramento de produtos
químicos podem gerar conformidade proativa.O projeto começou em
julho de 2017 e será executado até 2020. Mais informações sobre o
programa podem ser encontradas no site do projeto LIFE MATHER.
Olhando para o futuro, a equipe da CMM fomentará parcerias vitais
com as equipes de Relações Governamentais e Segurança Global e
Regulamentação, navegando em conjunto pelo panorama regulatório
global.Equipar nossas equipes de projeto, equipes de materiais e
engenheiros com identidade de material e dados de composição
impulsionará ainda mais o projeto proativo para conformidade e
segurança.
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NOSSAS OPERAÇÕES

EXCELÊNCIA EM PESSOAS
ENVOLVER E DESENVOLVER NOSSA FORÇA DE TRABALHO GLOBAL

NOSSOS PRODUTOS

Nós nos tornamos líderes do setor, atraindo, envolvendo e desenvolvendo os melhores talentos. Pelo quarto ano consecutivo, obtivemos a melhor
classificação em engajamento de funcionários entre empresas de bens de consumo. As ideias originais e o pensamento inovador vêm da combinação
do melhor das diferenças de cada um.Celebrar a diversidade e incluir milhares de perspectivas nos capacita a criar produtos que atraem consumidores
diversos no mundo todo. Somos apaixonados por criar um ambiente de trabalho seguro, saudável e comprometido.

NOSSAS PESSOAS
Excelência em Pessoas
Ética
Gestão de saúde e segurança
ocupacional
Código de conduta global de fornecedores

RECURSOS E GRUPOS

Nossos grupos de recursos de funcionários não falam apenas sobre o impacto nos negócios, o serviço da comunidade e o desenvolvimento dos
funcionários - eles dão vida a eles.

Relações com a comunidade
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

AMÉRICA DO NORTE E SEDES MUNDIAIS
COMUNIDADE ASIÁTICA

A Whirlpool Comunidade Asiática (WAC) cultiva a cultura asiática e infunde seus vastos benefícios em nossos
negócios e comunidades. Desde a sua criação, em 2002, a WAC cresceu de 20 para mais de 300 membros
apaixonados que promovem a cultura asiática e celebram o sucesso que ela traz para a nossa empresa.

AVID
O grupo de recursos de funcionários AVID (Consciência de deficiências visíveis e invisíveis) é dedicado a
capacitar profissionais e consumidores com deficiências da Whirlpool para alcançar seu pleno potencial com a
criação de um ambiente de trabalho totalmente inclusivo e um esforço robusto de recrutamento. O AVID oferece
treinamento para gerentes, participa de feiras de empregos para garantir que candidatos com deficiências
sejam plenamente representados em nossa população de funcionários, aumenta a conscientização por meio
de esforços de comunicação interna e participa de eventos comunitários.

ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS

Talvez nenhum grupo compreenda o valor da casa mais do que a nossa Whirlpool Veterans Association
(WVA). Para recompensar o sacrifício de veteranos e explorar sua dedicação, trabalhamos duro para sermos
reconhecidos como um dos melhores empregadores amigáveis dos veteranos. A WVA recruta, treina e mantém
os melhores talentos veteranos e envolve suas famílias. Todos são bem-vindos, pois veteranos e não-veteranos
trabalham juntos para promover a excelência da empresa, ajudar os funcionários a se sentirem seguros e
continuarem a servir as comunidades que chamamos de lar.
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REDE FOCUS

A rede afro-americana trabalha arduamente para construir uma cultura de excelência dentro de nossa empresa
e comunidades locais. O desenvolvimento profissional e o treinamento para o avanço ajudam a atrair e reter
talentos diversificados, ao mesmo tempo em que atendem outras pessoas por meio de iniciativas fortes de
liderança e diversidade. Com esses esforços, planejamos oferecer valor agregado em todo o negócio, bem
como elevar o nível de inclusão entre nossos diversos funcionários.

INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS
Excelência em Pessoas
Ética

REDE DE HISPÂNICOS E LATINOS

Gestão de saúde e segurança
ocupacional
Código de conduta global de fornecedores

Relações com a comunidade
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ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

Não importa de onde você vem, tudo o que é preciso é paixão para encontrar um lugar na rede de hispânicos
e latinos da Whirlpool (WHLN). A rede está 100% aberta a todos, pois proporciona uma experiência cultural
divertida e amigável para aqueles que querem apoiar a comunidade hispânica local ou entrar em contato
com suas raízes. Mais de 200 membros e contando se reúnem regularmente para compartilhar experiências
de trabalho e novas ideias, além de celebrar a orgulhosa cultura hispânica desfrutada em casas em todos os
lugares.

REDE DO ORGULHO

Por um século temos criado produtos que melhoram a casa com o conhecimento de que todos os tipos de
famílias precisam ser bem-vindos, incluídos e celebrados. Essa mentalidade fez de nós o primeiro e único
fabricante de eletrodomésticos a receber 100 pontos da Human Rights Campaign. Recebemos pontuações
perfeitas desde a homenagem inicial em 2003. Nossa rede interna do orgulho alinha nossos valores de
integridade, respeito, diversidade e inclusão, trabalho em equipe e espírito de vitória. Também incluímos
benefícios para parceirosdomésticos e aderimos à coalizão empresarial pela justiça no local de trabalho
pois essa é a coisa certa a fazer pelo local de trabalho e pela sociedade. Entendemos que a mudança para a
igualdade total ajuda a melhorar a vida de todos, um lar e uma família de cada vez.

REDE DAS MULHERES

A rede das mulheres da Whirlpool (WWN) capacita e envolve mulheres em todos os níveis em nossa corporação
enossa comunidade para garantir que todas as vozes sejam ouvidas. Por meio de atividades como o Global
Women’s Summit, o grupo oferece exposição à liderança e apoia o sucesso da carreira de cada indivíduo.
As oportunidades de treinamento e desenvolvimento por meio do WWN abrem caminho para que tanto os
membros quanto a empresa como um todo possam realizar todo o seu potencial. Esse compromisso de
capacitar nossos funcionários impulsiona nossa inovação e capacidade de manter contato com as residências
de hoje.

REDE DE JOVENS PROFISSIONAIS

Dentro da Rede de Jovens Profissionais, “jovem” descreve mais nossa atitude do que nossa idade. Pessoas
de todas as idades se juntam à YP! para alcançar resultados extraordinários em sua carreira e comunidade.
Oslíderes mundiais do futuro precisam de um lugar para desenvolver seu entusiasmo e se transformar em
mentores. Este grupo faz as duas coisas ao mesmo tempo que cria clientes ao longo da vida como uma
expressão viva da vida familiar para uma geração futura. A energia criada mantém nossa cultura e nossos
produtos relevantes e relacionáveis para que a casa sempre seja sentida como casa.
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AMÉRICA LATINA

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Desde julho de 2015, desenvolvemos o Programa de Diversidade

Na EMEA, criamos a Rede das Mulheres: A rede alcança todas as

NOSSAS OPERAÇÕES

e Inclusão (D&I), que visa aumentar a conscientização e promover

mulheres da região por meio de centros selecionados e incentiva o

NOSSOS PRODUTOS

ações relacionadas a D&I e contribuir para um ambiente cada vez mais

envolvimento e o desenvolvimento das mulheres por meio de uma ampla

NOSSAS PESSOAS

inclusivo, respeitoso e inspirador de contribuições extraordinárias e

gama de iniciativas. Atualmente, existem 22 mulheres líderes em toda a

sustentáveis.

região EMEA trabalhando ativamente em eventos da Rede das Mulheres

Excelência em Pessoas
Ética

As primeiras ações começaram em 2016, quando começamos a abordar

Gestão de saúde e segurança
ocupacional

em sete diferentes pólos.

o tema “Viés Inconsciente” com a equipe de Recursos Humanos e

Realizamos Dias da Diversidade e Inclusão em nove países diferentes,

Código de conduta global de fornecedores

diretores por meio de treinamento presencial e e-learning. Em 2017,

com uma série de eventos que visam aumentar a conscientização em

Relações com a comunidade

estendemos essa iniciativa para o público de gerentes e parceiros de

torno do valor que a D&I cria.

negócios. Além disso, implementamos grupos de trabalho sobre os

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

temas de gênero, LGBTQ e cultura ou nacionalidade. Esses grupos
foram patrocinados por um executivo sênior da empresa e tinham como

ÍNDICE GRI G4

objetivo criar um diálogo aberto.
Além dessas iniciativas, ao longo do ano passado estivemos envolvidos
em diversas campanhas de Comunicação Interna, como:
• O reforço do nosso compromisso e convite aos nossos colaboradores
para fazerem parte do movimento #ElesPorElas, versão brasileira do
#HeForShe,promovido pela ONU Mulheres, do qual a Whirlpool é signatária
• •A promoção do evento da Semana da Diversidade com mesas redondas
para discutir os temas priorizados para o ano
• •Celebração do Dia Mundial do Orgulho LGBT, falando sobre o nosso apoio,
bem como reforçando a abertura da empresa para incluir parceiros do
mesmo sexo em nossos benefícios
• •Campanha do Dia dos Pais, que se concentrou em trazer o papel dos
homens em relação à maternidade e igualdade de gênero, bem como a
paternidade responsável

Nossa equipe também realizou sessões de treinamento para a área de
RH sobre o tema diversidade e inclusão para todos os níveis.
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Assinamos o Manifesto para a Capacitação de Mulheres, promovido
pela Valore D, a primeira associação de grandes empresas na Itália, para
apoiar a liderança das mulheres no ambiente corporativo e melhorar
nosso recrutamento e promoção de mulheres.
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ÉTICA
O Código de Ética da Whirlpool Corporation é um documento
fundamental que todos os funcionários devem cumprir como condição

NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS

de emprego.

Excelência em Pessoas
Ética

Consulte nosso Código de Ética em http://whirlpoolcorp.com/ethics/

Gestão de saúde e segurança
ocupacional
Código de conduta global de fornecedores
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Nossa missão na Whirlpool Corporation é criar demanda e ganhar
confiança. O modo como fazemos negócios é tão importante quanto o
que realizamos. Uma maneira de fazer isso é vencer com integridade.
Nós recusaremos negócios em vez de comprometer nossos padrões
ou violar a lei. Esse é o modo da Whirlpool. Os tempos podem mudar,
mas nossos valores permanecem constantes: Respeito, Integridade,
Diversidade e Inclusão, Trabalho em Equipe e Espírito de vitória.
Acreditamos que não há um jeito certo de fazer algo errado.
Por exemplo, obtivemos uma pontuação perfeita no Índice de Igualdade
Corporativa dos EUA da Human Rights Campaign por 13 anos
consecutivos. Nosso Escritório Global de Conformidade promove essa
cultura de conformidade e ética em toda a empresa. Ele trabalha com
muitas outras áreas da empresa para ajudar a transformar nossas
aspirações e altos padrões em ação. Nosso programa de conformidade
é supervisionado pelo Comitê de Auditoria do Conselho Administrativo.
O Código de Ética da Whirlpool Corporation incorpora nosso
compromisso com nossos valores e negócios com integridade. O código
está disponível em mais de 15 idiomas. Ele orienta nossos funcionários,
executivos e diretores em todo o mundo a tomar decisões consistentes
com nossas expectativas. Além disso, fornecemos treinamento
on-line e presencial sobre o Código e nossas políticas para todos
os novos funcionários e atualizamos treinamentos para nossa base
atual de funcionários. O treinamento abrange tópicos como antitruste,
anticorrupção, negociação com base em informações privilegiadas,
integridade financeira, privacidade e muito mais. Nós nos concentramos
em tornar os materiais de treinamento envolventes e informativos. Nós
gostamos de usar abordagens criativas para ajudar os funcionários a
entender os desafios que podem encontrar e como lidar com eles no
modo da Whirlpool. Nossos líderes desempenham um papel ativo em
nosso programa e se comunicam em vídeos, apresentações ao vivo e
outros formatos.
G RI G4-56 G4-57 G4-58 H R 2 H R5 H R6
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Ter uma cultura de abertura é importante para nós. Isso nos ajuda
a solicitar grandes ideias e garantir que estamos seguindo o modo
da Whirlpool. A abordagem interativa e envolvente da equipe de
conformidade global da Whirlpool para criar uma cultura de abertura
foi reconhecida externamente como uma prática recomendada
pela Ethics & Compliance Initiative, uma provedora líder de pesquisa
independente sobre integridade do local de trabalho, padrões éticos
e práticas e processos de conformidade. Este ano, a equipe recebeu
ótimas críticas dos funcionários por seu evento Whirlpool SpeakEasy
junto com o Winning Choices Challenge. Oferecemos continuamente
aos funcionários vários canais por meio dos quais eles podem levantar
preocupações e questionamentos: seus gerentes, o Departamento
Jurídico, o escritório de Compliance Global, Auditorias Internas ou a linha
direta de Ética da Whirlpool.
É possível visitar www.whirlpoolethicshotline.com para visualizar
o website da nossa linha direta e saber mais sobre o fornecedor
independente que a gerencia. O escritório de Conformidade Global
analisa todas as alegações e supervisiona investigações e ações
corretivas. Proibimos a retaliação contra denúncias feitas de boa-fé.
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COMBATE À CORRUPÇÃO E AO SUBORNO

INFORMAÇÕES GERAIS

É importante que evitemos corrupção e suborno e que tenhamos controles que evitem e detectem qualquer

NOSSAS OPERAÇÕES

comportamento inadequado. Procuramos continuamente melhorar nosso programa. A organização financeira

NOSSOS PRODUTOS

é responsável por assegurar os controles contábeis apropriados para que possamos informar nosso

NOSSAS PESSOAS

desempenho financeiro com precisão. Ela também testa e monitora os controles continuamente.

Excelência em Pessoas
Ética

Em 2017, adotamos as seguintes etapas para garantir que as práticas locais sigam nossos padrões globais:

Gestão de saúde e segurança
ocupacional

• Fortalecemos nossos processos de seleção de clientes e fornecedores

Código de conduta global de fornecedores

• Melhoramos nossas políticas e nossos procedimentos financeiros

Relações com a comunidade

• Aumentamos nosso foco nas interações com funcionários do governo

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

• Continuamos a testar proativamente nossos controles

ÍNDICE GRI G4

Esperamos que nossos funcionários realizem negócios com integridade, mesmo em ambientes desafiadores.
Se forem identificadas atividades questionáveis, exigimos que sejam tomadas medidas apropriadas e
encaminhamos as alegações confiáveis ao Comitê de Auditoria.
No último ano, tivemos a honra de receber reconhecimento externo pelo nosso programa. A equipe jurídica
da nossa região EMEA foi premiada como “Equipe Interna do Ano para Conformidade” pelo prêmio In-house
Community. Eles foram elogiados pelo projeto bem-sucedido, implementação e governança do Programa de
Conformidade da região EMEA.

A equipe jurídica de EMEA recebeu um prêmio do In-house Community
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES

GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

NOSSOS PRODUTOS

Na Whirlpool Corporation, acreditamos que nunca é aceitável colocar um indivíduo ou nosso meio ambiente em risco. Tudo o que fazemos depende da

NOSSAS PESSOAS

segurança de nossas operações, de nossos funcionários, de nossos produtos e das comunidades nas quais fazemos negócios. Nosso compromisso

Excelência em Pessoas

com a criação de uma cultura empresarial que integra Saúde e Segurança Ocupacional inclui um esforço concentrado nos seguintes elementos: Uma

Ética

mentalidade de risco zero que reconhece condições inseguras e atos inseguros; disciplina operacional na gestão da saúde e segurança em
nossas fábricas e nossos escritórios; e uma crença de que as pessoas são o centro de nosso negócio, seja como nossos funcionários, nossos

Gestão de saúde e segurança
ocupacional

fornecedores ou nossos clientes. Continuamos a progredir em cada uma dessas áreas por meio de iniciativas de sistemas de gestão e processos de

Código de conduta global de fornecedores

Relações com a comunidade
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

fabricação.
Indicadores de saúde e segurança*

2013

2014

2015

2016

2017

Taxa de Lesão

1,24

1,27

0,93

0,89

0,71

Taxa de Dias Perdidos

0,43

0,39

0,26

0,26

0,18

Total de gastos com proteção ambiental**

2013

2014

2015

2016

2017

Milhões de dólares

27,0

30,5

34,9

31,5

28,0

Observação: acidentes da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA relatados x 200.000 horas/total de horas trabalhadas **Os gastos com proteção ambiental não
incluem custos de remediação.costs.

Equipe de liderança de SSMA global
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS

CÓDIGO DE CONDUTA
GLOBAL DO FORNECEDOR

2016
ASIA-S

12

Número de auditorias
por região

NAR

17

EMEA

10

O Código de Conduta do Fornecedor da Whirlpool Corporation (“Código”)

Excelência em Pessoas
Ética

formaliza os princípios centrais sob os quais os fornecedores da

Gestão de saúde e segurança
ocupacional

Código é uma exigência ao fazer negócios, não uma opção, alinhada

LAR

31

Whirlpool Corporation e suas subsidiárias globais devem operar. O

Código de conduta global de fornecedores

aos nossos valores e com forte suporte da liderança. Na seleção de

Relações com a comunidade

fornecedores, a Whirlpool trabalha duro para escolher parceiros de

ASIA-N

114

negócios respeitáveis e comprometidos com padrões éticos e práticas
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

de negócios compatíveis com os da Whirlpool. Este Código deixa
claro que, reconhecendo diferenças em culturas e requisitos legais,

ÍNDICE GRI G4

esperamos que onde quer que nossos fornecedores estejam localizados,
produzindo produtos, produzindo componentes e executando serviços,
que eles sejam produzidos e/ou fornecidos de uma maneira compatível
com os altos padrões que contribuem para a excelente reputação da
Whirlpool Corporation e de nossas marcas.

2017
ASIA-S

12

Os fornecedores devem obedecer nosso Código (disponível em www.
WhirlpoolCorp.com/supplier-code-of-conduct) e ter e manter

Número de auditorias
por região

NAR

21

EMEA

9

práticas similares às do Código de Ética da Whirlpool. Nosso Código
se aplica a todos os fornecedores da Whirlpool, incluindo todas as

LAR

instalações do fornecedor. A Whirlpool incentiva enfaticamente os

19

fornecedores a excederem os requisitos deste Código e promover
melhores práticas e melhoria contínua em todas as suas operações e de
seus fornecedores, provedores de serviços e redes estendidas.
O Código ajuda a medir e controlar o risco do negócio. Auditorias
agendadas de conformidade com o Código permitem que a Whirlpool

ASIA-N

116

meça o número e a gravidade de eventos não-conformes por fornecedor.
Nosso processo de auditoria é uma forma de comunicar uma pontuação
de desempenho abrangente aos nossos parceiros de processo. O
número de auditorias anuais é consistente nos últimos dois anos, no
entanto, fazemos auditoria de todos os novos fornecedores à Whirlpool
para assegurar a conformidade com o Código.
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DAS AUDITORIAS DE 2017, UMA RECEBEU 100% DE CONFORMIDADE. DAS
AUDITORIAS NÃO CONFORMES, 85% DOS PLANOS DE AÇÕES CORRETIVAS
PROPOSTOS FORAM RESOLVIDOS.

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS
NOSSAS OPERAÇÕES

RELAÇÕES COM A COMUNIDADE
RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS

Estamos comprometidos em manter fortes conexões em nossas
comunidades, alavancando liderança e doações em espécie, além de
fornecer apoio financeiro. Sabemos que a mudança pode ser mais
impactante ao abordar as necessidades humanas de maneira holística.
Como resultado, trabalhamos com outras organizações para criar
comunidades melhores. Primeiro, nos concentramos em apoiar a
rede de seguridade social para beneficiar a saúde e o bem-estar dos
residentes da área. Em seguida, trabalhamos para oferecer moradia
segura e acessível, além de promover o desenvolvimento e a educação
dos jovens. Essa abordagem nos permite priorizar parcerias, onde
podemos acompanhar os resultados e alavancar nosso financiamento

Excelência em Pessoas
Ética
Gestão de saúde e segurança
ocupacional
Código de conduta global de fornecedores

Relações com a comunidade
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

para o máximo impacto.

HABITAT FOR HUMANIT Y ®

Em mais de 18 anos de parceria com a Habitat for Humanity, a
Whirlpool desenvolveu programas ativos em mais de 45 países com
um compromisso de mais de US$ 101 milhões. Nos Estados Unidos e
no Canadá, a empresa doou mais de 191.000 fogões e geladeiras para
novas casas da Habitat, atendendo a mais de 100.000 famílias. Além
disso, a Whirlpool doou quase 42.000 produtos para os pontos de venda
da Habitat ReStore, ajudando a levantar cerca de US$ 5,7 milhões. A
empresa contratou milhares de funcionários voluntários, patrocinou
cerca de 180 residências e doou produtos para mais de 76.000 famílias
da rede Habitat na Europa, América Latina e região Ásia-Pacífico. A
Whirlpool planeja apoiar o trabalho da Habitat em todo o mundo através
de doações de produtos, contribuição financeira e/ou voluntariado.

O PROJETO JEFF FETTIG GLOBAL HABITAT BUILD
Tendo colaborado com sucesso com a Habitat for Humanity
International por quase 18 anos, 2017 nos presenteou com uma
oportunidade única. Em homenagem a Jeff Fettig, que deixou o cargo de
CEO em 2017, criamos um projeto de construção global com a Habitat.
Da Índia e China ao Brasil e Polônia, 14 locais foram selecionados para
Voluntariado Habitat Columbia
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participar dessa construção coletiva.

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

BRASIL

INFORMAÇÕES GERAIS

INSTITUTO CONSULADO DA MULHER

NOSSAS OPERAÇÕES

Em 2002, o Instituto Consulado da Mulher foi fundado para
melhorar e fortalecer a vida das mulheres de baixa renda no
Brasil. Nós alavancamos nossa presença global para erradicar a
pobreza e promover a igualdade de gênero. Com o nosso alcance
e recursos, o Instituto Consulado da Mulher apoia cooperativas de
pequenas empresas com o objetivo de desenvolver as habilidades
empreendedoras e de emprego de mulheres de baixa renda, além de
proporcionar às famílias renda estável. Até o momento, mais de 34.000
mulheres sentiram o impacto positivo deste programa. Somente em
2016, o programa auxiliou mais de 4.900 pessoas direta e indiretamente.
Em maio de 2016, a Whirlpool Corporation e o Instituto Consulado da
Mulher fizeram uma parceria com a Rede do Pacto Global das Nações
Unidas no Brasil e outras empresas em um projeto que ofereceu
oportunidades para um grupo de mulheres, refugiadas e solicitantes
de asilo de diferentes países. O primeiro objetivo era capacitá-las
economicamente. O projeto também ofereceu orientação às mulheres
para prepará-las para o mercado de trabalho e conscientizou as

NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS
Excelência em Pessoas
Ética
Gestão de saúde e segurança
ocupacional
Código de conduta global de fornecedores

Relações com a comunidade
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
ÍNDICE GRI G4

empresas do país sobre o emprego de refugiados.

Resultados qualitativos
O Consulado da Mulher utiliza 9 Indicadores Chave de Desempenho
(KPI) - Geração de Renda, Auto-estima, Autonomia, Acesso aos Direitos
Básicos, Habilidades Gerenciais, Acesso ao Mercado, Competências
Empreendedoras, Igualdade de Gênero e Relações Interpessoais para
entender os resultados indiretos do projeto e como as mulheres foram
beneficiadas.
Elas respondem ao mesmo questionário 3 vezes: uma vez antes
dequalquer intervenção, a segunda 14 meses depois e novamente 14
meses depois disso, logo antes de completarem o programa.
Na comparação entre abril de 2016 e junho de 2017, houve um
aumento em cada um dos KPIs. Autonomia, direitos básicos,
igualdade de gênero e relações interpessoais, mostraram aumento
de 10% em resultados indiretos, porém os KPIs de geração de renda,
habilidades de gerenciamento, acesso ao mercado e capacidades de
empreendedorismo aumentaram em mais de 20%.
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NOSSOS PRODUTOS
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897

Excelência em Pessoas
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pessoas beneficiadas diretamente

Gestão de saúde e segurança
ocupacional
Código de conduta global de fornecedores

4.483

pessoas beneficiadas diretamente + indiretamente

Relações com a comunidade

245

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

empreendimentos que receberam capacitação e
consultoria

ÍNDICE GRI G4

5,7M BRL

Presença em

18 ESTADOS
50 CIDADES
e

do país

de renda bruta gerada

3,4M BRL
Investimento da Whirlpool nesses programas sociais
O retorno sobre o investimento foi de 1,7 para 1

39%

Aumento de receita anual

O prêmio de empreendedorismo do Consulado
da Mulher beneficiou 10 empreendimentos
coletivos coletivas, abrangendo 138 pessoas,
com destaque para dois grupos: Mariquilombo,
25 mulheres de quilombos — comunidades de
descendentes de escravos — que pescam ostras
para comercialização no estado da Bahia; e
Cooperativa Alimentos Vida Saudável, composta
de 16 mulheres que trabalham com alimentos
orgânicos no Sul do Brasil.
G RI G4 SO1 EC7 EC8
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A rede de restaurantes e lanchonetes localizados
nas fábricas e escritórios da Whirlpool, a Oficina
do Sabor, teve uma receita bruta de R$ 1,1 milhão e
beneficiou 43 mulheres diretamente.

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

Parcerias do Instituto Consulado da Mulher

®

INFORMAÇÕES GERAIS

O Instituto Consulado da Mulher, em parceria com a Schneider Electric

NOSSAS OPERAÇÕES

e o Instituto Sócio Ambiental (ISA), está levando energia solar e

NOSSOS PRODUTOS

treinamento de empreendedorismo para quatro comunidades indígenas

NOSSAS PESSOAS

do território do Xingu no Brasil, uma região isolada com poucas políticas
públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável.

Excelência em Pessoas
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Gestão de saúde e segurança
ocupaciona

O projeto consiste de:

Código de conduta global de fornecedores

1. Implementação de um sistema elétrico movido a energia solar em

Relações com a comunidade

comunidades sem qualquer acesso à eletricidade

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

2. Implementação de um sistema elétrico movido a energia solar em
comunidades sem qualquer acesso à eletricidade

ÍNDICE GRI G4

3. Melhoria da produtividade através da irrigação e do uso de pequenas
máquinas, em algumas de suas principais fontes de renda, como a
produção e comercialização de pimenta - a única cadeia produtiva liderada
por mulheres no território

O Consulado da Mulher ensina as mulheres a transformar a produção de
pimenta em um negócio local de sucesso, treinando-as em ferramentas
simplificadas de gestão de negócios.
Mais de 1.300 pessoas dessas quatro comunidades indígenas se
beneficiarão do projeto, uma vez que a energia solar chegou às áreas
comuns, como escolas, hospitais e pequenas bases de processamento.
Em relação ao empreendedorismo e geração de renda, o Consulado da
Mulher é o responsável direto pela parte de capacitação do projeto, que
em 2017 beneficiou 40 famílias, na comunidade indígena denominada
Waurá. Em 2018, três novas comunidades serão identificadas para o
programa.

G RI G4 SO1 EC7 EC8
39

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

Oficina do Sabor by Ádamo Gastronomia

INFORMAÇÕES GERAIS

Em 2017, o Consulado da Mulher criou uma parceria com uma rede

NOSSAS OPERAÇÕES

de restaurantes locais em Joinville, chamada Ádamo Gastronomia. O

NOSSOS PRODUTOS

objetivo da parceria era aumentar as oportunidades de vendas e geração

NOSSAS PESSOAS

de renda para mulheres nos programas do Consulado da Mulher.

Excelência em Pessoas

O Consulado da Mulher fez parceria com o restaurante (Ádamo) e abriu

Ética

uma lanchonete na fábrica da Embraco, gerenciada por mulheres que

Gestão de saúde e segurança
ocupacional

recebem apoio e treinamento sobre como administrar um negócio de
educadores do Consulado.

Código de conduta global de fornecedores

Relações com a comunidade

Além da lanchonete, a Ádamo também passou a comprar produtos das
empreendedoras apoiadas pelo Consulado da Mulher. O restaurante

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

compraprodutos como doces, tortas e lanches para oferecer aos clientes

ÍNDICE GRI G4

e, como resultado, ajuda as mulheres empreendedoras. Em 2017, o
restaurante gastou mais de R$ 100.000,00 na compra desses produtos.
Através desse arranjo, as mulheres no programa aprendem a lidar com
um grande cliente (o restaurante), o que, por sua vez, também expande
as possibilidades de fazer negócios com clientes diferentes.

Giulia — Mãos que falam Tecnologia Assistiva para
Deficientes Auditivos
Giulia é um aplicativo desenvolvido para facilitar o dia-a-dia das pessoas
com deficiência auditiva. O aplicativo permite a comunicação em tempo
real entre pessoas com deficiência auditiva. Ele converte a Língua
Brasileira de Sinais em áudio e áudio para a Língua Brasileira de Sinais.
MapInnovation desenvolveu o aplicativo e o Consulado da Mulher o
testou.
Nas instalações brasileiras da Whirlpool existem 156 funcionários com
deficiências auditivas.
O aplicativo Giulia também permite workshops e treinamentos para
o público com facilitadores que não conhecem a Língua Brasileira de
Sinais. Em 2017, o!Consulado da Mulher promoveu um workshop sobre
empreendedorismopara 5 convidados com deficiência auditiva que
queriam se tornar empreendedores.
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS

AMÉRICA LATINA
CAMPANHA CONOCE A MAMÁ (GUATEMALA)

NOSSAS OPERAÇÕES

Para celebrar o Dia das Mães, a Whirlpool América Latina na Guatemala lançou a campanha “O quanto você
conhece sua mãe” junto com a Habitat for Humanity, em que os consumidores puderam participar com a
hashtag #ConoceaMamá, contando o quanto conheciam suas mães. Para cada 100 hashtags, a Whirlpool doou

NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS
Excelência em Pessoas

eletrodomésticos para a Habitat for Humanity.

Ética
Gestão de saúde e segurança
ocupacional

OUTUBRO ROSA (ARGENTINA)

Código de conduta global de fornecedores

Relações com a comunidade
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Juntamente com instituições locais, a Whirlpool patrocinou o fórum internacional para a luta contra o
câncer como parte do Outubro Rosa. O fórum contou com a presença de mais de 500 profissionais, ONGs e
autoridades do setor público.

HABITAT FOR HUMANITY (ARGENTINA E COLÔMBIA)

ÍNDICE GRI G4

Realizamos três projetos com a participação de 40 funcionários. Durante três dias, os voluntários da Whirlpool
Argentina trabalharam na construção de moradias permanentes para famílias de baixa renda.
Duas atividades voluntárias da Habitat for Humanity foram realizadas na Colômbia, das quais participaram 30
voluntários.

BANCO DE ALIMENTOS (ARGENTINA)
Desenvolvemos duas atividades voluntárias nas quais 30 voluntários empacotaram mais de 3.000 kg de
alimentos para 800 ONGs.
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2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS

AMÉRICA DO NORTE
PROGRAMA CARE COUNTS™

BOYS & GIRLS CLUBS OF AMERICA

O acesso a roupas limpas é uma barreira para a frequência escolar

Em 2010, a marca Maytag associou-se ao Boys & Girls Clubs of America

e, em última análise, para a educação de um aluno. Professores e

como um compromisso com a juventude e as comunidades. A parceria

administradores escolares dedicados vão além para ajudar seus

busca reconhecer e promover a confiabilidade - uma qualidade essencial

Ética

alunos, em muitos casos, lavando e comprando roupas para eles.

para a marca Maytag e para os Clubes. A partir dessa parceria, foram

Gestão de saúde e segurança
ocupacional

Para resolver esta questão complexa e ajudar a reduzir o absenteísmo

criados os prêmios Maytag Dependable Leader. Esses prêmios apoiam

NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS
NOSSAS PESSOAS
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excessivo, a marca Whirlpool instalou lavadoras e secadoras em escolas

os clubes ajudando os jovens a serem bem-sucedidos por toda a vida.

Código de conduta global de fornecedores

selecionadas nos Estados Unidos. O programa piloto de 2016 rastreou

Até esta data, a marca Maytag doou mais de US$ 7 milhões para ajudar

Relações com a comunidade

ouso e a presença de roupas para determinar se um melhor acesso

a capacitar jovens carentes a obter ótimos futuros como cidadãos

aroupas limpas poderia ajudar a melhorar as taxas de frequência.

produtivos, cuidadosos e responsáveis

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
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Através do programa, aprendemos:

ÍNDICE GRI G4

• Os participantes em maior risco tiveram, em média, quase duas semanas a
mais de frequência escolar do que no ano anterior
• Cada participante recebeu quase 50 cargas de roupas limpas durante o ano
letivo

patrocinadora da FIRST Robotics, fornecendo às equipes locais
®

subsídios, materiais e suprimentos, incluindo baús de ferramentas
Gladiator GarageWorks. Nossos funcionários também gastam milhares
®

• Frequência aumentada em mais de 90 por cento dos participantes
• Os alunos monitorados que perderam uma média de 8,8 dias no ano
anterior perderam uma média de apenas 2,7 dias em 2016

Com base no sucesso do programa inicial, a marca Whirlpool expandiu
oprograma para outros distritos escolares em 2017.

COOK FOR THE CURE®
Cook for the Cure , uma parceria entre a KitchenAid e a Susan G. Komen
®

Foundation, oferece aos consumidores apaixonados da KitchenAid
uma maneira de arrecadar fundos e conscientização para o combate
ao câncer de mama. Produtos cor-de-rosa, leilões de chefs famosos
e eventos de arrecadação de fundos em casa ajudaram a KitchenAid
a promover um movimento social e arrecadar mais de 11,6 milhões de
dólares nos últimos 16 anos.
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ROBÓTICA FIRST®
Em nossa sede global, a Whirlpool Corporation é uma orgulhosa

de horas de trabalho voluntário treinando e orientando jovens do ensino
médio para incentivar seu interesse em ciências, tecnologia, engenharia
e matemática, bem como carreiras na manufatura.

2017 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

INFORMAÇÕES GERAIS
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PAPA INAUGURA LAVANDERIA GRATUITA PARA OS POBRES DE ROMA

NOSSOS PRODUTOS

Seis lavadoras, seis secadoras e vários ferros de passar foram doados

NOSSAS PESSOAS

pela Whirlpool Corporation à lavanderia gratuita do Papa Francisco para
famílias de baixa renda em Roma.
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O Vaticano disse que a lavanderia do papa é um serviço para “restaurar

Gestão de saúde e segurança
ocupacional

a dignidade de muitas pessoas que são nossos irmãos e irmãs”. A
lavanderia fica no bairro romano de Trastevere, não muito longe do
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Vaticano, em um complexo hospitalar reformado e agora dirigido pela

Relações com a comunidade

Comunidade de Sant’Egidio.
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WHIRLPOOL ÁFRICA DO SUL COMEMORA O DIA DE NELSON MANDELA
Celebrado todos os anos no aniversário do icônico estadista, o Dia
Internacional de Nelson Mandela visa inspirar boas ações, incentivando
indivíduos, comunidades, governos e organizações sem fins lucrativos a
dar pequenos passos no sentido de mudar nossas sociedades.
De 18 a 27 de julho, a Whirlpool África do Sul lançou uma campanha de
arrecadação em que um total de 33 eletrodomésticos foram doados e
distribuídos por funcionários a nove lares.
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EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA
A BATALHA CONTRA O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE UMA
INICIATIVA EDUCACIONAL DA WHIRLPOOL CORPORATION
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Ética
Gestão de saúde e segurança
ocupacional
Código de conduta global de fornecedores

Promover a reflexão generalizada sobre o valor social e ambiental
dos alimentos é o objetivo do “Moments not to be Wasted, um
projetoeducacional da Whirlpool Corporation na Europa. A iniciativa
aborda escolas primárias nas regiões da Lombardia e Marche, na Itália,
onde 561 escolas, totalizando 180.000 pessoas (incluindo estudantes,
professores e famílias) abraçaram a causa.
De acordo com os últimos dados do Waste Watcher apresentados no Dia
Mundial da Alimentação de 2016, 16 bilhões de euros em alimentos são
desperdiçados todos os anos e o fenômeno cresceu de 15% para 24%
entre 2015 e 2016.

Relações com a comunidade
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
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ÍNDICE GRI G4

Este é o pano de fundo para o lançamento da primeira edição do
Moments not to be Wasted. Com uma abordagem multidisciplinar que
utiliza a diversão como ferramenta de aprendizagem e a cozinha como
espaço de participação, o conteúdo educativo e formativo do projeto
é organizado em três áreas temáticas principais: compra informada
de alimentos, preservação correta e consumo responsável e justo. O
programa também oferece várias perspectivas multidisciplinares que
abrangem toda a cadeia alimentar, incluindo segurança alimentar e
higiene e multiculturalismo. Com essa abordagem, os alunos serão
convidados a atribuir o valor correto à alimentação e aprender a
considerá-lo não como mera resposta a uma necessidade, mas como
uma fonte de momentos que contam na vida - momentos importantes
para as crianças, mas também para as famílias, comunidades e o
planeta.
As escolas que aderiram ao programa receberam um kit de
aprendizagem contendo um guia do professor e materiais criados
para estimular a criatividade dos alunos e incentivá-los a pensar em
temas de combate ao desperdício. Esses materiais incluem um álbum
interativo ilustrado, My Anti-waste Kitchen, para os alunos levarem para
casa para compartilhar o projeto com sua família; um jogo, No Wasting
in our Kitchen!, com uma cartolina e 12 cartas para o exercício de não
desperdício; e uma mini publicação sobre o concurso, Talent Kitchen, que
apresenta histórias de cozinhas que não desperdiçam e inclui as regras,
formulário de inscrição e sugestões para a criação de produtos.
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Para tornar o projeto ainda mais estimulante, as classes podem
participar de um concurso no qual competirão em termos de
comportamento ideal. Com o envio de vários produtos (fotos, vídeos,
desenhos), as classes serão incentivadas a expressar suas opiniõese
compartilhar suas ideias e sugestões. Além dos prêmios para as classes
vencedoras, a Whirlpool Corporation fez uma doação para a ActionAid
International, uma associação que apoia projetos contra afome, a
pobreza e a desigualdade social na Itália e no mundo.
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ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION
A Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 fornece um porto
seguro para declarações prospectivas feitas por nós ou em nosso nome. Certas
declarações contidas neste relatório de sustentabilidade e outras declarações orais
e por escrito, feitas periodicamente por nós ou em nosso nome não se referem
estritamente a fatos históricos ou atuais e podem conter declarações prospectivas
que refletem nossas visões atuais com relação a eventos e desempenho financeiro
futuros. Como tal, elas são consideradas “declarações prospectivas” que fornecem
expectativas atuais ou previsões de eventos futuros. Tais declarações podem ser
identificadas pelo uso de terminologia como “pode”, “poderia”, “irá”, “deveria”,
“possível”, “planeja”, “prevê”, “antecipa”, “estima”, “espera”, “projeta”, “pretende”,
“acredita”, “pode impactar”, “em andamento” e palavras ou expressões similares.
Estas declarações prospectivas devem ser consideradas com o entendimento
de que tais declarações envolvem uma variedade de riscos e incertezas,
conhecidos e desconhecidos, e podem ser afetadas por suposições imprecisas.
Consequentemente, nenhuma declaração prospectiva pode ser garantida e os
resultados reais podem variar substancialmente.
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Este documento contém declarações prospectivas sobre a Whirlpool Corporation
e suas subsidiárias consolidadas (“Whirlpool”) que se referem apenas a essa
data. A Whirlpool se isenta de qualquer obrigação de atualizar essas declarações.
A Whirlpool se isenta de qualquer obrigação de atualizar essas declarações.
Declarações prospectivas neste documento podem incluir, mas não estão limitadas
a, declarações relacionadas a resultados ambientais, sociais e de governança
relacionados aos nossos esforços de sustentabilidade, nossas expectativas de
inovação de produtos e o impacto de nossos esforços nos resultados financeiros.
Muitos riscos, contingências e incertezas podem fazer com que os resultados reais
sejam substancialmente diferentes das declarações prospectivas da Whirlpool.
Entre esses fatores estão: (1) intensa competição na indústria de eletrodomésticos
refletindo o impacto tanto de concorrentes globais novos e estabelecidos, incluindo
fabricantes asiáticos e europeus, quanto do impacto do ambiente de varejo em
mudança; (2) a capacidade da Whirlpool de manter ou aumentar as vendas para
clientes comerciais significativos e a capacidade desses clientes comerciais de
manter ou aumentar a participação de mercado; (3) a capacidade da Whirlpool
de manter sua reputação e imagem de marca; (4) a capacidade da Whirlpool
de cumprir seus planos de negócios, melhorias de produtividade e objetivos de
controle de custos, alavancar sua plataforma operacional global e acelerar a
taxa de inovação; (5) a capacidade da Whirlpool de obter e proteger os direitos
de propriedade intelectual; (6) riscos relacionados a aquisições e investimentos,
incluindo riscos associados às nossas aquisições passadas, e riscos associados à
nossa maior presença em mercados emergentes; (7) riscos relacionados às nossas
operações internacionais, incluindo mudanças na regulamentação estrangeira,
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conformidade regulatória e interrupções decorrentes de instabilidade política, legal
e econômica; (8) falhas em sistemas de tecnologia da informação, violações de
segurança de dados, interrupções de rede e ataques de segurança cibernética; (9)
responsabilidade por produtos e custos de recall de produtos; (10) a capacidade
dos fornecedores de peças críticas, componentes e equipamentos de fabricação de
fornecerem quantidades suficientes à Whirlpool de maneira oportuna e econômica;
(11) nossa capacidade de atrair, desenvolver e reter executivos e outros funcionários
qualificados; (12) o impacto das relações de trabalho; (13) flutuações no custo dos
principais materiais (incluindo aço, resinas, cobre e alumínio) e componentes e a
capacidade da Whirlpool de compensar aumentos de custos; (14) a capacidade
da Whirlpool de gerenciar as flutuações de moeda estrangeira; (15) impactos de
comprometimento da reputação e encargos relacionados; (16) desencadeamento
de eventos ou circunstâncias que afetam o valor contábil de nossos ativos de
longa duração; (17) inventário e outros riscos de ativos; (18) a economia global
incerta e mudanças nas condições econômicas que afetam a demanda por
nossos produtos; (19) tendências dos custos dos cuidados de saúde, alterações
regulamentares e variações entre os resultados e as estimativas que poderiam
aumentar as futuras obrigações de financiamento para os planos de pensões e
benefícios pós-aposentadoria; (20) riscos e custos relacionados a litígios, impostos
e conformidade legal, especialmente se materialmente diferente do valor que
esperamos incorrer ou pelo qual acumulamos, e quaisquer interrupções causadas
pelo mesmo; (21) os efeitos e custos de investigações governamentais ou ações
relacionadas por terceiros; e (22) mudanças no ambiente legal e regulamentar,
incluindo regulamentos ambientais, de saúde, segurança, impostos e tarifas.
Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva,
e os investidores são aconselhados a revisar as divulgações em nossos registros
junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Não é possível prever ou
identificar todos os fatores que possam causar resultados reais diferentes dos
resultados esperados ou históricos. Portanto, os investidores não devem considerar
os fatores acima como uma declaração exaustiva de todos os riscos, incertezas
ou fatores que podem potencialmente causar resultados reais diferentes das
declarações prospectivas.
Informações adicionais sobre esses e outros fatores podem ser encontradas
nos registros da Whirlpool junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA,
incluindo orelatório anual mais recente no Formulário 10-K, relatórios trimestrais
noFormulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K.
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FLUXO DE CAIXA LIVRE

INFORMAÇÕES GERAIS

Conforme definido pela empresa, o fluxo de caixa livre é o dinheiro gerado por (usado em) atividades operacionais após os investimentos, os resultados

NOSSAS OPERAÇÕES

da venda de ativos e negócios e as mudanças no caixa restrito. A conciliação fornecida abaixo reconcilia o fluxo de caixa livre do período de 12 meses

NOSSOS PRODUTOS

encerrado em 31 de dezembro de 2017 e o de 2016 com o caixa fornecido por (usado em) atividades operacionais, a medida financeira GAAP mais

NOSSAS PESSOAS

diretamente comparável.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS

Doze meses concluídos em 31 de dezembro,

ÍNDICE GRI G4

(Milhões de dólares)

2017

2016

Caixa fornecido por atividades operacionais

US$ 1.264

US$ 1.203

Despesas de capital, produto da venda de ativos/negócios e mudanças no caixa restrito*

US$ (557)

US$ (573)

US$ 707

US$ 630

US$ (1208)

US$(866)

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa de atividades de investimento e de financiamento

* A mudança em caixa restrito refere-se aos fundos de investimento privado pagos pela Whirlpool para adquirir o controle majoritário da Whirlpool China e que são usados para financiar recursos técnicos e de capital para melhorar
a pesquisa edesenvolvimento e capital de giro da Whirlpool China, conforme exigido pelos termos da Aquisição da Hefei Sanyo concluída em outubro de 2014.

LUCROS COMERCIAIS
CONTÍNUOS POR AÇÃO DILUÍDA

Lucros por ação diluída Período de doze
meses concluído em 31 de dezembro,

A reconciliação fornecida abaixo reconcilia a medida financeira não-

2017

GAAP de ganhos contínuos por ação diluída com a medida financeira
GAAP mais diretamente comparável, o lucro líquido por ação diluída

Medida GAAP informada

US$ 4,70

disponível para a Whirlpool, para o período de doze meses concluído

Despesa de reestruturação

US$ 3,70

Ajuste fora do período

US$ 0,27

impostos, enquanto cada ajuste é apresentado em uma base antes dos

Impacto de imposto de renda

US$ (0,56)

impostos. O impacto do imposto de renda agregado dos componentes

Ajuste de alíquota fiscal normalizada

US$ 5,63

em 31 de dezembro de 2017. A medida GAAP de lucros por ação diluída
e a medida de negócios em andamento são apresentados líquidos de

tributáveis de cada ajuste é apresentado na rubrica de impacto de
imposto de renda em nossas taxas de imposto de ano inteiro de 2017 de
14,7%.
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Medida comercial contínua

US$ 13,74*
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1
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1
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1
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45–46
6–7

32–33

*
Na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro de 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram adotados pelas Nações Unidas com o objetivo de estabelecer uma
sociedade sustentável em todo o mundo e serão realizados de 2016 a 2030. Os principais aspectos dos ODS incluem 17 objetivos e 169 metas.Estamos definindo um foco em vários desses
objetivos com uma equipe multifuncional e interregional para priorizar onde a nossa empresa pode aplicar melhor seus recursos para gerar os maiores impactos significativos.
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G4-57
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Mecanismos para buscar orientação sobre comportamento ético e legal e
assuntos relacionados à integridade organizacional

32–33

NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS

G4-58

NOSSAS PESSOAS

Mecanismos para relatar preocupações sobre comportamento antiético ou
ilegal e assuntos relacionados à integridade organizacional

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
GRI G4 INDEX

32–33

MEIO AMBIENTE
EN3

Consumo de energia dentro da organização
11–17

EN5

Intensidade energética
3

EN6

Redução do consumo de energia
11–17

EN7

Reduções nos requisitos de energia de produtos e serviços
19–27

EN8

Extração total de água por fonte
11–17

EN15

Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (escopo 1)
11–17

EN16

Emissões indiretas de energia de gases de efeito estufa (GEE) (escopo 2)
11–17

EN18

Emissões de gases de efeito estufa (GEE)
3
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EN19

Redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE)
11–17,
19–27
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EN22

NOSSAS PESSOAS

Descarte de água total por qualidade e destino
11–17
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EN23

Peso total de resíduos por tipo e método de descarte
3, 11–17

EN27

EN31

Extensão da mitigação de impacto dos impactos ambientais de produtos e
serviços

19–27

Total de gastos e investimentos com proteção ambiental por tipo
34

EN32

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios
ambientais

35

SOCIAL
SO1

SO3

SO4

Porcentagem de operações com envolvimento da comunidade local
implementado, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento

Número total e percentual de operações avaliadas para riscos relacionados à
corrupção e os riscos significativos identificados

Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos de combate à
corrupção

36–44

33

33

MÃO-DE-OBRA
LA6

49

Tipo de lesão e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos,
absenteísmo e número total de mortes relacionadas ao trabalho, por região e
por gênero

34
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LA14
INFORMAÇÕES GERAIS

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios de
práticas trabalhista

35

NOSSAS OPERAÇÕES
NOSSOS PRODUTOS

RECURSOS HUMANOS

NOSSAS PESSOAS

HR2

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
ADICIONAIS
GRI G4 INDEX

HR5

HR6

HR10

Total de horas de treinamento para empregados em políticas de direitos
humanos ou procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos
relevantes para as operações, incluindo o percentual de empregados treinados
Operações e fornecedores identificados como tendo risco significativo de
ocorrência de trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir para a
abolição efetiva do trabalho infantil

Operações e fornecedores identificados como tendo risco significativo de
ocorrências de trabalho forçado ou obrigatório e medidas tomadas para
contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
obrigatório
Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios de
direitos humanos

32–33

32–33, 35

32–33, 35

35

PRODUTO
PR1

Percentual de categorias de produtos e serviços significativos para os quais
são avaliados impactos de saúde e segurança para melhoria

19–27

ECONOMIA
EC7

EC8

50

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviço
suportados

Impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos
impactos

4, 36–44

36–44

