RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020

Melhorando a vida
em casa de forma
sustentável
Na Whirlpool Corporation, acreditamos que nossa visão de ser a melhor
empresa de cozinha e lavanderia do mundo, melhorando continuamente a
vida em casa, é um chamado urgente à ação. Nosso compromisso com a
sustentabilidade é guiado por essa crença e concretizado por meio das
escolhas e investimentos que fazemos: proteger nosso meio ambiente
compartilhado, apoiar o crescimento contínuo de nossos colaboradores e
garantir sua segurança, e sempre fazer o nosso melhor para elevar nossas
comunidades. Estamos em uma posição única para conseguir isso.
Para cada um de nós, nossa casa representa nossa âncora na vida
cotidiana. Um lugar confortável e estimulante para se viver, onde podemos
fazer escolhas saudáveis para viver da melhor maneira possível. Ao longo
dessa jornada, não confiamos apenas em nossas casas, mas também em
nossas comunidades e em nosso meio ambiente. Todos nós — governo,
sociedade e empresas — temos papéis cruciais a desempenhar para
garantir que elas sejam nutridas e protegidas.
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Marcas Registradas
Amana, Bauknecht, Brastemp, Consul, Hotpoint*,
Indesit, JennAir, KitchenAid, Maytag, Swash,
Whirlpool, Yummly e o design da batedeira são marcas
registradas da Whirlpool Corporation ou de suas
afiliadas total ou majoritária.
United Way, Smart Way e algumas outras marcas
comerciais pertencem a suas respectivas empresas.
Imagens
Este documento foi criado usando as medidas de
segurança da Whirpool Corporation. Fotos de
colaboradores que não exibem máscaras ou
distanciamento social foram tiradas antes da COVID.
*A propriedade da Whirlpool Corporation da marca
Hotpoint nas regiões Europa, Oriente Médio e África e
Ásia-Pacífico não é afiliada à marca Hotpoint vendida
nas Américas.
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QUEM SOMOS

Onde Operamos
Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) é a principal fabricante de eletrodomésticos do mundo, com
aproximadamente $19 bilhões em vendas anuais, 78.000 colaboradores e 57 centros de pesquisa
tecnológica e fabricação em 2020. A empresa comercializa Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul,
Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit e outras marcas importantes em quase todos os países
do mundo.*
A declaração de empresa líder mundial em eletrodomésticos para cozinha e lavanderia é baseada nas vendas anuais de produtos, peças
e receitas de suporte divulgadas mais recentemente.

*

$19B

em Vendas Anuais

5

57

Marcas com

Manufaturas
e Centros
de Pesquisa
Tecnológica

$1B+

Em Vendas Líquidas

Vendas por Região

Vendas por Categoria
Outro

Refrigeradores e
Freezers

15%

Ásia
América
Latina

7%
13%

31%
25%
Aparelhos
de Cozinha

22%

29%
Lavanderia

Europa, Oriente
Médio e África
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América do Norte

58%

UMA MENSAGEM
DE
MARC BITZER
Presidente do Board e
CEO

Para Nossos Stakeholders
O ano passado apresentou muitos desafios sem precedentes
para nossas pessoas, comunidades, indústria e para o mundo
todo. Desde o início da pandemia de COVID-19, nossa
prioridade número um tem sido a saúde e a segurança de
nossas pessoas.
Nossos colaboradores se adaptaram

nossos esforços de igualdade racial e

rapidamente a novas e, em alguns aspectos,

impulsionamos uma cultura profundamente

mais difíceis, formas de trabalhar que incluem

enraizada em Nossos Valores Duradouros.

protocolos rígidos necessários para protegê-

Somos continuamente guiados pelo The

los, às suas famílias e às comunidades em
que operamos. Essa resiliência foi crucial para
cuidar de nossos consumidores quando eles
mais precisaram de nós. Embora tenhamos
mostrado grande flexibilidade em como
operamos durante uma pandemia, também
permanecemos firmes em nossa dedicação

Whirlpool Way, onde não existe maneira certa
de fazer uma coisa errada. Neste relatório,
você lerá histórias e exemplos de como
continuamos a investir e cumprir nossos
compromissos. A seguir estão algumas de
nossas principais conquistas do ano:
Meio Ambiente
► Por meio da implementação contínua da

contínua aos nossos compromissos
ambientais, sociais e de governança.

metodologia World Class Manufacturing

Ao longo do ano, nos concentramos em

compromissos com a sustentabilidade

(WCM), continuamos a impulsionar nossos

responder às necessidades dos

ambiental. Mais de 70% das nossas fábricas

colaboradores e de nossas comunidades

agora são zero resíduos para aterros.

frente a uma pandemia global, ao mesmo

Também atingimos níveis recorde de baixo

tempo em que avançamos em nossos

consumo de energia e água por

compromissos ambientais, avançamos em

eletrodoméstico fabricado e obtivemos
verificação externa sobre o relato de nossas
emissões de gases de efeito estufa (GEE).
Estamos no caminho certo para superar
as metas estabelecidas pelo Acordo do
Clima de Paris, que está alinhado com as
nossas metas estabelecidas e certificadas
pela Science Based Targets Initiative (SBTi).
► A colaboração com o World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD) e
outras empresas membros permitiu à
Whirlpool desenvolver uma estrutura
universal e consistente para medir a
circularidade. Com 18%, a Whirlpool
estabeleceu uma das metas de
circularidade mais altas em nossa
indústria na Europa para aumentar o
conteúdo de plástico reciclado em nossos
produtos e embalagens em um esforço para
lidar com a poluição do plástico.
► Formalizamos nosso compromisso com o
Pacto Global da ONU por meio de uma
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Mais de 70%

DE NOSSOS LOCAIS DE
FABRICAÇÃO AGORA ENVIAM
ZERO RESÍDUOS PARA ATERROS.

33%

DE REPRESENTAÇÃO FEMININA
NO CONSELHO (CONSELHEIROS
NÃO COLABORADORES)

carta endereçada ao Secretário-Geral da

organização com a missão de treinar,

Organização das Nações Unidas (ONU).

contratar e promover um milhão de

Como participantes desta iniciativa

negros americanos nos próximos 10 anos

reconhecida globalmente, continuamos a

para empregos de sustento familiar com

expandir nossos esforços para apoiar

oportunidades de promoção.

práticas de negócio sustentáveis e
responsáveis nas operações globais do
dia-a-dia.
Social
► Desde o início da crise global de

Governança
► Pela primeira vez, estamos
compartilhando formalmente
informações sobre nossos riscos e
oportunidades relacionados ao clima

“

Embora tenhamos mostrado
grande flexibilidade em como
operamos durante uma
pandemia, também
permanecemos firmes em
nossa dedicação contínua aos
nossos compromissos
ambientais, sociais e de
governança.

COVID-19, nossos colaboradores estavam

sob a estrutura da Task Force on Climate-

prontos para agir para proteger uns aos

related Financial Disclosures (TCFD), além

outros e às nossas comunidades, desde a

das estruturas Global Reporting Initiative

nossa visão de ser a melhor empresa de

doação de suprimentos e

(GRI) e do Sustainability Accounting

cozinha e lavandaria, melhorando

equipamentos de proteção individual

Standards Board (SASB). Também

continuamente a vida em casa. Ao longo

essenciais para hospitais locais e

expandimos a integração dos princípios

deste relatório, você encontrará exemplos

organizações de saúde até o projeto e

ESG em todos os nossos negócios com a

do trabalho de nossos colaboradores, juntos

fabricação do Powered Air Purifying

formação de Conselhos ESG liderados por

como One Whirlpool, para cumprir nossas

Respirator (PAPR), uma inovação que

membros de nosso Comitê Executivo e

metas atuais e definir metas ainda mais

salva vidas, em apenas sete semanas.

uma ESG Task Force expandida.

agressivas para os próximos anos. É esse

► Em 2020, aceleramos drasticamente

compromisso que nos posiciona de maneira

► Nosso compromisso em melhorar as

nossos esforços para gerar um impacto

minorias de gênero e sub-representadas

positivo e sustentável para todos os

em todos os níveis de nossa empresa

nossos atuais e futuros colegas negros e

inclui o Conselho de Administração da

nossas comunidades locais. Por meio do

Whirlpool Corporation. Em 2020,

OUR PLEDGE to Equality and Fairness for

alcançamos 33% de representação

our Black Colleagues, um plano de ação

feminina e 25% de representação por

plurianual nos EUA para gerar um

minorias raciais e étnicas de

impacto positivo e sustentável para todos

conselheiros não colaboradores. Ainda

os atuais e futuros colegas negros e a

temos progresso a fazer nessas áreas e

comunidade local — o que acabará por

continuaremos a nos concentrar na

ajudar todos os grupos sub-

representação em todos os níveis em

representados dentro da empresa.

implementar inovações efetivas com impacto
social significativo.

2021 e além.

Também estou honrado por ser um

À medida que navegamos na nossa nova

membro fundador da OneTen, uma

realidade, continuamos a ser guiados pela
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MARC BITZER
Presidente do Board e CEO
Whirlpool Corporation
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NOSSO

Propósito
Em 2020, nossa base sólida de valores e estrutura
Environmental, Social and Governance (ESG) robusta nos
permitiram cuidar de nossos colaboradores, consumidores e
comunidades sem diminuir nossos compromissos com o meio
ambiente. Permanecemos incansavelmente focados em fazer as
coisas certas da maneira certa, assim como temos feito nos
últimos 109 anos. Abraçamos nossa diversidade com inclusão,

Conforme as regulamentações locais foram
implementadas e as empresas fechadas, nossos
produtos mostraram como eles são essenciais em
uma época em que as pessoas precisam de
maneiras confiáveis de armazenar e cozinhar
alimentos, higienizar e limpar roupas e louças.

progredimos em nossos compromissos e continuamos a
marca o primeiro em nossa transição para fornecer aos nossos

cumprir nossa visão de melhorar a vida em casa.

investidores e outros stakeholders uma auditoria externa limitada do
Guiados por nossa missão de “Ganhar Confiança e Criar

impressionante progresso que fizemos em relação aos nossos

Demanda”, demos vários passos tangíveis em nossas iniciativas

compromissos.

ESG que estão alinhadas com nossas questões materiais,
incluindo emissões de gases de efeito estufa (GEE), gestão de

A Whirlpool Corporation manteve-se fiel ao fornecimento de produtos

energia, diversidade, governança corporativa e ética, Cadeia de

de qualidade e à proteção do meio ambiente, apesar das interrupções

Suprimentos Responsável e outros. Nós os associamos ao nosso

e incertezas de 2020. Conforme as regulamentações locais foram

objetivo de tornar a vida em nossas casas, nossas comunidades

implementadas e as empresas fechadas, os consumidores

e nossas operações melhor hoje e no futuro. Começamos a

continuaram a exigir nossos produtos devido ao papel essencial que

relatar nosso impacto em relação às normas do Sustainability

eles desempenham em uma época em que as pessoas precisam de

Accounting Standards Board (SASB) em nosso relatório de 2019

maneiras confiáveis de armazenar e preparar alimentos, higienizar e

e agora começamos a divulgar os impactos dos riscos e

limpar roupas e louças. Temos orgulho de entregar uma linha

oportunidades relacionados ao clima usando a estrutura da Task

completa de eletrodomésticos, para garantir que todos tenham

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Este ano

acesso a produtos de alto desempenho em toda a gama
socioeconômica, em todas as regiões do mundo.

Nossa visão é ser a melhor empresa de Cozinha & Lavanderia,

melhorando continuamente a vida
em casa.
Relatório de Sustentabilidade 2020
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Causando Impacto —
Melhorando a Vida em Casa
Tudo o que fazemos na Whirlpool Corporation
está alinhado com nossa visão: Ser a melhor
empresa de Cozinha & Lavanderia, melhorando
continuamente a vida em casa. Embora as tarefas
do dia-a-dia como lavar, cozinhar e limpar
possam parecer insignificantes, elas são uma
expressão impactante de amor e desempenham
um papel fundamental na formação do mundo
em que vivemos. Também estamos fortemente
comprometidos com o desenvolvimento de
produtos inovadores que aumentem a eficiência
no uso de água e energia e economizem o
tempo de nossos consumidores. A economia de
água e energia também ajuda a reduzir as
contas de serviços públicos dos consumidores e
a proteger o meio ambiente. Nossos
consumidores podem gastar esse tempo e
economias financeiras cuidando de suas famílias
de outras maneiras.
Como consideramos as preferências do
consumidor e as influências culturais, e as
diferenças na infraestrutura e disponibilidade de
recursos (como água e energia) em todo o

Nosso primeiro detergente líquido, Swash, que é concentrado

mundo, nossa abordagem e impacto variam de

e ajuda a reduzir o desperdício de embalagens.

acordo com a região. Em países desenvolvidos,

8x

como os Estados Unidos e a Europa, nossa
jornada no fornecimento de eletrodomésticos
eficientes tem sido de sucesso contínuo ao longo

melhor eficiência e economia de tempo

melhorando a vida em casa ao economizar

de décadas, oferecendo inovação sem sacrificar

significativa.

tempo e dinheiro, reduzindo significativamente

o desempenho. São essas inovações intencionais

Da mesma forma, temos um produto como

seu impacto ambiental, um eletrodoméstico de

que melhoraram a vida de milhões de nossos

serviço de purificação de água único no Brasil,

cada vez. Também lançamos nosso primeiro

consumidores de maneiras significativas. A

que fornece acesso seguro e conveniente à água

detergente líquido, Swash, que é concentrado 8x

maioria das tarefas domésticas são feitas pelas

para as pessoas a custos mensais acessíveis,

e ajuda a reduzir o desperdício de embalagens. A

mulheres em casa, especialmente nos países em

bem como lava-louças de bancada que

inovação é fundamental para o nosso negócio e

desenvolvimento. Ao criar eletrodomésticos de

economizam água e tempo para limpar e secar a

nos concentramos intensamente em fornecer

alto desempenho que economizam tempo e

louça. Em 2020, lançamos mais de 100 produtos

soluções inovadoras em todos os níveis, para

esforço, ajudamos a aliviar uma parte dos fardos

inovadores, com duas novas plataformas globais

que cada indivíduo e família tenham a

e barreiras que impediram as mulheres de

inovadoras, uma lavadora de abertura superior e

oportunidade de uma vida melhor em casa.

buscar educação, empregos, tempo pessoal e

uma nova lava-louças. Cada produto representa

familiar. Fizemos isso com a introdução de

um marco significativo em desempenho e

produtos exclusivos, como a lavadora semi-

eficiência, à medida que continuamos a lançar

automática twin-tub na Índia. A unidade de baixo

produtos inovadores que superam

custo permite a lavagem de mais roupas com

significativamente os que substituem,

Relatório de Sustentabilidade 2020
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Abordagem ESG
Embora a Whirlpool sempre tenha se comprometido em fazer a coisa certa, com as mudanças climáticas
e a justiça social crescendo em importância para os stakeholders, empresas como a Whirlpool estão
acelerando seu foco em estratégias e iniciativas responsivas de ESG.
Além disso, a adoção de iniciativas internacionais voltadas para a sustentabilidade, como o Pacto Global
da Organização das Nações Unidas (ONU), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS)
e o Acordo do Clima de Paris, tem chamado a atenção da comunidade internacional para os impactos
ambientais das empresas.
Consistente com nosso histórico anterior sobre meio ambiente e em reconhecimento às demandas
em evolução, macrotendências e nossa avaliação de materialidade, tomamos várias medidas para
fortalecer nossa estrutura ESG em 2020 e responder aos nossos stakeholders internos e externos:

1

Fortalecemos a maneira como governamos
e executamos nossos esforços ESG.

2

Aprimoramos nossas práticas de reporte,

3

notadamente com a adição de uma um
relatório TCFD, enquanto continuamos a
relatar de acordo com os padrões SASB.

4

5

6

Assinamos um Virtual Power Purchase
Agreement (VPPA) nos EUA que
acreditamos que gerará reduções
significativas de emissões em toda a
cadeia de suprimentos da Whirlpool
Corporation, ao mesmo tempo que
representa um passo importante em
nosso compromisso de manter o
aquecimento global bem abaixo dos 2
graus Celsius exigidos pelo Acordo de
Paris (mais na página 29).
Atualizamos nossa estratégia de
engajamento de colaboradores para ser
mais ágil e flexível, a fim de permitir que
as preocupações dos colaboradores
sejam plenamente ouvidas (mais na
página 63).
Estabelecemos um novo Conselho
Executivo de Inclusão e Diversidade,
impulsionando a responsabilidade em
todas as regiões e ajudando a eliminar as
barreiras à inclusão (mais na página 57).

Obtivemos auditoria externa limitada
sobre a divulgação de nossas emissões
de gases de efeito estufa para fornecer
mais confiança na qualidade de nossos
relatórios.

Relatório de Sustentabilidade 2020
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Integramos ainda mais nossos princípios de ESG dentro da estratégia da Whirlpool
Corporation e em toda a cadeia de valor para melhor abordar os riscos e
oportunidades de curto e longo prazo:
► Ambiental/Mudanças Climáticas: Nossos esforços de sustentabilidade ambiental
são projetados para lidar com o aquecimento global, resíduos de aterros e os
desafios ambientais que nossos consumidores enfrentam, reconhecendo o
impacto das mudanças climáticas em nossa empresa. Cenários que levam em
consideração os efeitos potenciais das mudanças climáticas são integrados
ao nosso negócio. Nosso compromisso é demonstrado por meio de relatórios
aprimorados, alinhados às recomendações da TCFD. Consulte nosso Índice TCFD
para obter mais informações.
► Saúde e Segurança: Nossa Política Global de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e
Sustentabilidade, metas e ações por meio da World Class Manufacturing (WCM)
e Sistemas de Gestão de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade
são apenas alguns exemplos que mostram nosso compromisso em fornecer aos
nossos colaboradores um ambiente de trabalho seguro. Nossos esforços estão
focados na prevenção de lesões e doenças relacionadas ao trabalho, promovendo
a participação ativa em todos os níveis de nossos processos de Saúde, Segurança,
Meio Ambiente e Sustentabilidade e adotando comportamentos que melhorem
nosso desempenho e cultura.
► Capital Humano e Direitos Humanos: Nossa capacidade de atrair, desenvolver
e reter talentos é crucial para nossas operações e crescimento futuro. Nosso
compromisso com os direitos humanos globais se reflete em Nosso Manual de
Integridade e nos padrões que esperamos de nossos colaboradores, fornecedores
e parceiros de negócios em todo o mundo.
► Segurança e Qualidade do Produto: Reconhecemos que a segurança e a qualidade
do produto estão na vanguarda de tudo o que fazemos e são um componente
crítico para conquistar e manter a confiança de nossos consumidores. De ser o
primeiro princípio de Nosso Manual de Integridade a nosso abrangente sistema
de Global Product Safety (GPS), nosso histórico de várias décadas é uma prova de
como a Whirlpool Corporation vai além dos padrões da indústria.
► Ética e Compliance: O Programa Global de Ética e Compliance da Whirlpool
Corporation é projetado com uma estrutura abrangente baseada em risco,
sustentada pelos esforços de uma equipe global comprometida, juntamente
com políticas, procedimentos e sistemas robustos para manter a integridade
organizacional.
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FOCO NO PRODUTO

Ambiental

Uma Lava-Louças
Whirlpool

ZERO

Mais eficiente em termos de consumo

(UL2799) Zero Resíduos para Aterros.

de água do que lavar manualmente,
com a maioria de nossas lava-louças

Nossa nova abordagem

economizando mais de 2.500 galões

15%

de plataforma global
incorpora princípios e metas

de energia renovável de

Ambientais, Sociais e de

em nossa fábrica de lava-

por ano.1

nosso parque eólico local
-louças em Findlay, Ohio.

Governança (ESG) para um

70%

verdadeiro impacto holístico.

Redução das emissões
de GEE alcançadas pelas
lava-louças durante a fase
de uso em comparação
com a lavagem manual.1

Governança
Inovação holística usando os princípios
do Design for Environment em nossas
plataformas globais, conectando a
sustentabilidade do produto diretamente
aos objetivos de negócios.
Cadeia de Suprimentos Responsável com
auditorias de fornecedores e padrões
agressivos para materiais restritos.
Processo de segurança do produto
com as melhores práticas do setor e

3 a 4 vezes

Fabricada em plantas nível ouro

Social
ECONOMIZA

30

minutos de tempo por ciclo

em comparação com a lavagem manual,
liberando assim mais de 100 horas1 por

ano para as famílias.
As nossas lava-louças de

3 RACKS

COM MAIOR CAPACIDADE ajudam a

ganhar mais espaço quando necessário2.

referenciadas por outras empresas
para melhorar seus próprios
programas.

Com base na comparação favorável do uso de água e energia com o Modelo Nº KDTM354ESS
da KitchenAid, que foram comparados à lavagem manual entre 40 participantes do estudo
usando as condições e suposições estabelecidas em Gabriela Y Porras et al 2020 Environ. Res.
Comun. 2 021004. Considera 215 ciclos / ano.
2
Modelos WDTA80SAK, WDT750SAK, WDTA50SAK com base no volume total utilizável. Em
comparação com os modelos de 3 racks WDTA75SAH, WDT970SAH, WDT975SAH. Os estilos
de puxadores variam de acordo com o modelo.
1
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ALINHADA COM OS

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU (ODS)
Os ODS são um apelo à ação de todos os países para promover a prosperidade e
ao mesmo tempo proteger o planeta. Mais importante do que nunca, os objetivos
fornecem uma estrutura crítica de como nos recuperamos da pandemia de
COVID-19 como uma economia mundial interconectada. A Whirlpool Corporation
compartilha muitos dos mesmos objetivos, onde buscamos continuamente
melhorar nossos produtos, nossos negócios e operações para beneficiar nossos
colaboradores, consumidores, fornecedores, clientes e comunidades através da
construção de um melhor ambiente de trabalho, negócios e mundo.

Aqui estão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que priorizamos,
incluindo o alinhamento de nossas metas ESG com sua missão:
Meta dos
ODS

Meta da Whirlpool

Tópico
Material

Ações

► Aumentar em 50% o número de
colaboradores negros em todos os
níveis até 2025

Diversidade e
Igualdade de
Oportunidades

► Nosso Presidente do Board e CEO se tornou um membro fundador da
OneTen Coalition®. Saiba mais na página 58.

► Zero fatalidades e incidentes graves
em todas as fábricas

Saúde e Segurança
Ocupacional

► Desenvolvemos um Conselho Executivo de Inclusão e Diversidade em
2020, composto por líderes seniores de toda a empresa.
► Nosso Conselho de Administração está comprometido em buscar
candidatos diversificados e qualificados, incluindo diversidade de raça,
gênero e etnia em cada busca por conselheiro independente.
► 69% de nossas fábricas são certificadas na OHSAS 18001.

► Apoiar as comunidades onde
trabalhamos

Comunidades
Locais

► Expandir nosso trabalho com o
Habitat for Humanity® para dobrar
nosso impacto dos últimos 20 anos
até 2025

► Impulsionar o impacto positivo sustentável para todos os nossos
colaboradores negros atuais e futuros e nossas comunidades locais ao
anunciar o Compromisso de Igualdade Racial de nossa empresa em 2020.
► Continuar a apoiar Boys & Girls Clubs®, United Way®, Consulado da Mulher®
e Habitat for Humanity®.
► Apoiar as comunidades durante a COVID-19.
► Todas as instalações da Whirlpool Corporation em todo o mundo
participaram de atividades de engajamento da comunidade local.

► Zero Resíduos para aterros em todas
as fábricas até 2022
► Solicitação da divulgação completa
de materiais de 100% dos nossos
fornecedores globais até 2021
► 18% de plástico reciclado na
composição, Europa, Oriente Médio e
África até 2025

Ciclo de Vida do
Produto e Fim da
Vida Útil
Segurança e
Qualidade do
Produto

► Atualizamos nosso programa de zero resíduos para aterro para se alinhar à
norma UL ECVP 2799 Zero Resíduos para Aterros. 31 de 35 fábricas estão
no nível Silver e acima, com 71%, ou 25 fábricas atingindo os níveis Gold e
Platinum.
► Obtivemos certificação ISO em nossas fábricas:
► 69% foram certificadas ISO 14001.
► 73% foram certificadas ISO 9001-2015.
► Implementação do Global Material Compliance Portal para todas as regiões
em 2021 e solicitação da divulgação completa de materiais de todos os
fornecedores.
► Estabelecemos metas de plástico reciclado na Europa, Oriente Médio e
África e metas globais estão em desenvolvimento..

Redução de emissões de GEE até 2030:
► de nossos produtos em uso (Escopo
3, categoria 11) de 20%*
► de nossas fábricas (Escopos 1 e 2)
de 50%*
► Reduzir 3% na intensidade de energia
e 1% na intensidade da água todos os
anos em nossas fábricas
► Redução de 95% de refrigerantes
e espumas com alto potencial de
aquecimento global até 2023
*Em comparação com a linha de base de 2016

Emissões de GEE

► Definimos metas aprovadas pela Science-Based Targets initiative (SBTi),
representando nosso compromisso em manter o aquecimento global bem
abaixo da meta de 2 graus Celsius prescrita pelo Acordo de Clima de Paris.
► Nossas emissões de GEE obtiveram auditoria externa limitada pela primeira
vez em 2020.
► Possibilitar vidas sustentáveis carbono zero através de nossa parceria com
a Purdue University e nosso trabalho com a casa Retrofitted Net-zero
Energy Water and Waste (ReNEWW) em Purdue para fornecer
informações valiosas para a próxima geração de ecossistemas para a casa e
de eletrodomésticos.
► Aceleramos a implementação de iniciativas WCM Energy.
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Aqui está um resumo de como estamos ajudando a alcançar
outros objetivos de desenvolvimento sustentável por meio de
nossos esforços:
Meta dos
ODS

Tópico Material

Ações

Diversidade e Igualdade
de Oportunidades

► Adicionada uma conselheira mulher em 2020, resultando em 33% (ou quatro) dos

nossos 12 conselheiros não colaboradores mulheres.

► Em 2020, cada membro feminino do Conselho participou de uma série de palestras

organizada pela Rede das Mulheres da Whirlpool e com a presença de centenas de
colaboradores.

► Para melhorar continuamente a diversidade de gênero nas posições de liderança,

bem como na representação geral dos colaboradores, alavancamos uma abordagem
equilibrada que inclui a contratação por meio de listas de candidatos diversificadas,
sempre que possível, retenção e estratégias internas de desenvolvimento e
promoção.

► Apoiamos a programas de educação e desenvolvimento juvenil para mais de 4.000

jovens na comunidade em torno de nosso headquarter, dos quais 2.100 eram
estudantes negros.

► Desde 2002, a Whirlpool apoia mulheres empresárias por meio do Consulado da

Mulher®, que trabalha para melhorar e empoderar a vida de mulheres em situação
de vulnerabilidade social, erradicar a pobreza e promover a igualdade de gênero no
Brasil.

Gestão da Energia

► Em 2020, assinamos um VPPA que deve cobrir 15% de nossas emissões globais

do Escopo 2 por meio de investimentos em energia eólica nos Estados Unidos.

► Fizemos instalações solares com nova capacidade na fábrica da Índia e adquirimos

energia renovável no México.

Tecnologia e Inovação
Inclusivas de DfE

► Novas plataformas globais com inovação para o consumidor. Saiba mais na página

9.

► Criamos um Manual de Embalagens Sustentáveis em 2020 para continuar

impulsionando a inovação em embalagens.

► Em 2020, realizamos o primeiro evento de inovação em embalagens sustentáveis

virtualmente a fim de desafiar os atuais e novos fornecedores de soluções de
embalagem, matérias-primas ou tecnologias a trazerem novas ideias.

► Fizemos parceria com o World Business Council for Sustainable Development

(WBCSD) e outras empresas membros para desenvolver em conjunto uma estrutura
universal e consistente para medir a circularidade. Saiba mais na página 35.

Governança e Ética
Corporativas

► Nosso Comitê Diretor de Ética e Compliance Global inclui membros do Comitê

Cadeia de Suprimentos
Responsável

► 20.993 colaboradores concluíram a Certificação Anual de Ética e Compliance em

Executivo, incluindo nosso Presidente do Board e CEO.
2020.

► Em 2020, lançamos um treinamento Global Antissuborno/Anticorrupção para mais

de 15.000 colaboradores que representam funções ou cargos de alto risco.

► Ao longo das Semanas de Compliance Global, ênfase específica foi dada à Linha

de Integridade, incentivando seu uso para levantar questões de forma confidencial,
anônima e sem medo de retaliação.

► Exigimos que todos os nossos fornecedores se comprometam com o Código de

Conduta de Fornecedores (SCoC).
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MATERIALIDADE* E STAKEHOLDERS

Engajamento

À medida que gerenciamos nossos riscos e oportunidades não financeiros,
nossa avaliação de materialidade é uma primeira etapa crítica na definição dos
tópicos ESG que mais importam para nosso negócio e nossos stakeholders. Em
2020, nossa ESG Task Force priorizou recursos em torno das 10 tópicos materiais
ESG definidos em 2019 para criar planos de ação que garantam que nossas
estratégias de negócios considerem esses tópicos importantes. À medida que
navegamos no espaço complexo e em rápida evolução das estruturas, normas e
diretrizes ESG, aproveitamos esses tópicos para priorizar nossos relatos e nos
comunicarmos com eficácia com nossos stakeholders. Como a pandemia de
COVID-19 continua a nos impactar em todo o mundo, esses tópicos materiais
fornecem orientação valiosa para informar como cuidamos uns dos outros, de
nossas famílias e nossas comunidades.

Ambiental

Social

Governança

► Tecnologia e Inovação Inclusivas
do Design for Environment

► Diversidade e Igualdade de
Oportunidades

► Segurança e Qualidade do Produto

► Ciclo de Vida do Produto e
Fim da Vida Útil (Reciclagem e
Remanufatura)

► Comunidades Locais
► Saúde e Segurança Ocupacional

► Governança e Ética Corporativas
► Cadeia de Suprimentos Responsável

► Emissões de GEE de Produtos e
Plantas
► Gestão da Energia

*A materialidade, conforme usada neste relatório, e nosso processo de avaliação de
materialidade é diferente da definição usada no contexto de registros com a SEC.
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Usando um procedimento passo a passo padronizado, colaboramos com uma
consultoria terceirizada para priorizar os tópicos ESG que têm o maior impacto em
nosso desempenho e que são de extrema importância para nossos stakeholders.

PRIORIZAÇÃO DE TÓPICOS ESG
Definição de
propósito
e escopo
Definição do
que significa
materialidade
para nossa
organização e
clareza sobre
nossos objetivos
e público.

Identificação de
tópicos potenciais
Criação de uma
longa lista de
tópicos materiais
em potencial,
aproveitando
estruturas externas,
como os padrões
da Global Reporting
Initiative (GRI),
o Dow Jones
Sustainability Index
(DJSI), o CDP e os
ODS da ONU.

Categorizar
Refinamento
da longa lista
de possíveis
tópicos materiais
agrupando-os em
categorias.

Obter feedback
Discussão com
os stakeholders
de cada tópico
material em
detalhes para
entender sua
relevância,
impacto e
importância para
o nosso negócio e
stakeholders.

Priorização
Priorização de
temas materiais
com base na
importância
estratégica
para o negócio,
importância para
os stakeholders
e o impacto
social, econômico
e ambiental de
cada tema na
cadeia de valor,
liderado pela ESG
Task Force.

Envolvimento da
gestão
Os principais
líderes analisam
os resultados
da avaliação de
materialidade para
validar o resultado
e informar nossos
objetivos e
estratégias ESG no
futuro.

Buscar feedback
dos stakeholders
Diálogo e
engajamento
contínuos
com nossos
stakeholders para
entender e abordar
impactos, riscos e
oportunidades.

Queremos saber quais tópicos ESG são mais importantes

Continuaremos a promover um ambiente onde reservamos

para o nosso negócio e para os nossos stakeholders. Por

um tempo para ouvir primeiro, estar presentes e fazer com

meio de métodos formais e informais, alcançamos nossos

que os outros se sintam bem-vindos, valorizados, ouvidos e

colaboradores, líderes, fornecedores, investidores e outros

respeitados. Nosso objetivo é demonstrar cuidado e empatia

stakeholders para obter feedback além do processo formal de

em cada interação, consistentemente considerando a opinião

avaliação de materialidade. Ouvimos para que possamos estar

de outros, buscando perspectivas diversas e solicitando

em uma posição melhor para entender e lidar com impactos,

contribuições de todos os nossos stakeholders.

riscos e oportunidades.

Colaboradores
► Pesquisas de opinião
► Sistema de gestão de
desempenho

Comunidades
► Parcerias com organizações
locais

Investidores
► Reuniões 1:1
► Dia do Investidor
► Estudos de percepção

ONGs/Academia
► Conferências
► Reuniões 1:1

Clientes Comerciais
► Análises da linha de
produtos

► Pesquisas de satisfação

Fornecedores

terceiros

Governos
► Reuniões sobre políticas
► Parcerias público-privadas

► Diálogo contínuo
► Auditorias anuais
► Conferências

Relatório de Sustentabilidade 2020
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Estrutura ESG
Em 2020, refinamos nossa estrutura de governança para fortalecer ainda
mais nosso compromisso com ESG e impulsionar melhor o progresso em
nosso trabalho.
Nosso Comitê Executivo (EC) aprovou a formação de um novo Conselho
Social e de Governança e complementou o Conselho de Sustentabilidade
Ambiental existente, com três membros do EC designados para cada
conselho. O Corporate Controller da Whirlpool Corporation é responsável
por reportar ao EC e ao Conselho de Administração sobre questões de ESG.

Conselho de Administração

Corporate Controller

Comitê Executivo (EC)
3 Sponsors do EC

3 Sponsors do EC

Conselho de Sustentabilidade
Ambiental:

Conselho Social e de Governança:

Saúde, Segurança, Meio Ambiente e
Sustentabilidade, Suprimentos, Cadeia
de Suprimentos, Manufatura, Design e
Qualidade de Produto, Marketing

Reputação, Compliance, Recursos
Humanos, Relações com Investidores,
Jurídico, Gestão de Riscos

Cross-Functional ESG Task Force
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Acreditamos que ESG é fundamental para nossa estratégia e negócios, por isso
expandimos nossa ESG Task Force para incluir indivíduos e líderes-chave de todas
as áreas funcionais para apoiar a execução de nossas principais iniciativas ESG,
incluindo membros de:
► Comunicações

► Recursos Humanos

► Compliance

► Cadeia de Suprimentos Integrada

► Saúde, Segurança, Meio Ambiente e

► Relações com Investidores
► Jurídico

Sustentabilidade (EHSS)
► Sistemas Globais de Informação

► Manufatura

► Organização Global de Produtos

► Marketing

► Qualidade, Segurança e

► Suprimentos

Regulamentação Global do Produto
► Relações Governamentais

► Gestão de Riscos
► Fiscal e Tesouraria

CONFORME DESCRITO NO ESTATUTO DA ESG TASK FORCE, SUAS RESPONSABILIDADES INCLUEM:
Relatórios: Fornecer informações para o Relatório de Sustentabilidade anual e pesquisas de
ESG Ratings
Planejamento: Monitorar e avaliar continuamente o estado atual de ESG da Whirlpool
Corporation e sua percepção por meio do engajamento dos stakeholders e benchmarking
Priorização:
• Recomendar a priorização e o monitoramento adequado e benchmarking de tópicos
materiais relatados anualmente
• Supervisionar e revisar os resultados da avaliação de materialidade
Comunicação e Educação:
• Educar e comunicar-se regularmente com a equipe de liderança funcional,
• Comunicar-se regularmente com os membros dos Conselhos ESG e EC sobre o progresso
em direção aos objetivos da Task Force, e
• Envolver-se com vários stakeholders no estabelecimento e execução das estratégias de
ESG da Whirlpool Corporation
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SOBRE ESTE

Relatório

Este relatório abrange o período de 1º de
janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020,
para as operações da Whirlpool
Corporation. O limite deste relatório inclui
100% de nossas fábricas, principais
instalações não industriais e 100% de nossa
força de trabalho própria em todos os
países em que operamos. Sempre que
possível, orientamos os leitores a fontes de
informação adicionais, incluindo o site
corporativo e os relatórios financeiros
anuais. Nossos relatórios anuais anteriores
de sustentabilidade podem ser
encontrados em: whirlpoolcorp.com/
environmental-sustainability/. Este relatório
foi preparado de acordo com os GRI
Standards: Core Option. As Normas de
Relatórios de Sustentabilidade da GRI são as
primeiras e mais amplamente adotadas
normas globais para relatórios de
sustentabilidade. Elas são desenvolvidas
com verdadeiras contribuições
multissetoriais e enraizadas no interesse
público. Este relatório também inclui nosso
índice SASB 2020 e nosso relatório TCFD
inaugural. Além disso, obtivemos auditoria
externa limitada sobre nossas emissões de
gases de efeito estufa relatadas para 2020.
Para obter mais informações sobre este
relatório, entre em contato conosco em
ESG@whirlpool.com.

Relatório de Sustentabilidade 2020

19

COVID-19

Um Esforço
Integrado em
Todo o Mundo
Como o surto de COVID-19 continua a nos
impactar em todo o mundo, não há dúvida
de que nossa vida cotidiana mudou
fundamentalmente. Ainda assim, apesar de
todas as diferenças, uma constante
permanece — como todos nós cuidamos
uns dos outros, de nossas famílias e nossas
comunidades. Todos nós da Whirlpool
Corporation entendemos como isso é
incrivelmente importante e, com as famílias
ficando em casa, elas dependem cada vez
mais de nossas marcas e produtos para
ajudá-las a cuidar de seus entes queridos.

Relatório de Sustentabilidade 2020

20

NOSSA ABORDAGEM >> COVID-19

Na Whirlpool Corporation, nossa visão é ser a melhor empresa de Cozinha &
Lavanderia, melhorando continuamente a vida em casa. Desde o início da pandemia,
tornou-se mais crítico do que nunca viver de acordo com essa visão todos os dias
para o benefício de nossos colaboradores, consumidores e comunidades.
Entendemos que desempenhamos um papel essencial nos esforços para conter a
COVID-19 e levamos isso muito a sério. Nossas fábricas permaneceram abertas e
funcionando para produzir refrigeradores, lava-louças e eletrodomésticos de
cozinha e lavanderia necessários para manter as pessoas seguras em casa.

Colaboradores
A saúde e a segurança de nossos colaboradores em todo o mundo continuam sendo
nossa prioridade — sabemos que não poderíamos fazer nada disso sem seu
compromisso incansável. Implementamos as salvaguardas adequadas em nossas
fábricas de acordo com as diretrizes fornecidas pelo CDC e outras organizações de
saúde em todo o mundo, e realizamos monitoramento e ajustes continuamente em
uma base diária. Isso inclui protocolos de limpeza intensificados, distâncias
aumentadas em nossas linhas de produção, tomando a decisão de desacelerar as
linhas de produção ou reduzi-las conforme necessário e enfatizando a higiene
adequada nas fábricas, incluindo a lavagem frequente das mãos e, ao mesmo
tempo, garantindo que nossos colaboradores tenham equipamentos de higienização
adequados.

Ações em Nossas Instalações

e lembrete para não irem ao trabalho caso apresentem sintomas

Protocolos de Limpeza e Distanciamento Social
► Protocolos de limpeza intensificados em cada fábrica, incluindo a

ou tenham sido expostos.
► Os colaboradores expostos a, ou exibindo sintomas de COVID-19,

frequência de limpezas profundas e usando uma limpeza/

devem se auto-reportar para obter suporte adicional e iniciar uma

desinfecção profunda realizada por terceiros.

quarentena obrigatória.

► Aumento da distância em nossas linhas de produção para facilitar
o distanciamento social, conforme recomendação da WHO e do
CDC. Diminuímos a velocidade das linhas de produção e
reduzimos as linhas conforme necessário para garantir um
distanciamento seguro entre os colaboradores.
► Implementamos precauções de segurança alimentar em todas
as nossas lanchonetes e intervalos escalonados para aumentar o
distanciamento social.
► Enfatizamos a higiene adequada nas fábricas, incluindo lavagens
frequentes das mãos, e garantimos que nossos colaboradores
tenham equipamentos de higienização adequados.
Automonitoramento/Relatórios de Colaboradores
► Protocolos de triagem de temperatura implementados para todos
os nossos colaboradores em nossas fábricas.
► Comunicação diária a todos os colaboradores presenciais para
acompanhamento da saúde (temperatura e sintomas de doença)

Trabalho Remoto
► Os colaboradores são obrigados a trabalhar em casa, se possível.
► Retornar ao ambiente de escritório será uma abordagem em
fases determinada pelas diretrizes locais, estaduais e federais,
dados de saúde locais e prontidão das instalações.
Viagens e Visitantes
► Uma política de viagens robusta foi implementada. Todas
as viagens são restritas apenas a negócios essenciais, com a
aprovação do líder.
► Todos os colaboradores que viajaram para locais de alto risco ou
foram expostos a outras pessoas que viajaram para locais de alto
risco devem fazer uma autoquarentena antes de retornar às
instalações da Whirlpool.
► Os visitantes são restritos aos negócios essenciais apenas com a
aprovação do líder. Todos os visitantes estão sujeitos a políticas
de automonitoramento/relatórios.
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Consumidores
Enquanto o mundo continua lutando contra a COVID-19, nossos consumidores precisam de
nossos eletrodomésticos confiáveis para cuidar de suas famílias durante este período
turbulento. Eles dependem de nossos produtos — agora mais do que nunca — para limpar,
cozinhar e fornecer armazenamento adequado para alimentos e medicamentos. A saúde e a
segurança de nossos prestadores de serviços e consumidores são nossas principais
prioridades. Com 78.000 colaboradores em todo o mundo, temos orgulho de continuar a
apoiar nossos consumidores durante a pandemia de várias maneiras, incluindo:
► Continuação da realização de chamadas de serviço para reparos usando protocolos de
segurança aprovados.
► Orientação a todos os colaboradores e fornecedores — incluindo motoristas de entrega e
engenheiros — a seguir as diretrizes do CDC sobre como manter a si mesmos e a outros
seguros.
► Precauções implementadas como entrega sem contato, entrega drop-off apenas e
assinaturas verbais na entrega.

Comunidade
Com muitas famílias enfrentando desafios,
a Whirlpool Corporation está empenhada
em fazer a nossa parte para ajudar as
pessoas afetadas em nossas comunidades.
Tomamos uma série de medidas em 2020
para ajudar as comunidades, incluindo o
fornecimento de suporte financeiro e a
doação de suprimentos médicos e
eletrodomésticos para hospitais em todo o
mundo. Também apoiamos várias
organizações locais que prestam serviços
vitais aos mais vulneráveis da sociedade,
como bancos de alimentos, abrigos e
programas de alimentação escolar.
A seguir, exemplos do que fizemos para
ajudar nossas comunidades durante a
pandemia. Para obter mais informações,
visite resposta à COVID-19 para
colaboradores, consumidores e comunidade.
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DISPOSITIVOS

Médicos
PAPR: A Whirlpool Corporation, Dow Inc. e Reynolds Consumer
Products Inc. colaboraram para fornecer respiradores muito
necessários para profissionais de saúde. Juntos, projetamos e
construímos um sistema com protetor facial e respirador,
fundamental para ajudar a garantir a segurança e o conforto
dos colaboradores da linha de frente que costumam estar em
contato direto com pacientes de COVID-19. A colaboração
surgiu depois que o hospital local próximo ao headquarters em
Benton Harbor, Michigan, disse que estava usando seu
suprimento de máscaras e respiradores N95 a uma taxa 10
vezes maior do que o normal. Nossos engenheiros e designers
trabalharam para encontrar uma solução e projetaram o

respirador ou PAPR, um dispositivo EPI que substitui uma
máscara médica tradicional e visor e apresenta um protetor
facial descartável de polietileno. Os protetores transparentes
são flexíveis e confortáveis e podem ser substituídos
rapidamente entre os pacientes.

fabricou e montou o protetor facial. A Dow forneceu a resina
de polietileno para os protetores e a Reynolds Consumer
Products projetou e produziu o protetor descartável. Doamos
milhares deles a hospitais em todo o mundo, incluindo Itália,
México e Brasil, e vendemos quantidades adicionais
globalmente a um custo reduzido para prestadores de serviços
de saúde.

Nossa equipe totalmente virtual conseguiu passar do papel ao
produto aprovado em apenas sete semanas. Por meio desse
relacionamento único e de um grande esforço de um grupo de
pessoas muito talentosas, fabricamos e doamos respiradores
para ajudar nossos profissionais de saúde de primeira linha
durante a pandemia. A Whirlpool Corporation projetou,

Ventiladores Mecânicos: Os engenheiros da Whirlpool
Corporation com sede em Cassinetta di Biandronno, Itália,
desenvolveram um ventilador mecânico, Breath4U, e um
protetor facial EPI.
Para produzir o respirador Breath4U, nossas equipes da EMEA
trabalharam em parceria com a Politecnico di Milano e vários
médicos que trabalham em hospitais na Itália. Depois de
reconhecer uma escassez contínua de respiradores em
hospitais e o custo associado e a longa cadeia de produção dos
respiradores tradicionais, a equipe modificou seu design para
ser capaz de produzir mais dispositivos e torná-los acessíveis.
O respirador mecânico projetado pela equipe é um dispositivo
lógico de controle e de baixo custo que auxilia na respiração de
pacientes em situações pré-UTI — como triagem, ambulâncias
e serviços de emergência, onde os respiradores não estão

NOSSA EQUIPE TOTALMENTE VIRTUAL
conseguiu passar do papel ao produto

disponíveis imediatamente. O mecanismo do Breath4U é
baseado em uma bola Ambu que recebe automaticamente
uma quantidade controlada de pressão aplicada por duas

aprovado em apenas

7 semanas
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garras, e conta com uma interface gráfica que permite aos
médicos e profissionais de saúde definirem facilmente os
parâmetros respiratórios. Foi baseado em um projeto de código
aberto do MIT, onde cinco protótipos foram feitos para serem
testados posteriormente no TechRes (Laboratório de
Tecnologias Respiratórias) do Politecnico e nos hospitais
parceiros.
O protótipo final foi fabricado com componentes facilmente
adquiridos no mercado, mesmo em condições de emergência
de saúde. O projeto passou por uma fase inicial de certificação
IMQ (um organismo de certificação de normas de produto na
Itália) para testar sua segurança elétrica e agora está disponível
em uma base de código aberto para qualquer pessoa que
precise produzi-lo rapidamente.

Protetores Faciais: Para ajudar a produzir protetores faciais
de EPI eficazes e de baixo custo, os designers da Whirlpool

EM APENAS

Corporation começaram com uma série de projetos de código

2 semanas

aberto. Como muitos desses projetos envolviam o uso de
impressoras 3D, adaptamos as impressoras 3D existentes

nossas equipes produziram um molde de

disponíveis nos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento

injeção de plástico com capacidade de

em Cassinetta, Itália, para começar a fazer amostras. Além

produção de cerca de 2.000 peças por dia

disso, para aumentar ainda mais a capacidade de produção do
protetor facial, nossos engenheiros montaram uma
impressora 3D nova e maior do zero. O design do protetor
facial foi gradualmente aprimorado, também em colaboração
com o Politecnico di Milano, até o momento em que obtivemos
a certificação. Essa estreita colaboração nos permitiu alcançar
rapidamente um alinhamento ideal entre design, materiais e
desempenho geral dos protetores faciais. Além disso, dado o
sucesso da iniciativa e a elevada procura, em apenas duas
semanas, as nossas equipes produziram um molde de injeção
de plástico com uma capacidade de produção de cerca de
2.000 peças por dia, aumentando significativamente o volume
de produção.
A Whirlpool Corporation também produziu e doou
aproximadamente 16.000 protetores faciais no Brasil, em um
esforço conjunto com um centro de tecnologia. Nossos
engenheiros projetaram um protótipo e adaptaram uma linha
de produção em nossa fábrica de Joinville para cortar e montar
os protetores faciais que foram doados a organizações nas
cidades ao redor de nossas unidades.
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PRODUTOS E OUTRAS

Doações

Em todos os países onde fazemos negócios, nossa empresa e
Whirlpool Corporation Headquarters
(Southwest Michigan)

colaboradores enfrentaram o desafio da COVID-19, trabalhando
em estreita colaboração com organizações locais, prestadores de

Logo após o início da pandemia de COVID-19,
começamos a trabalhar para obter várias
remessas de suprimentos médicos para
doação à Spectrum Health Lakeland, um
sistema de saúde próximo ao nosso Global
Headquarters. Conseguimos adquirir mais de
nove remessas com dezenas de milhares de
máscaras médicas, luvas, termômetros e
aventais hospitalares para ajudar os
trabalhadores da linha de frente. Além disso,
centenas de eletrodomésticos foram doados
para ajudar hospitais locais, governos e
organizações de apoio em todo o mundo.

cuidados de saúde e governos para fornecer o apoio necessário
com segurança aos médicos e profissionais de linha de frente,
bem como a comunidade no geral.

EUA

► Eletrodomésticos doados a hospitais, abrigos
e organizações comunitárias locais.

Trinidad
Doação de eletrodomésticos de
lavanderia e refrigeração para um
novo centro de saúde.

México
► Entrega de EPIs para profissionais de
saúde e refrigeradores e equipamentos
de refrigeração para preservação de
medicamentos no Hospital San Jose e
em hospitais e abrigos para crianças
abandonadas em outras cidades.

Colômbia
Assistência prestada à
Cruz Vermelha Colombiana
e à Equipe de Polícia de
Bucaramanga.

Brasil
► Doação de 620 eletrodomésticos
a hospitais de campanha de
COVID-19.

► Fornecimento de eletrodomésticos
para a agência de adoção Casa
Paterna.

► Fabricação de aproximadamente
16.000 protetores faciais e
14.600 máscaras reutilizáveis.

► Máscaras doadas para comerciantes
do Mercado de Morelos.
► Máscaras fabricadas na fábrica Horizon
Apodaca Campus e entregues em 11
instalações do governo em Apodaca.

Costa Rica
Doação de refrigeradores
e máquinas de lavar ao
CONAPAM, Conselho
Nacional dos Idosos.

► Produção de máscaras faciais
descartáveis em nossa fábrica de
Celaya para equipes médicas.

► Doação de mais de 200.000
máscaras cirúrgicas e 150
dispositivos PAPR.
► Auxílio no reparo de ventiladores
e doação de 5.092 kits de
alimentos.

Argentina
► Lançamento do Comitê de Crise de Saúde para apoiar as ações
internas e externas e as relações governamentais.
► Lançamento do Employee Assistance Program (EAP) para apoio aos
colaboradores.
► Acesso a aplicativo que oferece assistência médica online a
colaboradores e familiares.
► #SeamosUno foi iniciado para doar 1 milhão de caixas de alimentos.
► Doação de cinco máquinas de lavar para hospitais públicos.
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Reino Unido
Doação de
eletrodomésticos a vários
hospitais e instituições
de caridade do National
Health Services.

Alemanha
Doação de máquinas de
lavar e microondas aos
abrigos de COVID-19 em
Stuttgart.

República Checa

Rússia

Lavadoras e secadoras doadas
ao Hospital Thomayer.

Doação de
eletrodomésticos para
apoiar as unidades de
saúde locais.

Polônia
Doação de eletrodomésticos para
unidades de saúde e bombeiros.

China
► Doação de produtos de lavanderia de alta
capacidade para quatro hospitais na província
de Anhui.
► Colaboração com a Fundação para o
Desenvolvimento do Transplante de Órgãos
da China para doar bebidas geladas e 10
refrigeradores aos Centros de Controle e
Prevenção de Doenças no distrito de Haidian
e Yanqing, bem como ao Hospital da Amizade
de Pequim.

Croácia
Doação de refrigeradores a
dois hospitais.

França
Doação de microondas
e refrigeradores às
associações Samusocial e
#protegetonsoignant.

Itália
Fornecimento de fundos e suporte para as cidades
e regiões da Itália onde a Whirlpool Corporation tem
uma presença significativa.

Espanha
Microondas e refrigeradores
doados ao Institut Català de
la Salut.

► Doação de €300.000 para apoiar uma variedade de
atividades, que vão desde a pesquisa até a compra de
equipamentos médicos vitais para hospitais locais.
► €60.000 arrecadados por colaboradores da
Whirlpool Corporation.

Portugal
Doação de produtos ao A CASA
(Centro de Apoio ao Sem Abrigo)
e ao INEM (Instituto Nacional de
Emergência Médica).
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Índia
Fornecimento de kits e
equipamentos médicos.
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Abordagem
Estratégia Ambiental

Operações com
ZERO
impacto

Na Whirlpool Corporation, nós nos
empenhamos para melhorar a vida em
casa. Nossa abordagem de
sustentabilidade ambiental tem como
objetivo solucionar os principais
desafios que nosso planeta e nossos
consumidores enfrentam. Como nosso
ex-CEO Elisha Gray II disse em 1969:
“Não podemos separar nosso negócio

POSSIBILITAR VIDAS
SUSTENTÁVEIS

CARBONO
ZERO

das comunidades em que operamos e

Compreender
totalmente o impacto
do clima em nossa
empresa

esperamos crescer e prosperar”. Com a
expectativa de que as mudanças
climáticas afetem muitos aspectos de
nossas vidas nos próximos anos,
levamos nossa responsabilidade a sério.
Essa ideia de sustentabilidade
contextual está no centro de nossos
esforços para alavancar o foco em

Design com Foco
no Meio Ambiente

tópicos materiais. Essas áreas de foco
incluem:

INVESTIR

NA
ECONOMIA CIRCULAR

Marion, EUA
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Design com Foco no Meio
Ambiente
Trabalhamos muito para endereçar o
desperdício o desperdício de plástico e
eliminar materiais perigosos em nossos
produtos e embalagens, criando demanda
por materiais reciclados, desenvolvendo

desempenhar um papel maior e melhor

produção em algumas de nossas fábricas,

em tornar as casas mais autossuficientes e

continuamos em uma trajetória forte para

resilientes. Esperamos que esses novos

superar nossas metas. Para acelerar nosso

ecossistemas domésticos também

progresso, assumimos um compromisso

permitam o uso expandido de energia

significativo e investimos em energia

renovável em escalas residenciais e de

renovável por meio de nossa entrada em um

serviços públicos e ofereçam novas

VPPA, uma inovação para a Whirlpool

novas alternativas e criando valor a partir de maneiras para os consumidores
gerenciarem suas emissões e recursos.
nossos produtos durante e no final de sua
vida útil. Estabelecemos compromissos
voluntários, com metas internas para
conteúdo reciclado, embalagens
sustentáveis e eliminação progressiva de
poliestireno expandido (EPS), policloreto de
vinila (PVC) e SVHC (Substances of Very High
Concern ou Substâncias Altamente
Preocupantes). Esperamos que esse
pensamento de ciclo de vida completo e
nossa inovação, juntos, criem produtos
melhores e mais sustentáveis. Além disso,
estamos procurando criar novas interações
e funcionalidades para que nossos

Operações com Zero Impacto

Corporation. Espera-se que o VPPA cubra
50% de nossas emissões de eletricidade do
Escopo 2 das fábricas dos EUA e ajude a
reduzir nossa pegada de carbono global em

Nossos Science-Based Targets aprovados

operações em quase 15% a partir do final de

representam nosso compromisso de

2021. Também fizemos instalações solares

manter o aquecimento global abaixo da

com nova capacidade na Índia e adquirimos

meta de 2 graus Celsius prescrita pelo

energia renovável para serviços públicos no

Acordo de Clima de Paris e gerar reduções

México. Olhando para o futuro,

significativas de emissões em toda a

continuaremos a investir em energias

cadeia de suprimentos da Whirlpool

renováveis, energia limpa fornecida por

Corporation. Em 2020, continuamos em

concessionárias e outras soluções de energia

nosso caminho acelerado para reduzir as

limpa na promoção de nossos

emissões de carbono. Embora a COVID-19

compromissos de redução de carbono.

tenha impactado temporariamente a

eletrodomésticos conectados possam

SASB: Impacto Ambiental >> CG-AM-410a.3

ESPERA-SE QUE NOSSO PRIMEIRO VPPA ABRANJA

50%

de nossas emissões de Escopo 2 nos EUA e
ajude a reduzir a pegada de carbono de nossas
operações globais em quase

15%
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Continuamos a investir na eficiência e inovação de nossos produtos para melhorar a vida em casa e em nossas comunidades.
Além de impulsionar a eficiência em produtos individuais, começaremos a impulsionar a eficiência por meio de interações mais
dinâmicas com a rede por meio de eletrodomésticos conectados. Também estamos investindo em inovações que automatizam
os níveis de água, utilizam configurações de água fria como padrão e dosagem automática de detergentes para reduzir ainda
mais nossos impactos ambientais e economizar tempo e dinheiro dos consumidores. Essas inovações e o envolvimento com
nossos consumidores têm a capacidade de gerar ganhos significativos nas emissões de nossos produtos em uso para exceder
nossas metas para 2030, enquanto proporcionam economia nas contas de energia e água do consumidor. Além disso, eles
abrirão novas oportunidades de fidelização de consumidores e crescimento de serviços. Isso é equivalente a economizar mais
de 2,5 milhões de uso de eletricidade em residências nos EUA por ano.
Além disso, continuamos a expandir nosso portfólio de produtos para ajudar os consumidores iniciantes e atender às
populações economicamente desfavorecidas com produtos inovadores que substituem os processos manuais e, muitas vezes,
mais intensivos em carbono e tempo.

LAVA-LOUÇAS

que usam aproximadamente três
galões de água e são

3 a 4 vezes

mais eficientes em termos de carbono e água do
que a lavagem convencional manual.1

Uma lavadora acessível

SECADORAS BOMBA DE CALOR
SEM EXAUSTÃO

desenvolvida para a Índia.

com a classificação de eficiência
mais alta na EMEA.

TWIN-TUB

“

Ao projetar para a eficiência, nos
esforçamos para ajudar os consumidores
a diminuir o uso de energia e água, ao
mesmo tempo em que economizam
tempo e esforço. Inovamos para lares e
pessoas com necessidades reais.
Roberto Campos
Vice-Presidente Sênior,
Global Product Organization

Com base na comparação do modelo KitchenAid nº KDTM354ESS com a lavagem manual entre 40 participantes do estudo usando as condições e suposições
estabelecidas em Gabriela Y Porras et al 2020 Environ. Res. Comun. 2 021004.

1
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A Whirlpool Europa se comprometeu a incluir

18%

de plástico reciclado em nossos produtos na Europa, no Oriente
Médio e na África até 2025.

Economia Circular: Combatendo Resíduos de Plásticos
A fim de possibilitar uma economia circular, estamos trabalhando para lidar
com os resíduos de plásticos em colaboração com a indústria e entidades
públicas. Usamos vários tipos de plásticos de alto desempenho em nossos
produtos, às vezes variando de 2% a 35% dependendo da categoria do
eletrodoméstico. Como nossos produtos tocam água e alimentos, buscamos
soluções em materiais plásticos reformulados que mantenham nosso alto
padrão de qualidade e segurança. E estamos sempre em busca de inovações
que melhorem a reciclagem, além dos programas tradicionais de devolução.
Dados os desafios constantes da reciclagem, também estamos olhando para
os plásticos a partir de uma perspectiva de ciclo de vida. Começamos com a
forma como desenvolvemos produtos para permitir o uso de porcentagens
mais altas de plásticos reciclados. Em seguida, analisamos como podemos
melhorar nossas soluções de serviço e manutenção
para manter os produtos em uso por mais tempo,
enquanto revisamos como podemos participar de
programas coletivos para melhor gerenciar o fim da
vida útil dos produtos (coleta, classificação,

A Whirlpool Corporation é líder na
EMEA na introdução de embalagens
sem EPS para alguns de nossos eletrodomésticos de cozinha e lava-louças.

tratamento) em uma base contínua. Nosso otimismo
é reforçado pelo fato de que, nos EUA, mais de 90%
dos principais eletrodomésticos são coletados e
reciclados no final da vida útil*, incluindo vários
programas voluntários para conduzir uma reciclagem
mais eficiente e abrangente.

*Fonte: AHAM e o Steel Recycling Institute
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Scorecard
Obtivemos ganhos significativos em 2020 em várias de nossas categorias de metas,
incluindo a redução de nossas emissões e resíduos em aterros.
Total Energy
Energia
Total

fornecer energia para

1M

113.895
gigajoules

de casas por um ano.1

7,144,184

redução de emissões nos
últimos quatro anos

ENERGIA RENOVÁVEL
DE 2020:

7,851,315

Desde 2019, reduzimos

EMISSÕES DE ESCOPO
3 SUFICIENTES para

8,060,536

20%
ESCOPOS 1 E 2

8,426,585

(gigajoules)

2017

2018

2019

20202

Emissões de GEE
Escopos 1 e 2 Bases Locais3

Escopo 3 Categoria 11 - Uso de produtos vendidos

(toneladas de CO2eq)

2016

(toneladas de CO2eq em milhões)

241.266

591.405

72,3

2016

832.671
2017

195.274

613.682
808.956

2018

178.859

574.713
753.572

2019

182.097

71,7

2017

66,2

2018

67,6

2019

502.314
684.411

20204 191.234

61,4

20204

471.938
663.172

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 1 & 2

Fonte: EPA https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

1

Devido à COVID-19, a produção global diminuiu em 2020, o que pode contribuir para a redução no consumo de energia.

2

Começamos a calcular as emissões Market-based do Escopo 2 em 2020 e continuaremos a relatar essa métrica no futuro. Saiba mais na página 109.

3

Os valores das emissões de 2020 foram auditadas por terceiros. Veja o relatório de auditoria externa limitada na página 103.

4
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Gestão de Resíduos
2017

2018

2019

2020

—

8

8

25

>95%

>96%

>96%

96%

<4%

<3,5%

<3,5%

3,1%

% Resíduos para Incineração

0,62%

0,26%

0,32%

0,20%

% Resíduos para Incineração com Recuperação de
Energia

0,18%

0,23%

0,20%

0,70%

2017

2018

2019

2020

Resíduos Totais (toneladas)

387.352

363.271

362.083

313.294

Resíduos Não Perigosos Totais (toneladas)

382.021

356.169

355.135

307.553

5.332

6.186

366.402

342.984

342.422

297.077

3.481

4.659

5.867

5.079

15.618

13.185

12.713

10.476

1.851

1.527

1.081

662

15.633

13.503

12.554

10.144

2017

2018

2019

2020

Água municipal

3.551,37

3.567,37

3.289,88

2.553,95

Água subterrânea

2.059,71

1.496,68

1.330,69

1.267,40

Água reciclada

164,38

164,72

176,49

175,03

Água superficial

280,24

222,19

187,27

224,14

22,33

22,46

33,99

28,86

Nº de Plantas com Zero Resíduos para Aterros
(ZWtL)1,2
% Resíduos para Reciclagem
% Resíduos para Aterro

Geração de Resíduos

Resíduos Perigosos Totais (toneladas)
Peso Total de Resíduos Não Perigosos
Desviados do Descarte2 (reciclado, reutilizado,
reduzido, etc.) (toneladas)
Peso Total de Resíduos Perigosos Desviados do
Descarte2 (reciclado, reutilizado, reduzido, etc.)
(toneladas)
Peso Total de Resíduos Não Perigosos
Descartados2 (toneladas)
Peso Total de Resíduos Perigosos Descartados2
(toneladas)
Resíduos Totais para Aterro (toneladas)

6.948

5.741

Consumo de Água
Água (megalitros)

Água de chuva

A partir de 2020, a métrica zero resíduos para aterros será calculada de acordo com os critérios da norma UL 2799 de níveis de Gold e Platinum. O número é uma
autodeclaração com base em análises internas e não é validado por terceiros.
2
Relatado pela primeira vez em 2020.
1
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Efluentes
2017

2018

2019

2020

1.003,78

999,86

1.034,09

946,59

290,93

291,32

306,54

272,04

Tratamento off-site de efluentes

1.844,71

1.888,07

1.710,73

1.330,48

Efluentes em águas superficiais

496,86

500,64

605,42

587,26

97,78

131,00

135,90

102,04

2017

2018

2019

2020

0,0139

0,0139

0,0122

0,0124

1,21

1,19

1,18

1,15

144,7

145,4

137,8

133,4

0,1016

0,0958

0,0854

0,0755

6,65

6,55

6,53

5,85

0,2685

0,2436

0,2229

0,1894

Destino (megalitros)
Tratamento físico químico de
efluentes in loco
Tratamento biológico de efluentes in loco

Evaporação de efluentes

KPIs Ambientais Normalizados
Intensidade de Emissões de
GEE Escopos 1 & 2
(toneladas de CO2eq/produto)
Intensidade de Emissões de GEE Escopo 3
(toneladas de CO2eq/produto)
Intensidade Energética
(megajoules/produto)
Intensidade Hídrica
(m3/produto)
Intensidade de Resíduos
(kg/produto)
Intensidade de Resíduos em Aterros
(kg/produto)

Certificações Ambientais
Plantas Certificadas ISO 14001 Plantas Certificadas ISO 50001
(%)

67%

72%

69%

9%

19%

14%

(%)

2018

2019

20201

2018

2019

20201

A porcentagem de fábricas certificadas nas ISO 14001 e ISO 50001 diminuiu
em relação ao ano passado devido a uma nova linha de base, usando
apenas fabricas.

1
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Produtos
Ciclo de Vida do Produto e Fim da
Vida Útil

2

1
3
1 FABRICAÇÃO
Continuamos a progredir para um modelo de negócios mais circular, mitigando os impactos ambientais
de nossos produtos com uma abordagem de ciclo de vida. Em 2020, fizemos uma parceria com o World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e outras empresas membros para desenvolver em
conjunto uma estrutura universal e consistente para medir a circularidade. A ferramenta Circular
Transition Indicators (CTI) foi desenvolvida para ajudar empresas em diferentes setores em todo o mundo
a medir e melhorar seu desempenho circular. Usando a ferramenta, as empresas podem definir o
escopo e preparar a avaliação, interpretar seus resultados, entender os riscos e oportunidades, priorizar
ações e estabelecer metas SMART para monitorar o progresso. Atualmente, estamos implementando a
ferramenta em toda a Whirlpool Corporation, envolvendo os stakeholders internos para estabelecer
metas e medir nosso progresso em direção a produtos circulares. Ao tornar nossos produtos mais
circulares, a Whirlpool aumentará a eficiência dos recursos, aumentará a demanda por materiais
reciclados e diminuirá o uso de recursos naturais.
A equipe de sustentabilidade também usa a metodologia de Análise de Ciclo de Vida (LCA) para
avaliar os impactos ambientais potenciais e quantificáveis associados a um produto. Formamos
uma equipe dedicada em 2018 que está trabalhando para integrar essa metodologia ao processo de
desenvolvimento de produtos. A equipe conduziu avaliações de produtos em cinco das sete categorias
de produtos da Whirlpool Corporation até agora. Essas avaliações ajudam a identificar oportunidades de
melhoria, informam a tomada de decisões e podem determinar indicadores de desempenho ambiental
relevantes. Como os produtos da mesma categoria têm impactos semelhantes ao longo de suas fases do
ciclo de vida, nos concentramos na análise dos principais produtos que fornecem uma visão abrangente
dos impactos no ciclo de vida e informam melhorias para cada categoria.
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1. Reparos: Oferecemos serviços de reparo para
manter os produtos funcionando corretamente,
aumentando assim a longevidade de nossos
produtos. Um estudo do grupo industrial
APPLiA — Home Appliance Europe — descobriu
que cerca de 81% dos pedidos de reparos na
União Europeia resultam em reparos reais. Isso
reduz drasticamente o número de produtos
descartados e aumenta sua vida útil.

13

2 USO
Durante a fase de uso, reduzimos
os impactos ambientais de nossos
produtos de três maneiras:

2. Centros de devolução: Da mesma forma,
trabalhamos para evitar o descarte final dos
produtos com nossos centros de devolução.
Temos seis centros de devolução nos Estados
Unidos, um no Reino Unido e um no Canadá.
Esses centros recolhem os produtos, dão a eles
uma classificação, que determina se devem ser
recondicionados ou usados como peças e, em
seguida, revendem os eletrodomésticos que
estão funcionando. Em 2020, os centros de
devolução dos EUA processaram cerca de
205.000 eletrodomésticos e mais de 104.000
foram reformados e revendidos.

3. Ofertas de serviço: Também temos produtos
que são comercializados como serviço, o que
nos permite controlar todo o ciclo de vida.
Na América Latina, temos purificadores de
água que são alugados em vez de comprados.
Realizamos serviços de manutenção durante a
fase de uso do purificador de água, e, quando
um consumidor termina de usar o produto,
a maioria dos produtos é devolvida para nós,
recondicionada e fornecida a outro consumidor.
Em alguns casos, reutilizamos as peças ou, caso
não seja possível reutilizá-las, descartamos
a unidade de maneira adequada. Esses
purificadores de água melhoram a segurança
da água para nossos consumidores, e o modelo
de aluguel inclui serviço e troca de filtro, o que
simplifica o processo para eles. Todos esses
programas têm como objetivo prolongar a vida
útil de nossos produtos e mantê-los fora do
fluxo de resíduos.

3 FIM DA VIDA
No final da vida, nosso objetivo é garantir que todos os produtos sejam
reciclados o máximo possível.
No Brasil, em fevereiro de 2020 foi publicado um decreto nacional que
regulamenta a estrutura, implantação e funcionamento do sistema de
logística reversa de eletrodomésticos. O decreto coloca em vigor um
conjunto crescente de metas ao longo de cinco anos para a coleta e
reciclagem ambientalmente adequada de eletrodomésticos a partir de
janeiro de 2021.
O Decreto prevê que as empresas que não aderirem ao modelo coletivo de logística reversa por meio de
entidades gestoras, devem comprovar aos órgãos ambientais competentes a implantação individual do
sistema. No Brasil, a Whirlpool aderiu à ABREE — Associação Brasileira de Reciclagem de
Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos.
Em 2020, a Whirlpool liderou com a ABREE uma forte interface com o governo brasileiro para entender a
complexidade da implantação do sistema de logística reversa de eletrodomésticos no país, incluindo a
criação do Grupo de Monitoramento de Performance (GAP) com o objetivo de implantar em âmbito
federal o sistema de coleta de 2021 em diante.
A ABREE representa mais de 85% do volume total de resíduos a serem coletados no Brasil, o que a torna
uma das maiores entidades responsáveis pela destinação correta de resíduos eletrônicos no mundo. No
Estado de São Paulo, a meta do setor para 2020 era coletar 26 toneladas de lixo eletrônico, e
ultrapassamos esse montante, recolhendo e tratando cerca de 50 toneladas de lixo eletrônico.
Para regiões onde há falta de infraestrutura para programas de devolução, a Whirlpool trabalha com
varejistas e terceiros para encontrar formas de reciclar e reutilizar nossos eletrodomésticos.
Continuamos a explorar maneiras de tornar nossos produtos mais fáceis de reciclar no final de sua vida
útil.

SASB: Impacto Ambiental do Ciclo de Vida do Produto >> CG-AM-410a.3
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Tecnologia e Inovação Inclusivas do
Design for Environment
A pegada ambiental dos eletrodomésticos se espalha ao longo de seu ciclo de vida,
desde o design até o fim de sua vida útil. Nosso objetivo é reduzir os impactos
ambientais de nossos produtos, fornecendo aos nossos consumidores produtos que são
projetados com materiais com o menor impacto ambiental possível, que são eficientes
no consumo de eletricidade e água e que podem ser facilmente reciclados no final de
sua vida útil. Ao projetar para a eficiência, podemos ajudar ainda mais os consumidores
a diminuir o uso de energia e água, economizando dinheiro, tempo e esforço. Da
mesma forma, ao usar materiais seguros e ambientalmente sustentáveis, oferecemos
aos consumidores a tranquilidade de saber que seus produtos são bem feitos.
Durante a fase de design, focamos em maximizar a eficiência energética e hídrica,
aumentar o uso de materiais reciclados e eliminar gradualmente as substâncias
perigosas. Fazemos isso aplicando nosso Product Attribute Leadership Scorecard (PALS)
a novos produtos. O PALS é usado por nossas equipes de marketing e engenharia para
informar os estágios iniciais do projeto do produto e inclui o consumo de energia e água
e a eficiência de materiais. O uso de materiais reciclados e alternativas de embalagem
tem o potencial de diminuir os custos do produto e pode reduzir ainda mais o impacto
ambiental de nossos produtos.

Gestão de Materiais Críticos
Nossa equipe de Gestão de Materiais Críticos garante que todos os nossos produtos
estejam em conformidade com os regulamentos para eliminar os materiais perigosos e
sejam seguros para uso pelos nossos consumidores. Nossa lista de materiais restritos
está totalmente integrada aos processos de fornecimento e design para garantir a
conformidade desde o início. Em 2020, a base de fornecimento
da Europa, Oriente Médio e África fez a transição completa para
nosso novo Portal Global de Compliance de Materiais, que nos
permite gerenciar proativamente as substâncias preocupantes
em nossa complexa cadeia de suprimentos, com foco em
aplicações e fornecedores de alto risco. Essa ferramenta será

Nosso Portal Global de Compliance
de Materiais nos permite gerenciar
de forma proativa as substâncias
preocupantes em nossa complexa
cadeia de suprimentos.

implantada em todas as outras regiões em 2021 e nos permitirá
solicitar a Divulgação Completa de Materiais de todos os
fornecedores. Nosso objetivo era solicitar a Divulgação
Completa de Materiais de 100% dos fornecedores até 2020.
Embora não tenhamos conseguido enviar a solicitação a todos
os fornecedores, concluímos a implementação do Portal Global
de Compliance de Materiais e finalizaremos a implantação até o
final de 2021.
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MANUAL DE EMBALAGEM SUSTENTÁVEL
Melhorias de Embalagem
Com o tempo, pretendemos substituir todo o EPS em nossas
embalagens e outros materiais descartáveis por opções mais
sustentáveis. Na Europa, no Oriente Médio e na África, fomos
líderes do setor com nossas soluções de embalagem sem
EPS para alguns de nossos produtos de cozinha e lava-louças

Criamos um Manual de Embalagem Sustentável
em 2020 para continuar a impulsionar a inovação e
as soluções de embalagem a fim de reduzir
significativamente nossos impactos ambientais e
definir metas de melhoria, permitindo que nossas
equipes de engenharia de plataforma global façam
as perguntas certas no ponto certo do processo de
desenvolvimento do produto.

IKEA. Em 2020, realizamos o primeiro evento virtualmente de
inovação em embalagens sustentáveis a fim de desafiar os
atuais e novos fornecedores de soluções de embalagem,
matérias-primas ou tecnologias a trazerem novas ideias. O
evento foi uma oportunidade de investigar e explorar novas
opções sustentáveis em embalagens e uma parte da
promessa da Whirlpool Corporation de melhorar
continuamente todos os produtos e processos da empresa.
Essas inovações importantes, que estamos desenvolvendo,
ajudarão a manter os produtos seguros durante todo o
processo de transporte, ao mesmo tempo que diminuirão a
quantidade de resíduos após a chegada do produto.
Internamente, desenvolvemos um mecanismo de
pontuação para avaliar holisticamente os vários parâmetros
de embalagem sustentável, incluindo circularidade,
programas de Responsabilidade Estendida do Produtor
(EPR) e tendências regulatórias.
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Emissões de GEE
Produtos
A Whirlpool Corporation está comprometida em reduzir nossos impactos ambientais
e atingir nossos Science-Based Targets, consistentes com as reduções necessárias para
manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius.
Nossos Science-Based Targets aprovados destacam o compromisso em reduzir nossos
impactos ambientais. Continuamos a aprimorar nosso Sistema de Gestão de Emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEMS), lançado em 2018, para monitorar nossa pegada
global de emissões para produtos em uso. O GEMS utiliza o consumo de energia dos
produtos para calcular as emissões do produto ao longo da vida e foi desenvolvido de
acordo com as normas do GHG Protocol. Para converter com precisão o consumo de
energia em emissões, o GEMS considera fatores de emissão fornecidos pela
International Energy Agency (IEA) e uma vida útil média do produto de 10 anos.
Atualmente, estamos no caminho certo para atingir nossas metas de redução de
emissões e continuaremos a impulsionar a eficiência energética em nossos produtos,
em todos os níveis de preços, por meio de nosso programa Design for Environment.
Impulsionar o desenvolvimento do ecossistema em nossos produtos e em casa, para
as atuais e futuras gerações, é igualmente importante para nós. Nossa parceria de
longa data com a Purdue University e nosso trabalho com a casa Retrofitted Net-zero
Energy, Water and Waste (ReNEWW) em Purdue continuam a fornecer informações
valiosas para a próxima geração de ecossistemas domésticos e de eletrodomésticos.
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Nossa pesquisa está focada no

um VPPA que deve cobrir 15% de nossas

desenvolvimento de tecnologias ultra-

emissões globais de Escopo 2 por meio

eficientes e na implementação de

de investimentos em energia eólica nos

otimizações do ecossistema doméstico

EUA. Este é um marco importante para

que aumentam o desempenho básico e

nosso programa de energia renovável

o valor para o consumidor, enquanto

e foi alcançado pela colaboração de

diminuem o impacto ambiental e os

uma equipe multifuncional de parceiros

custos operacionais domésticos.

internos e externos, ajudando-nos a

devido a uma combinação de esforços,

continuar em nosso caminho para a

incluindo uma redução no uso de eletricidade

Plantas e Operações
Investimos na melhoria contínua da
eficiência energética, desenvolvendo
e utilizando a geração ou aquisição
de energia renovável local, enquanto
investimos em opções de energia
renovável off-site. Em 2020, firmamos

neutralidade de carbono.

NOSSAS FÁBRICAS NO BRASIL
ALCANÇARAM UMA REDUÇÃO DE

27%

nas emissões de CO2 nos últimos seis anos

(<10% no KPI de Energia), uma redução de

Desde 2019, a Whirlpool Corporation é
membro da EPA’s Green Power Partners,
ajudando a apoiar o desenvolvimento

60%
no consumo de gás liquefeito de petróleo

de uma nova capacidade de geração

(GLP) impulsionado em grande parte por uma

renovável nos EUA, ao mesmo tempo

mudança para empilhadeiras elétricas e uma

que ajuda a proteger o meio ambiente.

redução de

61%
no consumo de gasolina.

CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA
VIRTUAL DA WHIRLPOOL CORPORATION =

15%

de nossas emissões globais do Escopo 2.
Isso se compara às emissões anuais de
aproximadamente 26.000 casas nos EUA*

*De acordo com a EPA’s Greenhouse Gases
Equivalencies Calculator.

Pune, Índia
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Na Índia, nossa unidade de Faridabad adicionou 1.200 KW à sua capacidade
solar. A capacidade solar total da unidade é agora de 2.000 KW de geração,
o que atende a cerca de 13% da demanda diária de energia. Nossa planta de
Pune na Índia também adicionou 2.200 KW de capacidade solar, elevando
seu total para 3.200 KW, o que atende a cerca de 15% da demanda diária da
planta.
Também temos trabalhado para reduzir as emissões em nossos produtos e
operações para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius,
encontrando oportunidades em nossa cadeia de valor. A transição precoce e
voluntária para agentes de expansão de formulação avançada com menor
potencial de aquecimento global em nossos processos de fabricação
resultou em compensações de carbono que podem ser certificadas para
mercados voluntários de carbono pelo American Carbon Registry (ACR). ACR é
um programa líder de compensação de carbono que desenvolveu
metodologias de compensação ambientalmente rigorosas e baseadas na
ciência por anos. Nossos créditos de carbono registrados pelo ACR são
vendidos a compradores externos, o que cria fundos que são usados por
nossas equipes de desenvolvimento de produtos para investir em produtos
inovadores e sustentáveis para nos ajudar a atingir nossas metas de redução
de emissões.

A Whirlpool Corporation foi reconhecida com o Prêmio de
Excelência EPA SmartWay® por nosso desempenho ambiental
e de energia da cadeia de suprimentos de frete pelo sexto ano
consecutivo em 2020. Como parte do programa, os motoristas
certificados se comprometem a aumentar sua eficiência energética
e economia de combustível. Enviamos quase todos (97% dos
principais eletrodomésticos, excluindo CAC/Peças) os nossos
produtos na América do Norte usando operadoras SmartWay®.

Relatório de Sustentabilidade 2020

41

AMBIENTAL

Gestão da Energia
Sabemos que gerenciar o uso de recursos naturais no processo de fabricação
é a coisa certa a fazer como parte de nossos esforços para reduzir nossa
pegada ambiental. Como empresa líder mundial em cozinha e
eletrodomésticos, contamos com nossa escala global e processos de
manufatura inovadores para impulsionar o melhor desempenho de energia
em todas as regiões. A metodologia WCM que adotamos em todas as nossas
unidades de produção inclui um pilar Ambiental: ajudar a prevenir a poluição
por meio da implementação de controles operacionais adequados e eficazes,
educando as pessoas e garantindo o uso responsável da energia.
Usamos várias ferramentas em nosso ambiente de fabricação para conduzir
uma gestão de energia mais eficaz, incluindo:
► Nosso Sistema de Gestão Ambiental (EMS), que é estabelecido com base

em normas reconhecidas, como a ISO 14001 — Sistemas de Gestão
Ambiental — e ISO 50001 — Normas de Sistemas de Gestão de Energia.
► Nossa ferramenta de auditoria de gestão de energia (EMAT), que visa

melhorar o comportamento por meio da compreensão de atos inseguros e
transformando-os em atos seguros, promovendo mudança cultural e
melhorias de processos.
Todas as nossas iniciativas são orientadas por nossa Política Global de Meio
Ambiente, Saúde e Segurança.

Ottawa, EUA
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Nossa meta de reduzir 3% na intensidade
de energia a cada ano está no caminho
certo, à medida que nossas equipes
aceleram a implementação de iniciativas de
energia WCM. Por exemplo, nossa planta
de Joinville no Brasil alcançou uma redução
de 13% na intensidade energética nos
últimos três anos, evitando perdas no
processo fabril. A equipe identificou
potenciais perdas e realizou ações
específicas para minimizá-las por meio da
eliminação de vazamentos de ar
comprimido, implantação de recuperação
de calor, troca de luminárias e redução do
consumo de energia elétrica. O projeto foi
reconhecido com a premiação do “Prêmio
Expressão de Ecologia”, um dos mais

Monitoramento de Dados

Resíduos

Monitoramos os dados de consumo de

Em 2012, definimos uma meta de 10

energia, bem como outros key performance

anos para chegar a zero resíduos para

indicators ambientais, usando o Resource

aterros até 2022. Em 2020, atualizamos

Advisor da Schneider Electric. Nossos

nosso programa de zero resíduo para

sites globais usam esta plataforma para

alinhá-lo à norma UL ECVP 2799 Zero

relatar dados ambientais em um sistema

Resíduos para Aterros, que define certos

centralizado, comparar KPIs com outros

níveis de desempenho. No início de

sites e revisar dados de anos anteriores. Ela

2020, pedimos a todos os sites que

inclui dados históricos relacionados a água,

atingissem o nível Silver de acordo com

resíduos, energia e emissões de plantas, que

a autodeclaração, o que requer pelo

são usados para informar nossa estratégia e

menos 90% de desvio do aterro sem

reportes ambientais.

incineração (reciclagem, reutilização,
redução, rejeição) e até 94% com

Também priorizamos resíduos e água como

resíduos para incineração, até ao final

parte de nosso Sistema de Gestão Ambiental. do ano. De acordo com dados internos,

reconhecidos prêmios ambientais do Brasil.
Nos EUA, a Whirlpool Corporation faz parte
do Better Plants Program do Department of
Energy (DOE). Junto com outros fabricantes
líderes, nosso objetivo é melhorar a
eficiência energética e a competitividade no
setor industrial.
No Reino Unido, nossa equipe de energia
fez parceria com seu fornecedor de
gás para trocar 40% de seu uso de gás
de petróleo liquefeito (GLP) por uma
alternativa de GLP de base biológica. O
BioLPG tem emissões mais baixas em
comparação com o GLP tradicional e
calcularemos as reduções de emissões
exatas dessa mudança em 2021. A equipe
do Reino Unido pretende continuar sua
transição para o BioLPG nos próximos 20
anos, eventualmente substituindo todo o
GLP padrão.

71%

As fábricas da Whirlpool Corporation alcançaram o
status Zero Resíduos para Aterros Gold ou Platinum
em 2020.
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Duas das três unidades da Whirlpool Corporation no Brasil
alcançaram o status de resíduo zero absoluto (nível Platinum)
para aterros em 2020, enquanto a fábrica de Manaus alcançou
o status Gold. Nossa fábrica de Joinville também ganhou o
prestigioso Prêmio Ambiental do “Prêmio Expressão de Ecologia”.
31 de 35 fábricas atingiram essa meta, com 25 fábricas indo além do nível Silver. O
nível Gold requer que as plantas desviem entre 95% e 99% de resíduos de aterro e
tenham entre 5% e 9% de recuperação energética. A adoção do padrão UL nos
ajudou a entender que as barreiras para Zero Resíduos para Aterros permanecem.
Por exemplo, certos tipos de resíduos, como resíduos médicos, não têm opções
alternativas de descarte ou somos obrigados a enviá-los para aterro ou incineração
sem recuperação de calor em algumas das regiões onde operamos. Estamos no
caminho certo para atingir nossa meta de 10 anos, com Zero Resíduos para Aterros
até 2022.
Enquanto esperamos concluir nossa jornada de zero resíduos de fabricação para
aterros, começamos a coletar e trabalhar com nossas equipes da cadeia de
fornecimento integrada para medir e conduzir as melhores práticas de zero resíduos
em nossos centros de distribuição regionais. Também nos concentramos em
incentivar a mudança de comportamento por meio de
treinamento. Em nossa planta de Joinville, Brasil, por exemplo,
a implementação de um princípio WCM para melhorar a
gestão de resíduos permitiu que a equipe aumentasse a
quantidade de materiais recicláveis, aproximadamente 10

Planta de Findlay, Ohio alcança
próximo de Zero Resíduos para
Aterros; ganha prêmio EPA E3
Gold Level em Ohio
Findlay, EUA

toneladas por ano, e evitasse a incineração.
A planta de Findlay da Whirlpool é uma planta piloto para
nossos esforços Zero Resíduos para Aterros nos EUA e opera
com 98% de desvio de resíduos, com apenas 0,17 kg de
resíduos sendo enviados para aterros por eletrodoméstico
produzido.
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ALLIANCE FOR WATER EFFICIENCY

Água
O pilar Ambiental de nosso sistema WCM é responsável por
gerenciar o consumo de água nas unidades de fabricação. Todas as
nossas fábricas utilizam a metodologia WCM para detectar e atacar
desperdícios e perdas. Nossa meta é reduzir a intensidade da água
em 1% ano após ano. Essa meta é definida propositadamente para
ajudar a liderar melhorias na eficiência hídrica, sem sacrificar o foco

Somos um membro fundador da Alliance for Water
Efficiency com nosso Diretor de Sustentabilidade
atuando como Vice-Presidente, eleito em dezembro
de 2020. Acreditamos que o uso eficiente da água
economiza dinheiro, preserva o meio ambiente e
ajuda as comunidades a prosperar.

em energia e emissões. As instalações normalmente se saem melhor
do que a meta, com os resultados de 2020 mostrando que fomos

Controlamos as águas residuais em todas as nossas fábricas de

capazes de alcançar reduções além da meta na maioria dos

acordo com os regulamentos locais. Além disso, todas as instalações

instalações. Nossas fábricas no Brasil aumentaram os volumes de

seguem um sistema WCM de classificação para águas residuais e

recirculação de água em seus processos e alcançaram cerca de 98%

monitoram quaisquer eventos usando um sistema de rastreamento

de recirculação de água, o que equivale à água necessária para

global. Os eventos que excedem o limite de águas residuais são

encher 1.000 piscinas olímpicas. A unidade de Joinville reaproveitou

classificados em diferentes categorias de gravidade. O primeiro é um

água da chuva equivalente a 8% do consumo total de água em 2020,
enquanto a unidade de Rio Claro reaproveitou 100% de suas águas
residuais industriais nos processos de fabricação.

quase acidente, gerando um alarme interno, indicando que o limite
foi ultrapassado, mas o limite legal não foi atingido. A mais grave
é uma emergência grave em que o local foi multado ou submetido
a um processo administrativo. A meta é sempre zero eventos que
excedem o limite de águas residuais. Este sistema permite que os
instalações rastreiem quaisquer incidentes e estabeleçam metas de
melhoria.

EMERGÊNCIA
SÉRIA

Em nossa jornada para alcançar o uso sustentável da água,
consideramos os riscos representados pela escassez de água,
realizando avaliações de risco regulares usando a ferramenta
Aqueduct do World Resources Institute (WRI) em um nível global,
bem como requisitos regulatórios locais e normas internacionais,

EMERGÊNCIA
GRAVE

como ISO 14001 como base para nossa avaliação. Os resultados
dessas avaliações são usados para orientar nossa estratégia e planos

EMERGÊNCIA

de ação. Nosso foco atual é a implementação de projetos para
reduzir o consumo de água e aumentar a reciclagem e reutilização da
água em nossas fábricas.
A qualidade da água doméstica recebeu grande ênfase em 2020, com
a continuação dos projetos de geração e filtragem de microfibras,
bem como o lançamento de um grande estudo de qualidade da água
doméstica* da Purdue e da Environmental Protection Agency (EPA) dos
EUA. Este estudo, a avaliação mais abrangente de uma única casa até
o momento, foi construído com base em dados coletados na
ReNEWW House. Além disso, junto com os vizinhos na Purdue DC
House, os engenheiros da Whirlpool Corporation e os pesquisadores
da Purdue Engineering continuam a estudar como converter toda a
energia elétrica doméstica de sistemas de corrente alternada para

QUASE ACIDENTE

corrente contínua, aumentando assim a eficiência energética
doméstica e a acessibilidade à geração renovável e armazenamento.
*Fonte: Purdue University e estudo da EPA
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NOSSA

Abordagem
Com a pandemia de COVID-19 forçando
mudanças sem precedentes em nossa força
de trabalho e programas, trabalhamos
muito em 2020 para nos mantermos
focados em nosso propósito — ser a melhor
empresa de cozinha e lavanderia,

18%

DE REDUÇÃO DE
INCIDENTES GRAVES

melhorando continuamente a vida em
casa.

25%
dos Conselheiros
não Colaboradores
são Minorias
Raciais/Étnicas

Rapidamente mudamos para trabalhar
como One Whirlpool em todo o mundo,
ajudando aproximadamente 80% de nossa
força de trabalho dos escritórios a fazer a
transição para o trabalho remoto e criando
recursos para ajudar a cuidar de nossos
colaboradores, consumidores e
comunidades.

41%
de Colaboradoras
(população total)

9.000

COLABORADORES
DOARAM SEU TEMPO
PARA AS NECESSIDADES
DA COMUNIDADE LOCAL
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A saúde e a segurança de nossos

para manter nossos colaboradores

colaboradores continuaram sendo

seguros.

Inclusão e Diversidade
Inclusão e Diversidade são pilares de

nossa principal prioridade, conforme
trabalhamos com as autoridades de

Também continuamos a apoiar nossos

saúde para implementar rapidamente

consumidores enquanto eles lidavam

as diretrizes de saúde da World Health

com as novas realidades da pandemia.

Organization (WHO) e dos U.S. Centers

Como nossos eletrodomésticos são

for Disease Control and Prevention

essenciais para manter nossas vidas

(CDC). Nossas equipes globais de

funcionando perfeitamente em casa

Saúde, Segurança, Meio Ambiente e

durante a pandemia, continuamos a

Sustentabilidade desempenharam

entregar eletrodomésticos em todo o

um papel fundamental ao definir

mundo, implementando precauções

nossa resposta à COVID-19, atuando

como entrega sem contato, entrega

na vanguarda da implementação de

drop-off e assinaturas verbais na

protocolos e processos de segurança

entrega.

Este ano, assumimos o compromisso
com os nossos colegas negros dos
EUA de sermos mais intencionais
em relação à igualdade racial, com
programas e iniciativas adicionais para
abordar a igualdade e a justiça dentro
de nossa empresa e nossa comunidade.
Reconhecemos que a desigualdade
racial é uma questão social muito
mais ampla com uma longa história.
Embora nossas ações se concentrem em
nossas “quatro paredes” e em nossas
comunidades locais, acreditamos que

Embora nossas ações se

as ações que tomarmos serão benéficas

concentrem em nossas

para a sociedade em geral.

“quatro paredes” e em nossas
comunidades locais, acreditamos
que as ações que tomarmos
serão benéficas para a sociedade
em geral.
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Scorecard
Visão Geral dos Colaboradores

Média de Horas de Treinamento por Ano

Média de Horas de Treinamento por Ano

(colaboradores colarinho branco)

(colaboradores colarinho azul)

45

45

37

48

2019

2020

2019

2020

Colaboradores por Gênero
MULHERES

HOMENS

60% 2019
59% 2020

40% 2019
41% 2020

Total de Colaboradores por Região

28%

27%

2019

2020

América do
Norte

25%

24%

2019

2020

18%

17%

2019

2020

Ásia

Europa, Oriente
Médio e África

29%

32%

2019

2020

Empregados por Idade

Empregados por Idade
(2020)

(2019)

<30

>50

20%

América Latina

22%

>50

18%

58%

<30

25%

57%
30-50

Minorias Sub-Representadas por Nível
(apenas nos EUA)1

Mulheres por Nível
2019

2020

Comitê Executivo

25,0%

25,0%

Diretoria e Acima

25,0%

25,7%

45,8%
37,5%

46,8%
38,1%

Gerente Sênior e Abaixo
Colarinho Branco
Colarinho Azul

30-50

2019

2020

Comitê Executivo

13%

13%

Diretoria e Acima

20%

26%

20%
23%

21%
25%

Gerente Sênior e Abaixo
Colarinho Branco
Colarinho Azul

Nosso Federal Employer Information Report EEO-1 mais recentemente, representando os colaboradores em dezembro de 2020, estará disponível para download em nosso site
corporativo a partir do segundo trimestre de 2021. Embora disponibilizemos o documento publicamente, medimos nosso progresso de diversidade como uma empresa global de
forma diferente da visão apenas nos EUA fornecida pelo relatório EEO-1. O EEO-1 não é totalmente representativo de como medimos a diversidade em nossa empresa e acreditamos
que as informações que relatamos em outras partes deste relatório são um reflexo mais preciso do nosso progresso na diversidade.

1
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Colaboradores por Tipo
Colaborador por Gênero
e Tipo de Contrato

Colaborador por
Tipo de Contrato

(%)

(%)

6

7

10

16

4

90

93

2019

2020

2019

Temporário

Homens

Regular

12

96

94

88

84

2020

Regular
Temporário

Mulheres

Regular
Temporário

Colaboradores por Região e Tipo De Contrato
REGULAR

REGULAR

61% 2019
70% 2020

TEMPORÁRIO

95% 2019
99,9% 2020

5% 2019
0,1% 2020

América do Norte

REGULAR

99% 2019
98% 2020

REGULAR

96% 2019
93% 2020

TEMPORÁRIO

Ásia

TEMPORÁRIO

4% 2019
7% 2020

Europa, Oriente
Médio e África

1% 2019
2% 2020

América Latina

Colaborador por
Tipo de Emprego
(%)

11
89

Colaborador por Gênero
e Tipo de Emprego
(%)

6

6

94

94

19

2

88

81

2019
Integral

2020
Meio Expediente

2020

2019
Homens

Mulheres

Integral
Meio Expediente
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Novas Contratações1
Empregados por Idade
>50

HOMENS

56% 2019
56% 2020

(2020)

>50

4%

Novas Contratações por Gênero

Empregados por Idade

(2019)

6%

<30

<30

MULHERES

44% 2019
44% 2020

55%

41%

30-50

53%
41%
30-50

Novas Contratações por Região

Novas
Contratações
por Etnia

22%

29%

2019

2020

América do Norte

32%

31%
11%

9%

2019

2020

22%

2019

2020

Ásia

Europa, Oriente
Médio e África

Minoria
sub-representada
com base nos EUA

36%

40%

2019

2020

A menos que especificado de outra forma, todos os
dados incluem colaboradores colarinho azul e branco.

1

América Latina

Rotatividade de Colaboradores
Rotatividade de Colaboradores por Idade
>50

COLARINHO BRANCO COLARINHO AZUL

10% Voluntário 25% Voluntário
23% Total
32% Total
2

56% 2019
56% 2020

44% 2019
44% 2020

45%

30-50

Rotatividade de Colaboradores por Região

20%

26%

2019

2020

34%
14%

9%

2019

2020

34%

2019

2020

Ásia

Europa, Oriente
Médio e África

Rotatividade de Colaboradores por Gênero
MULHERES

41%

46%

América do Norte

HOMENS

<30

14%

45%

Rotatividade de Colaboradores
por Etnia

29%

<30

30-50

2

Minoria sub-representada
com base nos EUA

(2020)

>50

9%

Rotatividade de Colaboradores

Rotatividade de Colaboradores por Idade

(2019)

32%

31%

2019

2020

América Latina
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A rotatividade involuntária aumentou em 2020 devido
a uma redução na força de trabalho como resultado
dos impactos da COVID-19.
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Saúde e Segurança

2017

2018

2019

2020

Taxa de Casos Registráveis

0,71

0,72

0,73

0,76

Taxa de Incidente de Tempo Perdido

0,18

0,21

0,23

0,23

Fatalidades — Contratados

0

0

0

0

Fatalidades — Colaboradores

0

2

1

0

—

67%

69%

69%

Plantas com Certificação OHSAS 18001

Incidentes Graves
a cada 100
Colaboradores

Incidentes Graves Casos de Doença

0,01

2020

2020

9
11 em 2019

Total de Horas Trabalhadas

Registráveis

136.921.903

17

2020

2020

140.371.368 em 2019

19 em 2019

0,02 em 2019

Casos de Lesões

Lesões Registráveis Fatalidades
Registráveis OSHA OSHA a cada 100
Relacionadas ao
Colaboradores
Trabalho

518
2020

0,76

506 em 2019

2020

0,72 em 2019

0
2020

1 em 2019

1 em 3

Colaboradores da Whirlpool
realiza Voluntariado

Relatório de Sustentabilidade 2020

52

SOCIAL

Saúde e Segurança
Ocupacional
Responsabilidade Compartilhada
Na Whirlpool Corporation, continuamos comprometidos com a melhoria contínua em
nossos programas de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade (EHSS),
entrega e resultados. Em 2020, lançamos o “We Care”, nosso compromisso em proteger
nossos colaboradores, preservar o meio ambiente, agir de forma sustentável e envolver
todos os colaboradores como uma responsabilidade compartilhada.
Nossa área de EHSS global aprimora nosso processo de planejamento estratégico e
priorização por meio do engajamento da equipe e ferramentas como a análise de Forças,
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (FOFA ou SWOT), classificação de risco e a matriz
Responsável, Aprovador, Consultado, Informado (RACI). Isso também adiciona rigor aos
nossos esforços de EHSS e garante que estejamos alinhando prioridades e objetivos de
EHSS.

Estabelecendo Core Competency Teams
Em 2020, estabelecemos Core Competency Teams (CCT) de EHSS globais para conectar
melhor especialistas regionais e globais no assunto, permitindo o compartilhamento de
melhores práticas e otimização de fluxos de trabalho. Entre eles está o CCT de Segurança,
composto por representantes multifuncionais de Engenharia, Operações e EHSS, que
colaboram para implementar abordagens e ferramentas de prevenção de incidentes e
lesões associadas às atividades de maior potencial da Whirlpool Corporation, a saber,
segurança de máquinas. Seguindo em frente, esta equipe expandirá a campanha
“Attitudes for Life” na América Latina.

NOSSA RESPOSTA À COVID-19
Desde o início da pandemia global de COVID-19, a saúde e a segurança de nossos
colaboradores continuam a principal prioridade. Nossas equipes globais de EHSS
desempenharam um papel central em nossos esforços para manter o foco e a
continuidade, implementando vários protocolos de segurança, adquirindo
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), fornecendo padrões de controle e
processos de auditoria; e orientação de acordo com novos protocolos,
benchmarking e aprendizados práticos. Desde o início, monitoramos ativamente a
pandemia por meio de uma Equipe de Gestão Global de COVID-19, que se reúne
regularmente com os stakeholders multifuncionais e profissionais médicos para
avaliar os desenvolvimentos mais recentes, tomar decisões sobre ajustes aos
protocolos e formular estratégias para gerenciar mudanças em nossas instalações.
Continuaremos focados na execução de nosso plano estratégico para reduzir
sistematicamente o risco de acordo com as necessidades de mais alta prioridade,
ao mesmo tempo em que continuamos a realizar protocolos de COVID-19 eficazes,
conforme necessário.

Relatório de Sustentabilidade 2020

53

SOCIAL >> SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
Attitudes for Life

melhor visibilidade do status de compliance

profissionais médicos especializados ou ajudando

O Attitudes for Life foi criado para incutir uma

regulatória em cada fábrica e aumentando a

os colaboradores e suas famílias a encontrar

mentalidade de conscientização de Saúde,

competência de nossos profissionais de EHSS

prestadores de cuidados primários em sua área.

Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade

globais. Além disso, continuamos nosso

entre os colaboradores por meio de uma

processo de Auditoria de Governança Global,

Nosso Programa de Assistência ao Colaborador

aprendizagem imersiva baseada na

concluindo nove auditorias ao longo do ano,

Global oferece aconselhamento 24 horas por dia,

experiência, incluindo o uso de cenários para

com foco nos principais tópicos de Saúde e

7 dias por semana e suporte de bem-estar que

ensinar os colaboradores sobre riscos e

Segurança, como parte de um ciclo de revisão

visa os riscos à saúde, como ansiedade, depressão

consequências. Como resultado de nosso foco

de três anos. O conteúdo da auditoria inclui

e outras necessidades de saúde mental.

na proteção durante o uso de máquinas,

requisitos internos, como eficácia da

Facilitamos o acesso a esses serviços por meio de

melhorias no local de trabalho e Attitudes for

implementação de procedimentos, bem como

sites e portais dedicados.

Life, a região da América Latina apresentou

obrigações de compliance regulamentar. Todas

uma redução na taxa de lesões graves de 57%

as contramedidas de avaliação de risco e ações

Em 2020, a Whirlpool Corporation fez parceria

em comparação com 2019.

de acompanhamento exigidas de

clínicas de Saúde Ocupacional, Diretor Médico,

autoavaliações regulatórias e/ou auditorias de

Recursos Humanos, equipes de Operações e

Além disso, continuamos a garantir e manter o

governança global são documentadas e

Departamentos de Saúde locais para implementar

reconhecimento externo para a implementação

acompanhadas até a conclusão.

com sucesso estratégias de prevenção de doenças,

do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança,

como rastreio de temperatura de colaboradores,

Meio Ambiente e Sustentabilidade, com 69% de

Prevenção de Lesões e Doenças

clínicas de teste e campanhas que abrangem uma

nossas fábricas globalmente certificadas na

A Whirlpool oferece uma variedade de serviços

variedade de tópicos, desde o uso de máscara

OHSAS 18001.

de saúde in loco que ajudam os colaboradores

adequada até lembretes de higiene, lavagem das

a receber cuidados no trabalho e também a

mãos e vacinação contra a gripe.

As atividades cobertas pelo Sistema de Gestão

utilizar a rede externa. Todas as nossas

de EHSS incluem todas as atividades de

instalações nos EUA têm clínicas de saúde nas

Gerenciamos a ergonomia e lesões por

produção e não produção das plantas fabris. As

unidades. Embora o foco principal seja a saúde

movimento repetitivo em uma base contínua por

obrigações legais e outras obrigações de EHSS

ocupacional, devido à Whirlpool estar na

meio de processos robustos de integração de

são documentadas por cada local e certificadas

indústria de fabricação, ela oferece alguns

colaboradores, rotação de tarefas e

durante as auditorias.

serviços de atenção primária não ocupacional,

implementação de controles de engenharia. Em

como administração de vacinas e realização de

nossas instalações nos Estados Unidos,

Análise de Risco, Compliance Regulatória e
Governança

exames biométricos para colaboradores. Na

contratamos a Humantech para ajudar a

clínica, um farmacêutico vem ao local uma vez

padronizar e simplificar nossa abordagem para

Com base em nossos esforços de 2019,

por semana e está disponível para se reunir

avaliações ergonômicas.

expandimos nosso uso das ferramentas de

com os colaboradores para conversar sobre

Em 2020, tivemos um total de 518 lesões

análise de risco WCM e identificação de perigos

quaisquer dúvidas que eles tenham sobre os

registráveis da OSHA, nove das quais foram

em 2020, atribuindo contramedidas com base

medicamentos que estão tomando, adesão ou

classificadas como incidentes graves da Whirlpool

na hierarquia de controles para reduzir o risco

efeitos colaterais.

Corporation. Embora reconheçamos que apenas
um evento de lesão já é demais, aprendemos com

de lesões. Agora, todos os locais estabeleceram
planos de ação para completar 100% das

A Whirlpool também oferece instrutores de

cada evento à medida que progredimos em nossa

avaliações de risco exigidas. Essas avaliações

saúde em todas as nossas instalações nos

jornada para manter zero incidentes.

de risco serão revisadas periodicamente para

Estados Unidos. Os instrutores de saúde

verificar se os controles são mantidos, bem

trabalham em tempo integral e estão

Embora mantenhamos metas de redução ano a

como após qualquer evento de lesão para

disponíveis para se reunir com os

ano da Taxa Total de Incidentes Registráveis (TTIR)

avaliar se contramedidas adicionais podem ser

colaboradores e suas famílias para ajudar a

e Lesões Graves, nossa meta é sempre zero. Ao

necessárias.

criar planos de bem-estar eficazes e hábitos

mesmo tempo, continuamos a enfatizar os

sustentáveis para melhorar a saúde dos

principais indicadores ou Indicadores-Chave de

Em 2020, lançamos um novo processo

colaboradores. Eles também ajudam os

Atividades (KAIs) como oportunidades para

digitalizado de autoavaliação de compliance

colaboradores a utilizar o sistema de saúde

resolver perigos ou problemas antes que se

regulatória específica por país, permitindo

— seja encaminhando seu caso para nosso

tornem incidentes. A implantação e o

profissional de enfermagem, conectando-os a

rastreamento de KAIs se enquadram na
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metodologia WCM e incluem Atos Inseguros, Condições Inseguras e Quase Acidentes.
Como resultado de nosso crescimento e maturidade contínuos com WCM, além da
utilização de Gensuite, tivemos um aumento de 84% no relatório de indicadores
antecedentes, que é usado para estabelecer contramedidas para reduzir ainda mais o
risco.

Tecnologia 4.0: Integração e Impacto de Saúde, Segurança,
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Acreditamos que o aproveitamento do poder das tecnologias digitais permitirá
uma entrega aprimorada de EHSS, ao mesmo tempo em que gera valor ao
negócio. Além de continuar a alavancar nossa solução de EHSS digital para
análise de dados e ações de respostas, avaliamos ativamente novas tecnologias
para solucionar nossas maiores oportunidades de segurança e eficiência. Os
projetos são priorizados de acordo com a metodologia WCM e potencial para
entregar melhorias de segurança e redução de custos. Por exemplo, um
‘aplicativo de movimento’ de vídeo para smartphone alimentado por inteligência
artificial implementado em 10 de nossas fábricas na América do Norte permitiu
avaliações ergonômicas mais eficientes, consistentes e precisas, reduzindo o
tempo total necessário para realizar uma avaliação e
reduzindo significativamente a variação de métodos
observacionais. Nossas fábricas também reduziram os riscos
associados à operação de veículos industriais motorizados
por meio da telemática, permitindo avaliações antes do uso

A Whirlpool Corporation usa
co-bots em nossas fábricas para
ajudar a reduzir o risco de lesões e
as interações homem-máquina.

do equipamento, utilizando leitores de cartão para evitar o
uso não autorizado e capturando comportamentos de
direção e quase incidentes em tempo real.
A colocação de robôs colaborativos, ou co-bots, em nossas
fábricas reduz o risco de lesões, reduzindo
consideravelmente a interação homem-máquina e

reduzindo ou substituindo operações manuais e repetitivas.
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Desempenho de Segurança: Uma Responsabilidade
Compartilhada
A Whirlpool Corporation está empenhada em reduzir a frequência e a gravidade dos
ferimentos à medida que continuamos nossa jornada para zero. Reconhecemos que,
para chegar lá, devemos incorporar EHSS como uma responsabilidade
compartilhada, contando com fortes conexões entre EHSS, Engenharia e Operações
em todos os níveis da organização. A metodologia WCM impulsiona o engajamento
entre pilares e capacita todos a assumir e participar da segurança no local de
trabalho.
Uma maneira de trabalharmos para promover o envolvimento em segurança com
nossos novos operadores é por meio de uma combinação de treinamento em sala
de aula e uma experiência de integração prática e envolvente chamada ‘dojo’, que
fornece um ambiente de aprendizado tátil para aprimorar o reconhecimento de
perigos e as regras básicas de segurança. Essa base é fortalecida com a transição
dos operadores para o chão de fábrica, preparados para implementar ferramentas
WCM como “Blue Tag”, onde podem identificar atos inseguros, condições inseguras e
quase acidentes; e se envolver diretamente na resolução de problemas e na
implementação de contramedidas.

ZERO

Fatalidades
Relacionadas ao
Trabalho em 2020

No caso de uma lesão ou incidente, os operadores também se envolvem
diretamente no processo de solução de problemas, usando ferramentas WCM e
uma abordagem Plan-Do-Check-Act. A análise regular de tendências é então
completada no local, em nível regional ou global para ativar planos de ação focados
para reduzir lesões.
Também criamos Conselhos Globais de Fabricação mensais para nos conectarmos
com nossa liderança operacional e principais stakeholders; alinhar prioridades e
expectativas; e compartilhar práticas recomendadas e histórias de sucesso. Nosso
Comitê Executivo também mantém a visibilidade dos relatórios de desempenho de
EHSS mensais e das principais ações de melhoria.

Olhando Para a Frente
Seguindo em frente, continuaremos nossa transformação para trabalhar como uma
equipe de EHSS global, criando conexões mais fortes entre regiões e entre
especialistas no assunto para trabalhar em nossas maiores prioridades e ganhar
eficiência. Também utilizaremos ativamente nosso processo de análise de risco
como nossa bússola para impulsionar a melhoria em EHSS, reconhecendo nossa
responsabilidade compartilhada de proteger nossos colaboradores, preservar o
meio ambiente e agir de forma sustentável, em busca de melhorar a vida em casa.
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Diversidade e Igualdade
de Oportunidades

Inclusão e diversidade são valores centrais na Whirlpool Corporation porque
sabemos que atrair pessoas com pontos de vista diversos melhora nossos
produtos, serviços e a capacidade de nossas equipes. Reconhecemos que
estamos em uma jornada contínua e, portanto, estamos comprometidos com
metas ousadas e ações significativas para cultivar uma cultura ainda mais
forte, mais inclusiva e diversificada no local de trabalho, bem como nas
comunidades onde trabalhamos e vivemos. A inclusão cria uma cultura de
pertencimento; a diversidade nos torna melhores.
Em 2020, desenvolvemos um Conselho Executivo de Inclusão e Diversidade
composto por líderes seniores de toda a empresa com foco na identificação e
eliminação de barreiras à inclusão. O Conselho tem a tarefa de fornecer visão,
orientação e aconselhamento para nossa estratégia Global de Inclusão e
Diversidade de longo prazo e prioridades de curto prazo, garantindo o
alinhamento com a estratégia do negócio. A principal função do Conselho é
gerar responsabilidade e alcançar resultados sustentáveis em todas as
regiões do mundo.
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Reconhecemos que a desigualdade racial é uma questão
social ampla com uma longa história. Embora nossas ações se
concentrem em nossas “quatro paredes” e em nossas comunidades
locais, esperamos que tenham um efeito cascata na sociedade
em geral. Em 2020, a Whirlpool Corporation definiu uma nova
governança para operacionalizar as ações e estabelecer os níveis de
transparência necessários para tornar nossa organização mais forte
na criação de oportunidades compartilhadas que todos os nossos
colaboradores merecem.

Compromisso com a Igualdade Racial
O racismo não tem lugar no mundo e nem na Whirlpool Corporation. Inclusão
e Diversidade estão no centro de quem somos como empresa. Com a injustiça

AVANÇO PARA NEGROS AMERICANOS

racial em destaque em 2020, nos comprometemos a ouvir e aprender com

Em dezembro de 2020, nosso Presidente do

aqueles que carregam o impacto dessas desigualdades por décadas. E

Board e CEO Marc Bitzer tornou-se membro

começamos esse esforço com nossos próprios colaboradores e comunidades

fundador da OneTen, uma coalizão de líderes

locais. Como resultado, anunciamos um compromisso com a igualdade racial,

executivos que criaram uma organização com a

que compromete a Whirlpool Corporation a gerar um impacto positivo

missão de treinar, contratar e promover um

sustentável para todos os nossos atuais e futuros colegas negros e nossas

milhão de negros americanos nos próximos 10

comunidades locais. O objetivo deste compromisso é ser uma jornada de

anos para empregos de sustento familiar com
oportunidades de avanço.
Lançada com 36 outros CEOs em uma variedade
de setores, a Whirlpool trabalhará com
organizações parceiras para continuar a
melhorar as práticas de inclusão no local de
trabalho e fornecer oportunidades para negros

vários anos com marcos importantes ao longo do caminho para garantir que
estamos progredindo. Acreditamos que esta iniciativa acabará por beneficiar
todas as minorias sub-representadas.
Nos meses desde que anunciamos o compromisso em julho de 2020, criamos
um Comitê Diretor liderado por nosso Presidente do Board e CEO que se reúne
mensalmente para revisar as ações, o progresso e os investimentos. Mais de

americanos. Essas ações se alinham ao nosso

200 colaboradores voluntários estão executando em 16 fluxos de trabalho que

compromisso de fomentar uma cultura inclusiva

definiram regras e resultados mensuráveis a serem entregues ao longo dos

e diversa, onde todos os colaboradores se sintam

próximos cinco anos.

bem-vindos, respeitados, valorizados e ouvidos.

Embora o compromisso esteja focado nos Estados Unidos, ele esta enraizado
em nossos valores globais e muitas das ações que tomamos serão refletidas
internacionalmente. Nosso compromisso é claro: teremos uma política de
tolerância zero para a marginalização racial dentro da Whirlpool Corporation, e
isso será regularmente comunicado a toda a organização. Esse esforço é
liderado por nosso Presidente do Board e CEO, e todos os líderes de pessoas e
líderes individuais serão responsabilizados por ajudar a atingir os objetivos
que estabelecemos.

Anunciamos um compromisso da Whirlpool Corporation
com a igualdade racial para gerar um impacto positivo
sustentável para todos os nossos atuais e futuros colegas
negros e nossas comunidades locais.
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Igualdade & Justiça na Whirlpool
Corporation
1. Ações de Inclusão

► Fornecer treinamento sobre preconceito inconsciente e empatia obrigatório para

todos os líderes de pessoas — com foco nos desafios da diversidade
► Revisar regularmente as práticas de compensação de nossos colaboradores negros

para garantir justiça e igualdade; fechar quaisquer lacunas que possam existir
► Fazer de 10 de junho o nosso “dia de impacto na comunidade” para todos os

colaboradores dos EUA

2. Ações e Metas de Diversidade (EUA)
► Representação: Aumentar em 50% o número de colaboradores negros em todos os níveis
► Representação: Aumentar em 50% o número de colaboradores negros de nível de diretoria e

acima
► Recrutamento: Desenvolver um relacionamento com duas a três Historically Black Colleges and

Universities (HBCUs) e alavancar a rede interna de ex-alunos (referências)
► Coaching e Desenvolvimento: Conduzir mentoria interna e programa de desenvolvimento para

colaboradores negros com alto potencial em cargos de liderança

Relatório de Sustentabilidade 2020

59

SOCIAL >> DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Igualdade & Justiça
em Nossa Comunidade
1. Educação
► Parceria de MENTORIA da Whirlpool Corporation: um programa liderado por educadores com mentoria

estruturada de nossos colaboradores nas escolas locais para pelo menos 100 jovens negros anualmente
► APRENDIZAGEM da Whirlpool Corporation para pelo menos 10 graduados do ensino médio em Benton

Harbor/Benton Township: programa de aprendizagem estruturado e treinamento vocacional com o Lake
Michigan College e facilitado por meio de nosso Centro de Experiência do Consumidor e Laboratórios
► Programa de estágio e entrada na faculdade ROAD-TO-SUCCESS da Whirlpool Corporation para

estudantes universitários e graduados de Benton Harbor/Benton Township
► Trabalho com Boys & Girls Clubs para expandir a programação para mais programas de preparação para

a faculdade e emprego
► Escolas da área de Benton Harbor: Compromisso para apoiar ativamente um plano alinhado e

sustentável com os resultados certos para garantir que todas as crianças tenham oportunidades iguais de
desempenho acadêmico e prontidão para o trabalho

2. Habitação

► Compromisso para construir um complexo habitacional para aluguel na cidade de Benton

Harbor, de acordo com o plano abrangente da comunidade e trabalhando com as autoridades
governamentais, que moradores diversos como residentes da comunidade
► Fornecer recursos e apoio ao envolvimento da comunidade para aprimorar os planos abrangentes

da comunidade em Benton Harbor e Benton Charter Township para conectar o Estilo de Vida e as
Comodidades Públicas e atrair oportunidades residenciais em bairros de renda mista

3. Apoio Comercial e Comunitário
► Lançar a iniciativa Benton Harbor First usando diversos fornecedores da região, comprometendo-

se a que todas as visitas domiciliares da First Choice comecem na comunidade de Benton Harbor
e trabalhem com a ONG Kinexus e os governos locais para que as vagas de emprego da Whirlpool
Corporation sejam publicadas primeiro em sites comunitários para impacto local
► Fornecer financiamento para microcréditos para startups, pequenas empresas e empresas sociais

pertencentes a negros em nossa comunidade local
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Semana da Inclusão Global
Comemoramos nossa Semana da Inclusão Global anual com uma
variedade de palestrantes e sessões ao redor do mundo em 2020,
com o objetivo de engajar os colaboradores e ensiná-los sobre
a importância e os benefícios de Inclusão e Diversidade no local
de trabalho. A Semana da Inclusão Global 2020 foi virtual e teve
como tema Liderança Inclusiva e ênfase na criação de experiências

DESTAQUE NA ARGENTINA:

e cultura de trabalho onde todos são bem-vindos, ouvidos,

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

respeitados e valorizados.

►Equilíbrio

de 50/50 de perfis masculino/feminino
alcançado ao longo do processo de recrutamento

►Entrada

na Pride Connection Argentina

►Palestras

de conscientização realizadas (LGBTQ+,
corresponsabilidade parental, minorias,
deficiência, etc.)

►Condução

de reuniões entre áreas

►Desenvolvimento

de um glossário da Whirlpool
Corporation (para que todos os colaboradores se
sintam incluídos do ponto de vista semântico)

►Criação

de uma sala de lactação dedicada e
desenvolvimento de um guia para grávidas

O escritório da Argentina foi certificado “BA
Convive” pelo Governo da Cidade Autônoma de
Buenos Aires em cumprimento à Lei 6027, que
visa prevenir e salvaguardar a discriminação ou
violência com base no gênero, identidade ou
orientação sexual.

Os colaboradores também foram convidados a participar de
sessões de treinamento de pontos cegos patrocinados por mais de
100 líderes da Whirlpool Corporation em todo o mundo — com
milhares de colaboradores participando de discussões robustas
sobre preconceito inconsciente. Também foi lançado um caminho
de aprendizagem global no Sistema de Gerenciamento de
Treinamentos (LMS) interno para ajudar a aumentar a
competência dos colaboradores em torno de inclusão

Inclusão é um valor fundamental

e diversidade no local de trabalho.

na Whirlpool. Nosso objetivo é

Grupos de Colaboradores

fomentar uma cultura de

Nossos Grupos de Colaboradores (ERGs) são

pertencimento onde as diferenças

de trabalho diversificada e criar um ambiente de

são celebradas, não apenas

a conscientização para uma cultura inclusiva,

essenciais em atrair, envolver e reter uma força
trabalho inclusivo. Os grupos continuam a aumentar

toleradas. Isso não requer

representando oito grupos sub-representados na

justificativa ou uma análise de

Oriente Médio e África; seis na América Latina; e um

negócio - é simplesmente nossa

América do Norte; dois em nossa região Europa,
na Ásia.

essência e parte de quem somos.
Marc Bitzer
Presidente do Board e CEO, Whirlpool Corporatation
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No Brasil, os ERGs (Women's Network, Pride e
Focus) tiveram avanços significativos em 2020.
Foram mais de 40 ações entre treinamentos,

Principais colaborações

eventos, entre outros, atingindo mais de

externas com Inclusão &

1.000 colaboradores ao longo do ano e um
aumento de 60% na participação das

Diversidade:

lideranças. Além disso, revisamos a estratégia

► Catalyst

dos processos de Estágio e Trainee, que

► Diversity

Best Practices

tiveram impactos positivos na diversidade:

► Diversity

Index

40% dos estagiários aprovados se

► Franklin

autodeclararam negros, 20% se

Covey

► Gartner

autodeclararam LGBTQ+ e 60% mulheres.

► Glint
► Jennifer

Inclusão Com Foco em
Deficiência e LGBTQ+

Brown

Consulting

Pelo quarto ano consecutivo, a Whirlpool

► Korn

Ferry

Corporation foi eleita um dos melhores

► Working

Mother Media

lugares para se trabalhar para pessoas com
deficiência, como parte do Disability Equality
Index (DEI) de 2020. O DEI é uma ferramenta
de benchmarking proeminente para a Fortune
1000 para avaliar seu nível de inclusão de
deficiência no local de trabalho.
Também obtivemos uma pontuação relevante

POLÍTICA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO

no Corporate Equality Index (CEI) anual da

A Whirlpool Corporation não discrimina oportunidades ou práticas de
emprego com base em raça, cor, religião, deficiência, nacionalidade,
informações genéticas, sexo (incluindo gravidez), idade, orientação
sexual, gênero (incluindo identidade e expressão de gênero), estado civil,
status de veterano, status de cidadania ou qualquer outra característica
protegida pela lei aplicável. Nossa política de não discriminação no
emprego se aplica ao recrutamento, contratação, remuneração,
promoções, transferências, disciplina, rebaixamentos, demissões,
dispensas, acesso a benefícios e treinamento e todos os outros aspectos
do emprego.

Human Rights Campaign (HRC) Foundation,
designando a empresa como um “Melhor
Lugar para Trabalhar para Igualdade LGBTQ”.
O CEI é uma pesquisa nacional que relata
como as empresas estão promovendo
políticas e práticas corporativas que
promovem a igualdade para colaboradores
que se identificam como lésbicas, gays,
bissexuais, transgêneros ou queer (LGBTQ).
Nos últimos 17 anos, a Whirlpool Corporation
alcançou um valor 100 perfeito no CEI,
marcando quase duas décadas de nosso
compromisso com a inclusão no local de
trabalho.

Os colaboradores com dúvidas ou preocupações sobre qualquer tipo
de discriminação no local de trabalho são incentivados a levar essas
questões à atenção de seu gerente ou do departamento de Recursos
Humanos. Os colaboradores podem expressar preocupações e enviar
relatórios sem medo de retaliação. Qualquer colaborador da Whirlpool
Corporation envolvido em qualquer tipo de discriminação ilegal estará
sujeito a ações disciplinares, que podem incluir demissão.
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Desenvolvimento da Força de
Trabalho e Engajamento
Pesquisa de Engajamento de Colaboradores
Temos uma longa tradição de medir a satisfação dos colaboradores por meio
de nossa Pesquisa de Engajamento de Colaboradores. Em 2020, começamos a
implementar uma estratégia atualizada de feedback dos colaboradores que nos
permitirá ser mais ágeis e flexíveis em ouvir nossos colaboradores por meio de
pesquisas de opinião regulares. Em resposta à COVID-19, lançamos uma pesquisa
Global Well-Being Pulse para todos os colaboradores mensalistas e horistas
específicos. O feedback dessas pesquisas nos permite responder rapidamente às
preocupações dos colaboradores e implementar novas políticas, como reembolso
de home office e opções modificadas de licença. Em 2021, estamos conduzindo
pesquisas de engajamento trimestrais que fornecem informações relevantes
e oportunas sobre nossos colaboradores. Também planejamos expandir
nosso escopo para incluir todos os colaboradores horistas em 2021. Estamos
entusiasmados com as oportunidades que isso criará para que nossos líderes de
pessoas entendam as preocupações dos colaboradores e implementem planos de
ação relevantes.
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Estratégias de Recrutamento e
Retenção de Talentos

Programas de Desenvolvimento
de Liderança e Estagiários

Com 78.000 colaboradores em todo o

Em todo o mundo, a Whirlpool Corporation

Excelência em RH, continuamos a aperfeiçoar

mundo, a Whirlpool Corporation está

oferece programas de desenvolvimento

nosso portal interno para que nossos

sempre procurando atrair, engajar e reter

para aqueles que estão no início da

colaboradores tenham as informações de que

ótimos colaboradores. Nossa equipe de

carreira projetados para fornecer talentos

precisam à sua disposição. De benefícios a

atração de talentos globais ajuda nossos

de alto potencial com a oportunidade de

remuneração e tarefas requeridas dos

líderes de negócios a encontrar os

estabelecer uma base sólida para uma

colaboradores, oferecemos um formato de

melhores candidatos em potencial para se

carreira acelerada. Definimos metas e

autoatendimento que permite que os

juntar a nós em nosso “Winning Workplace”.

objetivos desafiadores para crescimento e

colaboradores realizem facilmente muitas

Quer se trate de recrutamento de

alto desempenho, criamos um ambiente

tarefas sozinhos. Nossa estrutura de Suporte

executivos, recrutamento profissional ou

de trabalho com propósito e incentivamos

de RH permite que os colaboradores liguem,

soluções para contratação de horistas,

o trabalho em equipe em todos os níveis,

conversem ou façam perguntas online e

nossa equipe trabalha em conjunto para

funções e negócios. Cada função é

recebam respostas rápidas e precisas de nossa

impulsionar listas de candidatos diversos

projetada para fazer a diferença e ter um

equipe de Central de Atendimento ao

para ajudar nosso perfil de diversidade

impacto imediato. Com a liderança

Colaborador. Além disso, nossa plataforma de

geral e contratar e reter os melhores

dedicada como patrocinadores dos

comunicação global, WHR360, possui quatro

talentos que podemos encontrar

programas, funções robustas e uma forte

canais dedicados a Recursos Humanos e nos

globalmente.

comunidade de participantes, cada

permite fornecer informações relevantes em

programa é projetado para preparar

tempo real para todos os nossos colaboradores

Também levamos a sério a retenção de

indivíduos para tornarem-se futuros

em um só lugar. Acessível para colaboradores

talentos. Oferecemos salários e benefícios

líderes excepcionais na Whirlpool

com e sem mesa de trabalho, ele oferece aos

Corporation.

colaboradores a oportunidade de participar

competitivos, incentivamos oportunidades

Portal/Informando
Como parte de nosso projeto global de

de aprendizagem e educacionais e temos

e fornecer feedback sobre os acontecimentos

uma forte estratégia de inclusão e

da empresa.

diversidade para garantir que cada
colaborador seja capaz de trazer tudo de si
para o trabalho todos os dias. Nosso
sistema de gestão de desempenho,
Everyday Performance Excellence, capacita
os colaboradores a planejarem seu
desenvolvimento de carreira com a ajuda
de seus gestores, e apoiamos fortemente
as metas de longo prazo de nossos
colaboradores. Também desenvolvemos
continuamente nossos líderes de pessoas
para garantir que nossos colaboradores
tenham a melhor experiência de liderança
possível.
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WeLEARN
WeLEARN é a nossa nova porta de entrada para uma experiência
de aprendizagem personalizada. Esta plataforma de aprendizagem
digital foi projetada para permitir que os colaboradores acessem o
conteúdo quando e onde precisarem, colaborem com outras
pessoas e desenvolvam habilidades para hoje e para o futuro.
Lançada em 2020, é parte de uma estratégia plurianual para criar
uma cultura de aprendizado na Whirlpool Corporation e está
disponível para todos os nossos colaboradores mensalistas em
todo o mundo. É uma plataforma poderosa que torna o
aprendizado fácil, significativo e social, para que cada colaborador
tenha seu próprio desenvolvimento profissional e pessoal.

Desenvolvendo Nossas Pessoas
A metodologia World Class Manufacturing inclui o pilar
“Desenvolvimento de Pessoas” ou Pilar PD, que tem como foco o
desenvolvimento e treinamento dos colaboradores. Uma função do
Pilar PD em cada operação é estabelecer e gerenciar uma matriz de

Reembolso Educacional

treinamento para identificar requisitos de treinamento

Apoiamos o desenvolvimento pessoal de nossos colaboradores

(regulamentares, legais ou outros) para o pessoal das plantas fabris.

por meio de uma jornada de aprendizado contínuo. Além dos

Por exemplo, o treinamento de segurança consiste em uma

recursos de aprendizagem que podem ser acessados a qualquer

combinação de treinamento exigido pela regulamentação e

momento por meio do WeLEARN e de outros treinamentos

treinamento de valor agregado. Para garantir o cumprimento desses

promovidos pela empresa, os colaboradores também podem se

requisitos, cada uma de nossas operações é auditada periodicamente

qualificar para participar do programa de Reembolso

para confirmar a execução. As verificações de competência como

Educacional. Este programa oferece reembolso a colaboradores

parte da metodologia WCM confirmam a compreensão e o

qualificados para programas credenciados em busca de

aprendizado por parte dos colaboradores impactados.

diplomas de graduação ou pós-graduação. Este benefício está
disponível para todos os colaboradores elegíveis nos EUA,
México, Brasil, Ásia e Europa, Oriente Médio e África. Os critérios
específicos de elegibilidade diferem por região, mas o objetivo
geral desses programas é fornecer assistência aos
colaboradores que buscam promover seu próprio
desenvolvimento e melhorar suas habilidades profissionais.

Liberdade de Associação
A Whirlpool Corporation respeita os direitos de seus
colaboradores de se associar com quem eles escolhem.
Respeitamos o direito dos colaboradores de se associarem ou
não a um sindicato independente e negociaremos de boa-fé
com essas associações quando elas forem devidamente eleitas.
Estimamos que, em 2020, 52,5% dos nossos colaboradores
globais foram abrangidos por um acordo coletivo de trabalho.

Relatório de Sustentabilidade 2020

65

SOCIAL >> DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO E ENGAJAMENTO

Everyday Performance Excellence (EPE)

As revisões formais no meio e no final do ano são

EPE é o sistema de gestão de desempenho dos

complementadas com treinamento contínuo e feedback de

colaboradores da Whirlpool Corporation. Os objetivos

gestores e parceiros multifuncionais para impulsionar

principais do EPE são capacitar os líderes de pessoas a

resultados. Os processos de gestão de desempenho para

oferecer o melhor de suas equipes e criar um ambiente em

nossa força de trabalho horista variam de acordo com a

que os colaboradores possam fazer o melhor trabalho todos

geografia e incorporam várias métricas da planta para a

os dias. Ferramentas e treinamento permitem que os líderes

medição do desempenho.

e colaboradores das empresas tenham um desempenho
melhor. O sistema EPE se concentra no “o quê” e no “como”

Incentivos de Longo Prazo

do desempenho. Os colaboradores criam objetivos em cada

Concedemos ações para níveis abaixo de diretoria, como

uma das quatro categorias de desempenho (Performance do

gerente sênior, gerente e analista sênior em reconhecimento

Negócio, Impacto Estratégico/Projeto, Organização e Talentos

a alta performance e potencial de liderança. Esses incentivos

e Minha Liderança e Valores).

são de direito adquirido em um período de quatro anos.
O valor final dessas ações depende do preço das ações da
companhia.

EU MESMO

Paixão pelo Nosso Consumidor

Comece com o consumidor e trabalhe a
partir daí. Seja obcecado em melhorar a
vida em casa.

Diálogo Franco

Liderança na
Whirlpool
Corporation

Encare a realidade. Ouça e fale. A
honestidade é sua responsabilidade.

MINHA EQUIPE
Servir

Você ganha o privilégio de liderar.
Não há liderança sem seguidores.

Ouvir

Faça Perguntas. Procure diferentes
pontos de vista.

Construir

Viés para a Ação

Contrate pessoas melhores que você.
Defina sua régua alta. Dê
ferramentas à sua equipe e saia de
campo. Vá fundo quando necessário.
Libere talentos.

Se você vir algo, aja. Simplifique para ir
mais rápido. A competição não espera.

Responsabilidade

Você é o dono. Você está no
comando. Ganhe o seu espaço.
Faça o que você diz que vai fazer.

Liderar

Defina a estratégia. Desdobre uma
estrutura disciplinada, processo e
sistema de gestão. Recompense o
sucesso.

Lidere com Impacto

Nada que vale a pena é
dado a você. A verdadeira
mudança começa no final
da sua zona de conforto.
Gere impacto e obtenha
resultados.

VALORES DURADOUROS

Integridade

Respeito

Inclusão e
Diversidade

One
Whirlpool
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Espírito de
Vitória

SOCIAL

Comunidades Locais
Desde a nossa fundação, a Whirlpool Corporation tem o compromisso de
manter conexões fortes e duradouras nas comunidades em que operamos. A
maioria de nossas operações está localizada em cidades pequenas e
acreditamos que é nossa responsabilidade apoiar essas comunidades.
Utilizamos um modelo de impacto coletivo global que tem como objetivo
melhorar a vida em casa. Consequentemente, nossas prioridades de doação
se concentram nas áreas da casa e do lar como alavancas importantes para
criar comunidades prósperas.
HOUSE: Nossas iniciativas House se concentram em garantir que todos
possam ter um lugar confortável e acolhedor para morar. Um lugar
onde as famílias podem fazer escolhas saudáveis e foquem seus
esforços para construir sua vida melhor.
HOME: As iniciativas Home concentram-se no desenvolvimento de
comunidades vibrantes e resilientes por meio da educação e do
desenvolvimento da comunidade.
Quando podemos ajudar a melhorar a vida em casa e em nossas
comunidades, há um benefício adicional: nossos colaboradores e potenciais
colaboradores também têm um ótimo lugar para morar.

Relatório de Sustentabilidade 2020

67

SOCIAL >> COMUNIDADES LOCAIS
Em 2020, muitos dos nossos esforços se concentraram
em apoiar as necessidades imediatas da comunidade
surgidas com a COVID-19. As necessidades eram
semelhantes em todo o mundo, e nossa empresa e
colaboradores estavam dispostos para ajudar de todas
as maneiras possíveis: desde doações em dinheiro,
ajudando na construção de instalações de saúde e
contribuindo para pesquisas relacionadas à COVID-19
até a aquisição de suprimentos médicos e fornecimento
de eletrodomésticos para instalações de assistência
medica e outras organizações que cuidam de idosos
e desfavorecidos. Também nos comprometemos em
gerar impacto positivo sustentável para todos os nossos
colegas negros atuais e futuros, bem como para a nossa
comunidade local, anunciando o Compromisso com a
Igualdade Racial de nossa empresa em 2020.

Doações para apoiar comunidades

Embora a COVID-19 tenha nos levado a mudar de atividades

durante a COVID-19

presenciais para programas virtuais, permanecemos

► Suprimentos médicos para hospitais locais
► Eletrodomésticos para organizações locais
► Financiamento da pesquisa de COVID-19

fiéis aos nossos esforços de engajamento operação para
garantir que cada local da Whirlpool Corporation em todo
o mundo participasse de atividades de engajamento da
comunidade local por meio de nossa campanha anual
United Way nos EUA e outras oportunidades de voluntariado
em todo o mundo. Muitos de nossos colaboradores
também atuam em conselhos de ONGs locais e são
voluntários em comitês que realizam ações de impacto
social, incluindo de gênero. Os impactos de nossos esforços
são regularmente relatados em detalhes em nosso site,
nosso relatório anual e neste relatório de sustentabilidade.
Nossos Parceiros da Comunidade Incluem:
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Engajamento da comunidade
Comemoração dos Aniversários de
Rio Claro e Joinville Com Projetos de
Impacto
Em 2020, nossa fábrica de Joinville completou
70 anos enquanto a fábrica de Rio Claro

DOADOS APROXIMADAMENTE

207.000

completou 30 anos. Para comemorar os dois

fogões e refrigeradores

aniversários, patrocinamos 24 projetos em

nos EUA e Canadá

2020, dos quais 14 tiveram que ser adiados
para 2021 devido à pandemia de COVID-19.
Dos 10 que foram executados, realizamos
70 ações em conjunto com colaboradores,
nossas famílias, os membros da comunidade,
mídia e influenciadores. Estes incluíam:
► Patrocínio da Orquestra Filarmônica para
mais de 1.000 profissionais de saúde do
Hospital Santa Casa de Rio Claro
► “Vidas Solidárias” com a Orquestra
Filarmônica arrecadou mais de R$50 mil

ATENDENDO MAIS DE

109.000

famílias e construindo quase

190
casas

usados para doar mil cestas básicas de
higiene e alimentos
► Reconhecimento de mais de
6.000 profissionais de saúde pelas
empreendedoras do Consulado da Mulher
► 65 colaboradores reconhecidos por tempo
de serviço na Whirlpool

APROXIMADAMENTE

9.000

colaboradores doaram tempo

Habitat for Humanity
Embora os efeitos da COVID-19 exigissem que
suspendêssemos nossas construções locais,
traçamos um plano com o Habitat para
expandir nosso trabalho e melhorar a vida
em casa, unindo forças com eles de 2021 em
diante para dobrar nosso impacto dos
últimos 20 anos até 2025.
As ações incluem a criação de investimentos
inovadores em moradias acessíveis e
eficientes, ajudando 540.000 pessoas a terem
acesso à moradias de qualidade e eficientes e
melhorando suas vidas em casa por meio de
programas regionais focados nos locais onde
a Whirlpool Corporation opera.
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United Way
A Whirlpool Corporation e nossos
colaboradores geram $3-$4 milhões
anualmente para a United Way of
Southwest Michigan, o que representa
aproximadamente 66% de seu

MAIS DE

MAIS DE

49.000

16.000

pessoas atendidas com
necessidades básicas

pessoas impactadas pelos serviços
de saúde

milhares de organizações e causas em

433.000 refeições fornecidas

nossas comunidades que se concentram

23.000 pessoas serviram alimentos

Quase 15.000 pessoas obtiveram acesso
a serviços e apoios de cuidados de saúde

em educação, renda, saúde e

1.630 pessoas forneceram abrigo ou

orçamento. Temos parceria com a United
Way em todo os EUA para financiar

necessidades básicas. A Whirlpool
Foundation oferece uma
correspondência de dólar por dólar para
as contribuições feitas para essas
campanhas. Apesar da pandemia, os
serviços continuaram.

ambiente seguro

3.740 em assistência financeira de
emergência

2.900 contas foram pagas avaliadas
em $1,7 milhão

3.730 pessoas foram atendidas com
questões financeiras
Quase 1.500 pessoas mantiveram sua
capacidade de viver em casa

491 receberam treinamento em
habilidades de trabalho

Fonte: United Way of Southwest Michigan
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Instituto Consulado da Mulher

vulneráveis com alimentos, produtos de

Desde 2002, a Whirlpool Corporation

higiene e EPIs, beneficiando quase

apoia mulheres empreendedoras com o

12.000 pessoas como resultado.

Instituto Consulado da Mulher, que
trabalha para melhorar e empoderar a

Outras atividades do Consulado da

vida de mulheres em situação de

Mulher em 2020 apoiadas pela

vulnerabilidade social, erradicar a

Whirlpool Corporation incluíram:

pobreza e promover a igualdade de
gênero no Brasil.
Em 2020, o Consulado da Mulher apoiou
um grupo de mulheres empreendedoras
no Brasil cujos negócios estavam sendo
afetados por lockdowns relacionados à
pandemia. Com a ajuda de 105
colaboradores voluntários da Whirlpool
Corporation, elas receberam orientação
e aconselhamento sobre seus negócios
para continuar vendendo seus produtos.
Também contaram com o apoio da
marca Consul, que, em parceria com o
Consulado da Mulher, criou uma
campanha para direcionar parte do
faturamento da marca para as
empreendedoras. Como resultado, mais
de $32.000 foram doados ao grupo
entre abril e junho. O Consulado da
Mulher também arrecadou cerca de
$15.000 para ajudar comunidades

►

Lançamento de um novo curso 100%

online desenvolvido especialmente
para mulheres que vivem em áreas
remotas do Brasil.
Um total de 426 pessoas se
inscreveram no curso, as 30
participantes mais ativas foram
convidadas a realizarem um programa
de mentoria de dois meses com líderes
da Whirlpool Corporation.
►

Parceria com a Fundação Dom Cabral,

uma prestigiada escola de negócios no
Brasil, para ajudar um grupo de
mulheres que vivem em Paraisópolis,
uma área economicamente
desfavorecida em São Paulo, Brasil.
Participaram do grupo 60 mulheres que
receberam treinamento em gestão de
negócios do Consulado da Mulher e da
Fundação Dom Cabral. Essas

NOSSO APOIO AJUDA O

empreendedoras preparam refeições

CONSULADO DA MULHER:

para os necessitados da comunidade, e

►Desenvolvendo

a Fundação Dom Cabral ofereceu
recursos para custear as refeições.

as habilidades
empreendedoras e de emprego de
mulheres de baixa renda, apoiando
seu caminho de negócios para uma
renda estável

►Preparando

mulheres trans para
o mercado de trabalho e para
iniciarem seus próprios negócios,
além de ensiná-las sobre seus
direitos básicos

►Apoiando

uma rede de mulheres
empreendedoras para fornecer
lanches para empresas locais
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Boys & Girls Clubs of America
Na última década, Boys & Girls Clubs of America e Maytag
presentearam mais de 110 educadores do Boys & Girls
Clubs com o Maytag Dependable Leader Award e um
subsídio de $20.000. A Maytag desempenha um papel
fundamental em garantir que os membros do Boys & Girls
Clubs tenham oportunidades de explorar suas paixões. Ao
longo da parceria, a Maytag forneceu quase $9,5 milhões
para ajudar jovens merecedores a atingir seu pleno
potencial como cidadãos produtivos, atenciosos e
responsáveis.
Quase 6.000 colaboradores da Whirlpool Corporation se
voluntariam em vários Clubs nos EUA a cada ano. Juntos,
Boys & Girls Clubs of America e Maytag celebram a
confiabilidade — uma qualidade que está no centro do
que os Clubs fazem todos os dias e é fundamental para a

THE FEEDING POST
Durante a pandemia de COVID-19, nossas equipes de
marcas desenvolveram diferentes iniciativas para apoiar
nossas comunidades. Na Itália e na França, a marca

marca Maytag.
WeRead
Como parte do nosso plano de bem-estar do colaborador

Whirlpool lançou #TheFeedingPost para apoiar o Banco

na Europa, lançamos neste verão o “WeRead”, o desafio de

de Alimentos Europeu na doação de refeições para

leitura da Whirlpool Corporation que visa incentivar as

pessoas necessitadas na Itália e na França.

crianças a ler, combinando a oportunidade de desenvolver
suas habilidades ao mesmo tempo em que apoiamos uma
causa global para promover o acesso à educação. Para

Moments Not to Be Wasted
Em janeiro de 2020, a região EMEA lançou oficialmente a
quarta edição de Moments Not to Be Wasted, um projeto
recreativo e educacional que atingiu a Itália, Polônia,
Eslováquia e Reino Unido. O programa envolveu um total de
2.500 escolas e 2 milhões de pessoas na Europa com o
propósito de sensibilizar as gerações mais jovens para o
valor social e ambiental dos alimentos, bem como a
importância de não os desperdiçar. O projeto continuou

cada minuto que uma criança gasta lendo, a empresa doa
um centavo para a Scholas, uma organização internacional
fundada pelo Papa Francisco que promove projetos
educacionais para mais de 1 milhão de crianças e jovens
em todo o mundo. Com a doação, a Whirlpool Corporation
contribuiu para o potencial criativo de 120 jovens em todo
o mundo e os apoiou a transformar suas ideias em ações
que geram valor para os outros.

durante a pandemia de COVID-19, com professores usando
nossa plataforma digital para ensino à distância.
De acordo com os dados mais recentes*, o desperdício de
alimentos domésticos na Itália corresponde a 12 bilhões de
euros por ano. A Whirlpool Corporation tem se envolvido
ativamente na eliminação de desperdícios, ajudando a
aumentar a conscientização sobre o respeito pelos recursos
por parte de quem os utiliza.

*Fonte: Observatório de resíduos do Last Minute Market
lançado em fevereiro de 2020.
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Midland Flood United Way Sale
Em maio, Midland, Michigan e áreas vizinhas viram duas
barragens próximas romperem, inundando a área e
danificando ou destruindo completamente mais de 2.500
casas, empresas e instalações sem fins lucrativos. Mesmo
onde os residentes não perderam suas casas, muitos
sofreram inundações significativas no porão, destruindo
efetivamente muitos pertences, incluindo, para muitos,
suas lavadoras e secadoras.
No início de agosto e novamente em outubro, uma
equipe de colaboradores da Whirlpool Corporation serviu
como voluntários da United Way e organizou vendas de
eletrodomésticos no fim de semana para os sobreviventes
das enchentes em Midland. A Whirlpool Corporation doou
os eletrodomésticos, permitindo que esses produtos
fossem vendidos àqueles que necessitavam com grandes
descontos. Todos os lucros foram revertidos para
beneficiar a United Way. Ao todo, as vendas arrecadaram

Robótica nas Escolas
Em 2020, a Whirlpool Corporation patrocinou a iniciativa
Robótica nas Escolas para conscientizar os alunos
sobre a questão do lixo e a importância da reutilização
e reciclagem de materiais. Fizemos parceria com
121 escolas públicas de quatro cidades do Brasil e
convidamos 900 alunos a participarem de aulas virtuais
para aprender a construir um robô com materiais

mais de $600.000. Com uma contrapartida da Whirlpool
Foundation, pudemos doar mais de $1 milhão para a
United Way, juntamente com incontáveis horas gastas por
nossos voluntários fornecendo os produtos, movendo-os,
preparando-os, vendendo-os, coordenando a entrega e,
ao mesmo tempo, mantendo todos seguros durante a
pandemia.

reciclados. Os alunos aprenderam conceitos de robótica,
participaram de oficinas de reaproveitamento de
materiais reciclados e apresentaram seus projetos em
evento virtual. Sua inspiração incluiu quatro Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda de 2030:
►

ODS4 — Educação de Qualidade

►

ODS9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura

►

ODS12 — Consumo e Produção Responsáveis

►

ODS17 — Parcerias para os Objetivos

O projeto envolveu quatro cidades durante a pandemia,
com 121 escolas, 900 alunos e 2.700 parentes e amigos
participantes.
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Chore Club da Whirlpool Corporation

DESDE O SEU INÍCIO

pelo ex-Presidente do Board e CEO da Whirlpool Corporation, Jeff

Pais em todo o país estão cuidando de suas famílias de

Fettig em 2004, o Community Golf Event da Whirlpool Corporation

novas maneiras, à medida que o lar se torna uma escola

arrecadou

para milhões de crianças. Nossa marca Whirlpool ajuda a

$24M

transformar as tarefas diárias em maneiras divertidas de
ensinar lições do dia a dia que têm benefícios

Em 2020, o evento virtual gerou

comprovados na idade adulta. O programa, uma

$750.000

resposta direta aos pais que buscaram atividades
escolares em casa que mantenham as crianças ocupadas

para instituições de caridade.

nos primeiros dias de isolamento, inclui atividades na
cozinha, como receitas simples, fazer massa e cultivar
um pequeno jardim de ervas e atividades de lavanderia,

Community Golf Event da Whirlpool Corporation
“Where there’s a will, there’s a way” foi o lema do
Community Charity Golf Event da Whirlpool Corporation
2020 (WCCGE). Apesar de ter que cancelar o 17º evento
anual devido à COVID-19, o WCCGE ainda superou todas
as expectativas para ajudar a apoiar várias organizações
de caridade no sudoeste de Michigan.

como aprender formas dobrando toalhas.
O programa foi lançado como uma campanha social
orgânica. Depois de receber feedback positivo, o
programa foi compartilhado com outras regiões para
uso global. A campanha rendeu à marca Whirlpool o
reconhecimento de “Ad of the Week”.

No passado, o evento anual foi realizado em seis campos
de golfe, arrecadando aproximadamente $2 milhões
por ano para instituições de caridade locais com foco
na educação de jovens. O WCGGE começou como
uma forma de ajudar o Boys & Girls Club local de nosso
headquarters com alguns de seus custos e aumentar sua
programação. Em seguida, expandiu-se para arrecadar
dinheiro para construir os centros de adolescentes e
jovens do Boys & Girls Clubs em Benton Harbor, com
apoio adicional para o programa Benton Harbor First
Tee, fundações de escolas locais e outras atividades
relacionadas à educação de jovens, como FIRST Robotics
e Junior Achievement. Desde sua criação em 2004 pelo

CHORE CLUB

ex-Presidente do Board e CEO da Whirlpool Corporation,

Alcance: 6,5M organicamente e 18M
adicionais com engajamento de mídia
paga

Jeff Fettig, o evento arrecadou mais de $24 milhões. Em
2020, o evento virtual gerou $750.000 para instituições
de caridade.

O conteúdo de influenciadores excedeu
as referências de engajamento em 15%
A taxa de engajamento de mídia paga
excedeu a referência em média de 18%
Reconhecido como “Ad of the Week”
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Care Counts

A Woman’s Place pela marca KitchenAid

um olhar provocativo e honesto sobre os

De acordo com professores em todo

Assumindo um posicionamento sobre a

preconceitos e barreiras que as mulheres

o país, um em cada cinco alunos tem

igualdade de gênero na culinária, a

enfrentam na indústria culinária por meio

dificuldade em ter acesso a roupas

marca KitchenAid produziu um

das histórias de três chefs inspiradores que

limpas*. O estigma e a vergonha de não

documentário intitulado “A Woman's

estão lutando por mudanças.

ter roupas limpas podem levar os alunos

Place” em 2020 que aumenta a

a faltar nas aulas, e os estudantes que

consciência sobre as duras

O filme revela a significativa sub-

faltam nas aulas têm sete vezes mais

desigualdades que as mulheres

representação das mulheres nos níveis

chances de abandonar a escola. O

enfrentam na profissão culinária, para

mais altos da indústria culinária. De acordo

programa de lavanderia Care Counts da

capacitá-las e elevá-las ao topo da

com um relatório de 2013 do Bureau of

marca Whirlpool tem o compromisso de

indústria. Dirigido pela vencedora do

Labor Statistics dos Estados Unidos, embora

ajudar a remover uma pequena, mas

Oscar Rayka Zehtabchi, o filme oferece

as mulheres constituam a maioria das

importante barreira à frequência — o

ocupações de serviços de alimentação nos

acesso a roupas limpas — instalando

Estados Unidos, elas ocupam menos de

lavadoras e secadoras nas escolas.

20% dos cargos de ‘chefe e cozinheirochefe’ nos Estados Unidos. Uma parceria

Agora em seu quinto ano, o programa

única com a James Beard Foundation (JBF)

de lavanderia Care Counts cresceu para

complementa o lançamento do filme por

apoiar alunos carentes em 18 cidades e

meio de um programa de mentoria

82 escolas em todo o país. Em 2020, a

personalizado, desenvolvido para promover

Care Counts ajudou a fornecer acesso a

as mulheres nas artes culinárias e apoiar a

roupas limpas para mais de 38.000

indústria em geral durante sua

alunos.

reconstrução. O filme foi adquirido pelo
Hulu e o programa acumulou mais de nove
bilhões de impressões na mídia.

*Whirlpool trabalhou com professores, administradores e Dr. Richard Rende, Ph.D, psicólogo e pesquisador do
desenvolvimento reconhecido internacionalmente, para traçar conexões baseadas em pesquisas entre o acesso a roupas
limpas e as taxas de frequência, criando o programa de lavanderia Care Counts.
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#DoitTogether:

aberta, suportados pelos

Promoção da Igualdade de Gênero

eletrodomésticos incrivelmente simples

A Indesit deu início ao terceiro ano de

e fáceis de usar da Indesit. A campanha,

sua campanha #DoItTogether, que

que foi veiculada nos principais

promove a igualdade de gênero com um

mercados europeus, usou múltiplos

esforço para ajudar as famílias a

canais sociais, mídia e parcerias com

compartilhar as responsabilidades

influenciadores para gerar um debate

domésticas. Em 2020, a campanha

público sobre a questão da igualdade de

assumiu uma postura mais proativa

gênero. Como parte da campanha, a

para apresentar uma visão positiva de

Indesit entrevistou 4.000 pais no Reino

como a mudança é possível: incluindo

Unido, França e Rússia, confirmando sua

um novo anúncio que mostra uma

observação de que as tarefas

família desfrutando de um estilo de vida

domésticas ainda são feitas

colaborativo e celebrando o papel da

principalmente por mulheres e que em

educação em ajudar as crianças a

muitas famílias um dos pais acha que

crescerem como adultos de mente

seu parceiro poderia estar fazendo mais
para ajudar. Além de apoiar um melhor
compartilhamento de tarefas entre
parceiros, a campanha Indesit visa
promover famílias mais felizes e
saudáveis, encorajando os pais a darem
um exemplo positivo para a próxima
geração.
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GOVERNANÇA

Conselho de Administração
A Whirlpool Corporation está comprometida em criar valor através dos
mais altos padrões de conduta ética e legal, enquanto opera de maneira
sustentável para criar valor para as partes interessadas a longo prazo. Nosso
Conselho de Administração, uma sólida estrutura de governança corporativa
e uma cultura de integridade orientada por valores nos apoiam no
cumprimento desse compromisso. Mesmo em meio à incerteza causada pela
pandemia de COVID-19, esse compromisso com a conduta ética e a criação
sustentável de valor para o acionista permanece inabalável.

UM COMPROMISSO
CONSTANTE
COM GOVERNANÇA
CORPORATIVA E
ÉTICA SÓLIDAS

Governança Corporativa
Revisão da estratégia pelo Conselho,
incluindo nossa Estratégia de Resposta à
COVID-19
Supervisão pelo Conselho para ESG
► Revisão da estratégia
► Atualizações sobre iniciativas de longo
prazo
Acesso ao Proxy
Eleições Anuais de Diretoria e Atualização
do Conselho
Sessões Executivas de
Conselheiros Não Colaboradores
Engajamento dos Acionistas e
Investor Days
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Ética e Compliance
Nossos Valores: Integridade, Respeito, Inclusão
e Diversidade, One Whirlpool e Espírito de
Vitória
Nosso Manual de Integridade (traduz
nossa integridade em ação e capacita os
colaboradores a liderar com integridade)
Nossos Princípios de Integridade: Fazemos
o que é certo para os consumidores, nossas
pessoas, nossa empresa e fazemos negócios
da maneira correta
Supervisão Executiva e Tone at the Top
Canais de Integridade (incluindo Linha de
Integridade (global hotline))
Código de Conduta de Fornecedores
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Supervisão de ESG pelo
Conselho e Executivos

Conselho aprovou nossa entrada em um

funções operacionais e corporativas. Os

VPPA que acreditamos reduzirá nossa

Conselhos de ESG avaliam nossas

Nosso Conselho está comprometido em

pegada de carbono e ajudará a

prioridades estratégicas em questões de

supervisionar a integração dos princípios

Whirlpool Corporation a cumprir nossas

ESG relevantes com base nos resultados

ESG em toda a Whirlpool Corporation,

ambiciosas metas de redução de

de nossa Avaliação de Materialidade ESG

conforme refletido em nossas Diretrizes

emissões de GEE.

e nas contribuições de nossa ESG Task
Force. A ESG Task Force é responsável por

de Governança Corporativa. O Conselho
analisa e recebe atualizações sobre

No nível executivo, nossos esforços de

monitorar tendências ESG emergentes e

nossa estratégia de sustentabilidade e

ESG são guiados por nossos Conselhos

supervisionar o progresso em relação às

as principais iniciativas ESG de longo

de ESG, compostos por líderes regionais

prioridades estratégicas estabelecidas

prazo todos os anos. Em 2020, o

e líderes seniores de nossas principais

por nossos Conselhos ESG.

Aprimorando a Governança ESG

1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2

Supervisiona os riscos ESG e a integração
dos princípios ESG na estratégia da
Whirlpool Corporation. O Conselho
analisa e recebe atualizações sobre
nossa estratégia de sustentabilidade e as
principais iniciativas ESG de longo prazo.

CONSELHOS DE ESG
Definem e supervisionam as prioridades
estratégicas de ESG e o progresso em
questões ESG críticas

3 ESG TASK FORCE
Supervisiona o progresso em relação às
iniciativas, identifica e gerencia desafios,
aprimora os relatos e monitora tendências
emergentes de ESG.

4 ESTRUTURA DE
REPORTE ABRANGENTE
Inclui uma análise das tendências e
benchmarks da indústria, incluindo
GRI, DJSI, CDP, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas, SASB e TCFD
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Composição do Conselho

HABILIDADES E EXPERIÊNCIA DO
CONSELHO

Nosso Conselho é composto por 13 conselheiros, incluindo um conselheiro
Presidente independente e um conselheiro colaborador, nosso Presidente do

12 de 13

Board e CEO Marc Bitzer.
Nosso Conselho inclui líderes com experiência e conhecimento comprovado
em áreas relevantes que impactam nossos negócios e se alinham com nossa

Ampla e Complexa Liderança
Organizacional

►

estratégia, incluindo desenvolvimento de produtos, marketing digital/bens de
consumo e liderança em inovação, tecnologia e engenharia. Durante 2020,

Estratégia Corporativa/Fusões &
Aquisições

►

nosso Conselho se reuniu seis vezes e teve quatro comitês:
►

Comitê de Auditoria

►

Comitê de Governança Corporativa e Nomeação

►

Comitê de Recursos Humanos

►

Comitê de Finanças

11 de 13
►

Cada comitê do Conselho consiste exclusivamente de conselheiros

Operações de Negócios Globais

Práticas do Conselho de Outras
Corporações

►

independentes e opera sob um estatuto que fornece os principais deveres e
responsabilidades de cada comitê. Cada conselheiro compareceu a pelo menos
75% do número total de reuniões do Conselho e dos comitês em que atuou.

10 de 13

Supervisão do Conselho da Resposta à COVID-19
Conforme a pandemia de COVID-19 se desenvolveu em 2020, houveram

►

Experiência Internacional de Trabalho

impactos significativos para nossos colaboradores, clientes, fornecedores e

►

Gestão de Vendas e Negócios

comunidades locais. O Conselho recebeu atualizações frequentes sobre as

►

Inovação, Tecnologia e Engenharia

ações que tomamos para manter os colaboradores saudáveis, as fábricas

►

Marketing/Marketing Digital

operando com segurança e a liquidez prontamente acessível, com o objetivo de

►

Gestão de Capital Humano

sairmos da pandemia mais fortes que nunca. Nossa capacidade de gerar

9 de 13

resultados sólidos mesmo com desafios sem precedentes na cadeia de
suprimentos, questões de saúde e segurança de clientes e colaboradores, e
nossos sólidos resultados e posição de liquidez em 2020 são resultados da
eficácia da supervisão da COVID-19 pelo Conselho.
O Conselho também abordou suas responsabilidades de governança com
saúde e segurança como uma prioridade. A Whirlpool Corporation realizou sua
primeira Reunião Anual de Acionistas virtual em 21 de abril de 2020. Os
acionistas tiveram as mesmas oportunidades de participação que em uma

Desenvolvimento de Produto

►

Cadeia de Suprimentos/Manufatura

►

Contabilidade e Finanças

5 de 13
►

reunião física, incluindo a oportunidade de fazer perguntas e enviar votos
durante a reunião. Nossas subsidiárias de capital aberto no Brasil e na Índia
também realizaram com sucesso reuniões virtuais de acionistas pela primeira
vez em suas respectivas histórias.
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Atualização e Diversidade do Conselho
O Conselho, com a assistência do Comitê de Governança
Corporativa e Nomeação, seleciona potenciais novos
membros do Conselho utilizando prioridades e critérios
predefinidos. Acreditamos que é valioso ter conselheiros
com diferentes níveis de conhecimento para encontrar o
equilíbrio certo entre continuidade e renovação. Os cinco
conselheiros independentes que se juntaram ao Conselho
nos últimos cinco anos, incluindo nossas novas conselheiras
Jennifer A. LaClair e Patricia K. Poppe, trazem novas
perspectivas para o Conselho, enquanto nossos experientes
conselheiros têm profundo conhecimento de nossas
operações e da evolução de nossos estratégia. Em 2020,
dois conselheiros se aposentaram do Conselho, tendo
atingido o limite de idade obrigatório de 72 anos
estabelecido em nossas Diretrizes de Governança

Matriz de Diversidade do Conselho
(em 1º de março de 2021)
Número total de conselheiros
independentes
Gênero
Número de conselheiros com base na
identidade de gênero

12
Homem

Mulher

8

4

Número de conselheiros independentes que se identificam em
qualquer uma das categorias abaixo:
Afro-Americano ou Negro

1

—

Asiáticos

2

—

Caucasianos

5

4

Mandato, Experiência e Diversidade
Nossos conselheiros independentes refletem uma combinação
eficaz de experiência corporativa, conhecimento da empresa e
perspectivas diversas.

Corporativa.
Acreditamos que é importante ter uma composição

6 | 50%

3 | 25%

diversificada do Conselho, refletindo diferenças de pontos
de vista, experiências profissionais, formação educacional,

Trabalharam Fora
dos EUA

Minorias Raciais/
Étnicas

habilidades, raça, gênero, etnia, nacionalidade e idade.
O Conselho e o Comitê de Governança Corporativa e

4 | 33%

Nomeação estão empenhados em procurar candidatos

Mulheres

qualificados diversos, incluindo diversidade de raça,

8 | 66%
Atuais ou
Antigos CEOs

gênero e etnia em cada busca por conselheiros
independentes e instrui qualquer consultoria contratada
para isso a fazer o mesmo. Em 2020, o Conselho indicou e
os acionistas elegeram LaClair, Chief Financial Officer da
Ally Financial Inc., para nosso Conselho de Administração.
Ela traz uma significativa experiência em finanças,

5

contabilidade e mercado de capitais ao Conselho. Com a
adição de LaClair, 33% de nossos conselheiros não

5-8 YEARS
5-8
ANOS

5

2

Mandato de
Conselheiros
Independentes

0-4YEARS
ANOS
0-4

9+YEARS
ANOS
9+

colaboradores são mulheres. Além disso, 25% de nossos
conselheiros não colaboradores são minorias raciais/
étnicas.

5
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Série de Palestras do
Conselho
Como reflexo da liderança e do
compromisso do Conselho com a
inclusão e diversidade na Whirlpool
Corporation, cada membro feminino do
Conselho participou de uma Série de
Palestras do Conselho de Administração
organizada pela Rede das Mulheres da
Whirlpool e com a presença de centenas
de colaboradores. As mulheres
membros do Conselho discutiram a

importância da inclusão e da diversidade
na Whirlpool Corporation e suas
respectivas empresas, compartilharam
percepções sobre como superar os
desafios para alcançar os mais altos
níveis de liderança executiva e
incentivaram os participantes a trazerem
tudo de si para o trabalho. Em
consonância com o tema da Rede das
Mulheres, os membros do Conselho
também compartilharam reflexões
pessoais sobre o que significa “Be Bold,
Be Brilliant and Belong”. A série de
palestras ofereceu uma oportunidade
única para nossos colaboradores se
conectarem de forma mais próxima,
aprenderem e se inspirarem nas
mulheres membros do Conselho.
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Políticas de
Remuneração
Filosofia e Políticas de Remuneração
A Whirlpool Corporation se dedica a alcançar a liderança global em todas as
nossas categorias de produtos e a fornecer valor superior aos acionistas.
Para alcançar nossos objetivos, administramos uma filosofia de
remuneração por desempenho com base nos seguintes princípios
orientadores:
►A

remuneração deve ser orientada por incentivos, com foco nos

resultados de curto e longo prazo
► Uma

parcela significativa dos salários deve ser baseada no desempenho,

variável de acordo com o nível de responsabilidade de cada executivo
►

Os componentes da remuneração devem estar alinhados aos fatores que
geram valor sustentável para os acionistas a longo prazo

►A

remuneração deve estar vinculada a uma avaliação dos resultados do

negócio e do desempenho individual

VISÃO GERAL
DO SALÁRIO
EXECUTIVO
DE 2020 E
ELEMENTOS DE
COMPENSAÇÃO
POR INCENTIVOS

Elemento

Formato

Características/Propósito

Métricas de
2020

Salário Base

Dinheiro

Componente fixo com
base em responsabilidade,
experiência e desempenho
individual

N/A

Incentivos de
Curto Prazo

Prêmio Anual de
Desempenho em
Dinheiro

Incentivo variável em dinheiro
com base no desempenho,
vinculado ao atingimento
de metas financeiras anuais
e metas de desempenho
individuais

EBIT contínuo —
50%

Motivar e recompensar
os pelo atingimento dos
resultados financeiro e
estratégico durante um
período predefinido de três
anos e promover a retenção

Lucro
Acumulado
Contínuo por
Ação — 50%

Fornece incentivos para
a valorização do preço
das ações a longo prazo e
promove a retenção

Valorização do
preço das ações

Incentivos de
Longo Prazo

Performance Stock
Units

Opções de Ações

Relatório de Sustentabilidade 2020

83

Free Cash Flow
— 50%
+/– 50% de
Modificador para
Resultados de
Desempenho
Individual

ROIC—50%
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Todos os nossos Diretores Executivos Nomeados têm prioridades de ESG incluídas como parte de seus objetivos de
desempenho individuais.
Reforçamos as melhores práticas emergentes e evitamos práticas de remuneração não recomendadas:

Reforçamos as Melhores Práticas

Evitamos Práticas Não Recomendadas

Pagamento por Desempenho

Permitir hedge ou penhor de ações da
Whirlpool Corporation por diretores ou
conselheiros

Usar um consultor de remuneração independente, que seja contratado
exclusivamente para fornecer serviços de remuneração executiva à
Whirlpool Corporation

Fornecer pagamento com compensação
dos impostos

Limitar pagamentos de prêmios de incentivo de curto e longo prazo em
níveis competitivos de mercado

Celebrar contratos de trabalho, exceto
conforme exigido pela lei local ou prática
predominante no mercado local

Manter diretrizes robustas de propriedade de ações para nossos
executivos (7x salário múltiplo para CEO; 5x para outros diretores
executivos nomeados)

Pagar dividendos ou equivalentes a
dividendos nas concessões de quaisquer
Performance Stock Units (“PSUs”) ou
Restricted Stock Units (“RSUs”) antes da
aquisição

Submeter toda remuneração variável a uma recuperação de

Remarcar ou recarregar as opções de
ações

compensação “clawback”
Ter acordos de mudança de controle com “double-trigger”
Gerenciar com cuidado os riscos em nossos programas de
remuneração para proteger contra resultados indesejados
Fornecer requisitos competitivos de mercado, considerados
necessários para atrair e reter os melhores talentos

Preservando a Liquidez
Durante a COVID-19
A Whirlpool Corporation tomou uma
série de ações no início da pandemia
para preservar a liquidez durante
um período de significativa incerteza,
incluindo licenças de colaboradores
assalariados, férias coletivas e ações

do programa de aposentadoria

e maio de 2020, em reconhecimento

voluntária em certos países. Além

ao impacto dessas medidas de

disso, tomamos a difícil decisão de

preservação de liquidez em nossa base

reduzir nossa força de trabalho em

de colaboradores, e para aumentar a

muitos países. Em conjunto com essas

flexibilidade financeira da empresa. Da

ações, cada membro de nosso Comitê

mesma forma, nossos conselheiros não

Executivo, incluindo nosso Presidente

colaboradores concordaram em abrir

do Board e CEO, teve uma redução

mão de sua remuneração durante o

de 25% no salário-base durante abril

segundo trimestre de 2020.
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Ética & Compliance
Globais
Nossos valores formam o caráter duradouro de nossa empresa e
são uma parte importante de nossa herança. Eles são a bússola
moral de tudo o que fazemos. Se Nossos Valores Duradouros de
Integridade, Respeito, Inclusão e Diversidade, One Whirlpool e
Espírito de Vitória são a base de quem somos como empresa,
então nossa cultura de mais de 100 anos se reflete em nosso
compromisso de ganhar com integridade, porque não há maneira
certa de fazer algo errado. Esse compromisso forma a base do
nosso Programa Global de Ética e Compliance.
O Programa Global de Ética e Compliance da Whirlpool Corporation
está focado em aprimorar e sustentar nossa cultura de vencer
com integridade, capacitando os colaboradores com ferramentas
e recursos para agirem com integridade dentro de uma estrutura
baseada em riscos. Um pilar do nosso programa é o Nosso Manual
de Integridade, ou código de ética.
A supervisão do Programa Global de Ética e Compliance é regida

20.933

colaboradores da Whirlpool Corporation
concluíram a Certificação Anual de Ética e

pelo Comitê Diretor de Ética e Compliance Global (“E&C SteerCo”),
que inclui membros do Comitê Executivo, incluindo nosso
Presidente do Board e CEO. O E&C SteerCo define o padrão para
ética e compliance na Whirlpool Corporation e supervisiona o
programa global.

Compliance em 2020,
representando mais de 100% dos
colaboradores participantes exigidos.
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Nosso compromisso em vencer com
integridade também se reflete em uma
forte liderança multifuncional e parceria
entre Compliance e funções como
Auditoria Interna, Recursos Humanos,
Segurança de Produto, Cadeia de
Suprimentos Global e outras equipes.
Essas parcerias nos permitem alavancar
recursos para manter a integridade e a
funcionalidade do programa. Com claro
domínio dos riscos de compliance e das
políticas, procedimentos e sistemas
relacionados, nosso programa global de
ética e compliance incentiva todos nós a
participar e desempenhar um papelchave em nossa cultura de integridade.
Outro componente crítico do Programa
Global de Ética e Compliance são as
comunicações e o treinamento de ética e
compliance, com base em riscos,
incluindo treinamento sobre todos os
princípios do Nosso Manual de
Integridade, que em 2019 foi entregue a
praticamente todos os colaboradores.
Em 2020, mais de 20.000 colaboradores,
incluindo 100% de todos os participantes
obrigatórios, concluíram nossa
certificação anual de ética e compliance.
A certificação documenta a revisão e o

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Dependemos da tecnologia da informação para melhorar a eficácia de nossas
operações e fazer interface com nossos clientes, consumidores e
colaboradores, bem como para manter a precisão e eficiência financeiras.
Nossa dependência da tecnologia da informação cria riscos em nossas
operações, e em nosso crescimento nas áreas de eletrodomésticos conectados
e a “Internet das Coisas”, bem como em nossa dependência de contratos de
trabalho remoto impulsionados pela pandemia, que aumentaram esses riscos.
Temos um programa de treinamento de privacidade e segurança da
informação que consiste em cursos online, exercícios simulados de phishing,
eventos da semana de privacidade e publicações semanais no portal da nossa
empresa em áreas específicas para se manter seguro contra ameaças
cibernéticas. Também somos certificados para compliance com a indústria de
cartões de pagamento e avaliados por terceiros para maturidade cibernética
periodicamente em relação às estruturas padrão da indústria.

entendimento dos colaboradores sobre
nossas Políticas Globais de Compliance,
incluindo os princípios em Nosso Manual
de Integridade e nossas políticas
anticorrupção.

Nosso Conselho é responsável por supervisionar e manter a alta administração
responsável por nossos programas globais de segurança da informação. Isso
inclui a compreensão de nossas necessidades de negócios e riscos associados
e a revisão da estratégia e recomendações da administração para gerenciar
riscos cibernéticos. Em linha com essa responsabilidade de supervisão, o
Comitê de Auditoria recebe relatórios sobre a eficácia do programa da
segurança da informação periodicamente, e o Conselho recebe uma
apresentação completa anualmente do Chief Information Officer.

*Os números não incluem treinamento anticorrupção e antissuborno, pois os dados se encontram na página 91.
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Realizamos nossas Semanas de Compliance Globais
anuais de 12 de outubro de 2020 a 9 de dezembro de
2020 em um formato virtual. As Semanas de Compliance
Globais entregaram conteúdo aos colaboradores da
Whirlpool Corporation em todas as regiões e em todos
os níveis da organização. Entre as Semanas de
Compliance Globais e outros eventos de treinamento de
2020, realizamos mais de 150 sessões de treinamento de
ética e compliance em todo o mundo, com mais de 32.000
colaboradores.*
Com 78.000 colaboradores e milhares de
relacionamentos comerciais com terceiros, a Whirlpool
Corporation analisa contínua e sistematicamente os
riscos de compliance que nossos negócios enfrentam.
Estamos cientes desses riscos e tomamos ações
proativas para responder a eles. Seja por meio de
auditorias baseadas em risco, gerenciando nosso
programa global de due diligence de terceiros ou
implementando Canais de Integridade que ajudam
nossos colaboradores a falar e/ou procurar apoio, o

Programa de Ética e Compliance Global traz todas as suas
operações e recursos para avançar com a cultura de
integridade da Whirlpool Corporation.
Incentivamos nossos colaboradores a fazer perguntas e
expressar preocupações. Conforme declarado em Nosso
Manual de Integridade, falar é nossa responsabilidade.
Nossos Canais de Integridade servem como recursos que
nossos colaboradores podem usar para fazer perguntas
ou levantar uma preocupação. Por meio desses canais,
incluindo nossa Linha de Integridade Global, ou hotline,
garantimos que nossos colaboradores serão ouvidos.
Nossa Linha de Integridade Global é administrada por um
terceiro independente e traduzida para 16 idiomas. Ela
pode ser acessada de várias maneiras, externa e
internamente, para relatar preocupações sobre
comportamento potencialmente antiético ou ilegal de
qualquer colaborador, ou para levantar questões sobre
ética e compliance. A Whirlpool Corporation também
possui Diretores de Compliance Regionais incorporados
nas nossas localidades globais, que lideram equipes
multifuncionais, garantindo aconselhamento pessoal,
aconselhamento estratégico jurídico e de compliance,
treinamento e orientação para fazer negócios com
integridade.

*Esses números não incluem treinamento online anticorrupção e antissuborno, que são descritos na página 91.

Relatório de Sustentabilidade 2020

87

GOVERNANÇA

Nosso Manual de
Integridade
Abordagem
Nossa cultura de integridade é posta em prática todos os dias por nossos mais de
78.000 colaboradores globais. Nosso código de ética, que foi aprimorado e
renomeado como Nosso Manual de Integridade em 2019, representa como
traduzimos nossa integridade em ação.
Nosso Manual de Integridade foi intencionalmente projetado em duas seções: uma
seção cultural e uma seção de princípios. A seção cultural descreve nossos
valores, enquanto a seção de princípios traduz nossos valores em ações
cotidianas. O compromisso da Whirlpool Corporation com a integridade começa
com nossa liderança. Todos os principais líderes da Whirlpool Corporation
participaram globalmente do treinamento em que
revisaram e se comprometeram a agir de acordo
com Nosso Manual de Integridade. Por sua vez,
esses líderes lideraram ativamente um
treinamento semelhante, no qual quase três
quartos dos nossos colaboradores globais
participaram. Esse compromisso demonstrou
nossa crença de que a forma como atingimos
nossos objetivos é tão importante quanto os
resultados atingidos.
Essas sessões de treinamento também
enfatizaram aos nossos colaboradores que Nosso
Manual de Integridade é um recurso para que eles
tenham o poder de liderar e vencer com
integridade todos os dias, incluindo ferramentas,
como uma árvore de decisão, para usar quando
confrontados com uma questão ética.
Como uma ferramenta para melhor apoiar nossos
colaboradores globalmente, a Whirlpool
Corporation lançou o Manual de Integridade Digital
em 2020. Essa ferramenta interativa e prática
ajuda ainda mais a aplicar os valores da Whirlpool
Corporation às necessidades dos colaboradores
em seu trabalho diário.
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Anticorrupção
Abordagem
Fazemos negócios da maneira correta. Isso significa que não toleramos
suborno ou corrupção de qualquer tipo. Além disso, significa que
aderimos ativamente a esse princípio em todos os aspectos de nossos
negócios. Além do Nosso Manual de Integridade, a Whirlpool Corporation
mantém uma política global anticorrupção (a Global Compliance Policy
on Business Conduct, Anti-Bribery and Foreign Corrupt Practices Act), que
fornece orientação e detalhes de nosso compromisso e expectativas em
relação à anticorrupção.
Com a liderança conduzida por nosso Comitê Executivo, o Comitê
Diretor de Ética e Compliance Global e a equipe de Ética e Compliance
Global, e aproveitando recursos globais e multifuncionais, a Whirlpool
Corporation usa um programa anticorrupção para identificar e mitigar
riscos potenciais de corrupção. Isso inclui:
►

Políticas e procedimentos baseados em risco

►

Treinamentos online e presenciais

►

Auditorias baseadas em risco para monitorar, mitigar e erradicar riscos

de corrupção

Relatório de Sustentabilidade 2020

89

GOVERNANÇA >> ANTICORRUPÇÃO

Programa de Due Diligence
Nosso programa global de due diligence de terceiros,
que se aplica a todos os terceiros da Whirlpool
Corporation, avalia riscos potenciais e futuros de ética
e compliance, incluindo riscos de corrupção, que
podem ser apresentados por meio de nossos
relacionamentos com terceiros.
Além disso, temos políticas de escalonamento para
levantar questões de corrupção e/ou suborno tanto
para o Comitê Executivo da Whirlpool Corporation e/
ou para o Comitê de Auditoria do Conselho de
Administração da Whirlpool Corporation. O

Essas reuniões e relatórios trimestrais são projetados

escalonamento dessas questões tem o objetivo de

para promover ativamente o envolvimento e o apoio de

engajar, informar e envolver os executivos em

executivos globais na supervisão e resposta a questões

questões que podem representar um risco

anticorrupção, incluindo melhorias de política,

significativo para a empresa e nossa cultura de

implementação de controles e procedimentos,

integridade. Além disso, a cada trimestre a equipe de

alinhamento de treinamentos direcionados baseados em

Ética e Compliance Global apresenta casos da Linha de

risco e engajamento na sustentação da forte cultura da

Integridade que podem envolver alegações de

Whirlpool Corporation de compliance e compromisso com

corrupção e suborno ao Comitê de Ética e Compliance

os esforços anticorrupção.

Global, que é composto pelo Presidente do Board e
CEO, Chief Financial Officer, Chief Legal Officer, Chief

Para a Whirlpool Corporation, o suborno significa

Human Resources Officer, Vice-Presidente de Auditoria

mais do que apenas dinheiro trocando de mãos. Se a

Interna e Chief Compliance Officer.

intenção for corrupta, qualquer coisa de valor — não
importa quão pequena e de qual natureza — pode ser
considerada um suborno. O suborno de um funcionário
público ou qualquer pessoa ou entidade é ilegal. Muitos
países também proíbem subornos comerciais. Além
disso, a Whirlpool Corporation não permite pagamentos
de facilitação. Conforme a Whirlpool Corporation
declara em suas políticas e treinamento, “[d]ireta ou
indiretamente, oferecer, autorizar, prometer, dar, aceitar,
solicitar ou receber algo de valor para influenciar alguém
indevidamente ou obter uma vantagem indevida ou ilegal
pode ser considerado um suborno. Pode incluir, mas não
está limitado a pagamentos em dinheiro ou equivalentes
a dinheiro, presentes, hospitalidade, viagens, férias,
contribuições políticas e/ou doações, refeições, acesso ou
status especial em eventos de entretenimento, concessão
de contratos e ofertas de emprego futuro.”
Acreditamos que a corrupção ocorre quando há um
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abuso de confiança e/ou nossos valores são comprometidos para um ganho ou
vantagem indevido. Isso pode incluir a falsificação de documentos em troca de (ou
para ocultar) um suborno ou o recebimento de alguma forma de enriquecimento
pessoal pelo desempenho de uma função normal de trabalho. Até mesmo a
aparência de corrupção pode ser suficiente para prejudicar nossa reputação e a
confiança de nossos clientes, acionistas, parceiros de negócios e uns aos outros.
Mantemos controles rígidos para prevenir e detectar a corrupção. Comunicamos
consistentemente que todos devemos aplicar o bom senso para prevenir até mesmo
a percepção de transgressão.

Política Global de Presentes e Entretenimento
Em janeiro de 2020, a Whirlpool Corporation implementou sua Política Global de
Presentes e Entretenimento revisada (a “Política”) e as Diretrizes de Presentes e
Entretenimento (as “Diretrizes”). A Política e as Diretrizes afirmam nosso
compromisso com os esforços e princípios anticorrupção e que sempre buscamos
apenas relações comerciais justas, éticas e legais. De acordo com a Política, nenhum
presente e/ou entretenimento é permitido a menos que dentro de limites
claramente definidos. E nenhum presente e/ou entretenimento para funcionários do
governo pode ocorrer, a menos que seja pré-aprovado por nossa equipe de Ética e
Compliance Global. Nossa Política é outro exemplo de nosso compromisso com
ações éticas e legais no mercado. Conduzir-nos de acordo com o The Whirlpool Way
significa que concedemos e conquistamos negócios exclusivamente com base em
considerações comerciais, como valor, qualidade, serviços e preços competitivos, e
evitamos conduta inadequada e a aparência de impropriedade.

Treinamento Global Antissuborno/Anticorrupção Online
A Whirlpool Corporation mantém controles rígidos para prevenir e detectar
corrupção e segue regras e procedimentos de contabilidade específicos para relatar
informações e garantir que tenhamos livros e registros financeiros precisos e
razoavelmente detalhados, incluindo despesas de entretenimento e viagens,
independentemente de com quem o colaborador possa estar interagindo. Para
reforçar a importância de seguir as políticas e procedimentos da Whirlpool
Corporation e seu papel na prevenção de suborno e corrupção, em outubro de 2020,
a Whirlpool Corporation lançou nosso treinamento global antissuborno/
anticorrupção online (o “Treinamento ABAC Global”) para mais de 15.000
colaboradores, representando funções ou cargos de alto risco em potencial.
Atualizamos, aprimoramos e melhoramos continuamente nosso programa de Ética e
Compliance Global para garantir que os recursos apropriados e necessários
(econômicos e baseados em talentos) estejam disponíveis e sejam usados para
identificar e responder aos riscos de corrupção atuais e futuros.
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Linha de Integridade
A Linha de Integridade da Whirlpool é
um recurso confidencial que permite
que um relator traga questões de ética e
compliance de boa-fé para o primeiro
plano, sem medo de retaliação, e faça
isso anonimamente ao critério do
relator. Todas as questões levantadas
por meio da Linha de Integridade são
mantidas em sigilo durante a revisão ou
investigação e após a conclusão da
questão. Nenhum aspecto de um
assunto é divulgado, exceto para um
número seleto e limitado de indivíduos
autorizados.

A Linha de Integridade da Whirlpool

Ao longo das Semanas de Compliance

Corporation e sua disponibilidade,

Globais, e como parte de uma

acessibilidade e uso são regularmente

programação específica focada na

divulgados a todos os colaboradores da

cultura “Speak Up” da Whirlpool

Whirlpool Corporation por meio de

Corporation, ênfase específica foi

planos de comunicação anuais e como

colocada na Linha de Integridade e

parte de treinamento global e regional.

encorajando seu uso para levantar

Essas comunicações são fornecidas por

questões de forma confidencial,

meio de várias plataformas e canais de

anônima e sem medo de retaliação.

distribuição dentro da Whirlpool
Corporation. O treinamento é fornecido

Em 2020, a Whirlpool Corporation

globalmente por profissionais de

teve um total de 690 casos levantados

Compliance Regional e outros parceiros

globalmente por meio da Linha de

multifuncionais (por exemplo, Auditoria

Integridade, o que é um aumento

Interna, Finanças, Recursos Humanos,

significativo no número total de casos

Inclusão e Diversidade). O acesso à Linha

levantados nos três anos anteriores.

de Integridade também está disponível
no(s) site(s) externo(s) da Whirlpool
Corporation.
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Isso reflete o maior número de casos levantados, o que é uma indicação de que os colaboradores da Whirlpool
estão adotando nossa cultura “Speak Up” e sendo capacitados para fazê-lo. Também é importante observar que,
durante 2020, a Whirlpool Corporation reduziu em mais da metade sua média de dias para encerrar a investigação
e a remediação dos casos da Linha de Integridade. Assim, a média global de dias para fechar um caso da Linha de
Integridade é de cerca de 40 dias.
Durante 2020, a equipe Global de Ética e Compliance, em colaboração com parceiros multifuncionais, recebeu e
resolveu questões de ética e compliance em uma série de assuntos. Todos esses assuntos são investigados e relatados
a comitês de ética e compliance em nível global e regional; cada Comitê de Ética e Compliance é composto por um ou
mais membros do EC, um líder dedicado de Recursos Humanos, um líder da Equipe Jurídica Global e um membro da
equipe Global de Ética e Compliance. Os assuntos mais significativos são encaminhados ao Comitê Diretor de Ética
Global e Compliance e ao Conselho de Administração (Comitê de Auditoria).

Como Nossa Linha de Integridade Funciona

1

2

Os colaboradores podem entrar em
contato com a Linha de Integridade
confidencial da Whirlpool com uma
questão ética 24 horas por dia,
sete dias por semana, online ou por
telefone.

a questão for comprovada,
6 Sea Whirlpool
Corporation
tomará as medidas imediatas
e apropriadas. As conclusões
das investigações podem
permanecer confidenciais,
mas sempre reconheceremos
que as questões levantadas
foram analisadas.

Os canais online e
por telefone estão
disponíveis em mais
de 16 idiomas. Os
colaboradores podem
escolher o idioma
mais adequado para
preencher o formulário
de envio do relatório.
Eles receberão
um código único
denominado “Chave
de Relatório” que
usarão junto com
uma senha para
poder verificar o
status do relatório.

operador
3 Um
terceirizado
especializado em
nosso serviço de
Linha de Integridade
atenderá a chamada.

O operador irá então pedir
detalhes sobre o problema, partes
envolvidas, localização, etc.

Equipe de Compliance da Whirlpool
5 Aanalisa
o relatório e, quando apropriado, o

4 Todos os relatórios vão para

atribui a um investigador, que pode ser da
Auditoria Interna, Departamento Jurídico,
Recursos Humanos, Segurança ou outras
funções. O investigador pode entrar em
contato com o colaborador para obter
informações adicionais, quando possível.

a Equipe de Compliance da
Whirlpool.
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Cadeia de Suprimentos Responsável
Abordagem
Fazer negócios da maneira certa exige que nossos parceiros de negócios façam o
mesmo. Nossos fornecedores são essenciais para o nosso sucesso e para manter os
altos padrões e a reputação de nossas marcas. Exigimos que nossos fornecedores não
apenas sejam tecnicamente qualificados, mas também se comprometam com nossos
padrões éticos e práticas comerciais. Nosso Código de Conduta de Fornecedores (SCoC)
descreve os padrões necessários para conduzir negócios com a Whirlpool Corporation.
Exigimos que todos os nossos fornecedores se comprometam SCoC. Os fornecedores
da Whirlpool Corporation são parceiros comerciais vitais e, juntos, esses princípios nos
fornecem uma oportunidade de melhorar a vida das pessoas que impactamos.
Abordamos suprimentos de três maneiras:
► Identificar: Usamos uma abordagem baseada em risco para nossas auditorias de
terceiros para garantir a conformidade com nosso SCoC.
• Riscos Desconhecidos — Todos os novos fornecedores devem passar por uma
auditoria presencial realizada por nosso auditor terceirizado antes de serem
selecionados para conduzir negócios com a Whirlpool Corporation.
• Riscos Conhecidos 1 — Todos os fornecedores com problemas identificados devem
fornecer um plano de ação corretiva e podem ser auditados uma segunda vez com
base na gravidade dos resultados da auditoria.
• Riscos Conhecidos 2 — A pesquisa de avaliação de risco é uma nova ferramenta
lançada em 2019 que avalia o risco de conformidade de um fornecedor com base
em locais de alto risco, gastos da Whirlpool Corporation e riscos do setor. Nossos
fornecedores existentes que tiverem pontuações ruins podem ser auditados com
base nesta ferramenta de avaliação de risco.
• Riscos Potenciais ou Observados — Os fornecedores existentes continuam a ser
auditados/reauditados à medida que oportunidades potenciais de melhoria são
identificadas.
►Mitigar: Realizamos treinamento anual para fornecedores em regiões de alto risco
para garantir um entendimento claro de nosso SCoC e auditorias para garantir a
conformidade.
► Remediar: Todos os fornecedores que passam por auditorias trabalham com nossos
auditores terceirizados para criar e alinhar um Plano de Ação Corretiva (CAP). Os
fornecedores devem fornecer evidências de resolução do CAP. Em 2020, designamos
nossos auditores para acompanhar todas as auditorias que foram concluídas para
verificar se as conclusões foram encerradas e garantir a melhoria contínua em nossos
processos. Fizemos cinco novas auditorias corretivas em 2020 e todos os fornecedores
implementaram ações corretivas.

Relatório de Sustentabilidade 2020

94

GOVERNANÇA >> CADEIA DE SUPRIMENTOS RESPONSÁVEL

Avaliações Ambientais

trabalhadores de exercer direitos legais de

trabalhadores autorizados, especialmente

Nossa avaliação ambiental, que é parte de

livre associação, compliance com as leis locais

aqueles relativos a horas de trabalho,

nossas auditorias de ScoC, exige que os

e internacionais sobre trabalho infantil,

salários, segurança, condições de trabalho e

fornecedores cumpram todas as leis

compliance com leis que proíbem o tráfico de

manuseio de certos materiais.

ambientais locais aplicáveis ao local de

seres humanos de qualquer forma (por

trabalho, aos produtos produzidos e aos

exemplo, trabalho forçado, escravidão por

Da mesma forma, os fornecedores devem

métodos de manufatura. Além disso, os

dívida), proporcionando ambientes de

garantir que, em uma base regularmente

fornecedores não devem usar materiais

trabalho seguros e saudáveis e respeitando

programada, exceto em circunstâncias

considerados prejudiciais ao meio ambiente e

qualquer direito legal dos trabalhadores de

comerciais extraordinárias, os trabalhadores

são incentivados a usar processos e materiais

negociar coletivamente. Todos os

não sejam obrigados a trabalhar mais do que

que apoiem o meio ambiente. Em 2020,

fornecedores também estão proibidos de

(a) 60 horas por semana, incluindo horas

acompanhamos quatro fornecedores com

usar qualquer tipo de trabalho involuntário

extras, ou (b) os limites de horas normais e

potenciais problemas ambientais de alto risco

ou forçado. Onde não há requisito legal local

extras permitidas pelas leis do país de

e identificamos áreas de melhoria

ou se um requisito legal local não é tão

fabricação. Além disso, exceto em

relacionadas ao meio ambiente. Seus CAPs

rigoroso quanto o requisito incluído no SCoC,

circunstâncias extraordinárias de negócios,

foram aprovados pela Whirlpool Corporation

os fornecedores são obrigados a seguir os

todos os trabalhadores têm direito a pelo

e implementados.

requisitos do SCoC.

menos um dia de folga a cada período de sete

Em 2020, avaliamos e ajustamos nossa cadeia

dias.

de suprimentos para ajudar a garantir a

Em 2020, como resultado de nossas

conformidade com nossos requisitos de

auditorias SCoC, quatro pequenos incidentes

SCoC. Não foram encontrados casos de

de risco trabalhista relacionados a horas de

trabalho infantil ou trabalhadores jovens

trabalho foram identificados e estão sendo

expostos a trabalhos perigosos em qualquer

corrigidos.

Direitos Humanos e
Trabalhistas
A Whirlpool Corporation apóia os direitos
humanos de todas as pessoas com quem
trabalhamos e esperamos que nossos
fornecedores globais façam o mesmo.
Acreditamos nos direitos humanos globais e
nossas práticas comerciais refletem esse
compromisso de garantir que cada pessoa
que trabalha para nós em todas as nossas
operações globais o faça por sua própria
vontade, em um ambiente seguro e saudável.
Nos opomos à discriminação, à escravidão e
ao trabalho infantil e garantimos que temos
controles e proteções para evitá-los.
Apoiamos a diversidade e a paridade salarial.
Também respeitamos os direitos de nossos
colaboradores de se associarem com quem
eles escolherem e de se envolverem em
política fora do trabalho. Esses valores

uma das instalações de fornecedor auditadas.
Auditamos nossos fornecedores para verificar

Nosso SCoC também proíbe tratamento

se há casos de trabalho infantil de acordo

severo ou desumano, incluindo punição

com nossa política, que determina que a

corporal ou a ameaça de punição corporal ou

idade mínima para os trabalhadores deve ser

trabalho forçado. Nossos fornecedores

maior que: (a) 15 ou 14 anos de idade,

devem atender a esses requisitos e estar em

quando a legislação local permitir tal idade de

conformidade com as leis, códigos e políticas.

emprego consistente com as diretrizes da

A Whirlpool também utiliza uma equipe

Organização Internacional do Trabalho; ou (b)

multifuncional liderada pela Global Strategic

a idade para concluir a educação obrigatória;

Sourcing (Suprimentos) e consistindo em

ou (c) a idade mínima estabelecida por lei no

Assuntos Jurídicos, Éticos e de Compliance e

país de fabricação. Além disso, os

Governamentais para identificar, revisar,

fornecedores devem cumprir todos os

analisar e responder a quaisquer questões de

requisitos legais para o trabalho de jovens

trabalho forçado ou obrigatório, incluindo,

Resumo das Auditorias: 2020

também são refletidos em Nosso Manual de

NAR

EMEA

Novos

3

9

0

22

34

Existentes

4

11

7

115

137

Total Auditado (em 2020)

7

20

7

137

171

Auditoria Especial
COVID-19

4

7

6

56

73

Integridade. Além de nosso compromisso
interno com os direitos humanos, também
responsabilizamos nossos fornecedores por
cumprir esses mesmos princípios por meio de
nosso Código de Conduta de Fornecedores. O
SCoC declara, em parte, que os fornecedores
devem reconhecer e respeitar os direitos
humanos, incluindo quaisquer direitos dos
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mas não limitado a monitorar vários sites
públicos, periódicos e relatórios que podem

práticas de empresas parceiras para aprimorar

Minerais de Conflito

nosso programa de minerais de conflito.

identificar violações ou problemas de trabalho A Whirlpool Corporation desenvolveu uma
forçado. Além disso, a Whirlpool utiliza um
estrutura de due diligence de minerais de
Programa de Due Diligence de Terceiros Global conflito que está em conformidade com a
que identifica violações de trabalho forçado ou estrutura de due diligence reconhecida

► Implementamos um processo para identificar
novos fornecedores diretos para a Whirlpool
Corporation e incluí-los em nossos esforços de

obrigatório, reivindicações ou conduta anterior internacionalmente desenvolvida pela
contra fornecedores novos e atuais. Com base Organisation for Economic Co-operation and
nas descobertas de due diligence, a Whirlpool

Development (OECD). De acordo com as

pode responder apropriadamente a

diretrizes da U.S. Securities and Exchange

problemas e riscos de trabalho forçado ou

Commission (SEC), apresentamos o Relatório de

obrigatório.

Minerais de Conflito da Whirlpool Corporation

Reasonable Country of Origin Inquiry.
► Continuamos a desenvolver uma maior
conscientização dentro da organização e da base
de fornecimento em relação à conformidade com
os minerais de conflito por meio de divulgação e
treinamento.
► Institucionalizamos nosso programa de

para o ano encerrado em 2019.
Falhas materiais no cumprimento de nosso

conformidade de minerais de conflito,

SCoC podem resultar no término de nosso

A Whirlpool Corporation também tomou uma

melhorando nossos procedimentos operacionais

relacionamento com um fornecedor. Para

série de ações para apoiar o abastecimento

implementando os procedimentos para unidades

garantir que nossos fornecedores atendam ao responsável de 3TG (estanho, tântalo,
nosso padrão de integridade, continuaremos a tungstênio e ouro) na região, incluindo o
realizar auditorias independentes de uma
amostra representativa das práticas de nossos
fornecedores.

Mitigação de Riscos de
Suprimentos
Durante a COVID-19
Apesar de todos os desafios em 2020,
asseguramos que todos os fornecedores novos
e existentes estivessem em conformidade com
nosso SCoC por meio de nosso robusto
programa de auditoria de fornecedores. Em
maio de 2020, adicionamos perguntas com foco
em COVID-19/prevenção de pandemia ao nosso
questionário de auditoria padrão para avaliar a
capacidade dos fornecedores de prevenir e
controlar a disseminação de COVID-19 em suas
instalações. Algumas das perguntas incluíam
(mas não estavam limitadas a) avaliação dos
sistemas de gestão de crises dos fornecedores,
rastreamento da saúde dos colaboradores,
proteção individual, prevenção no local de
trabalho, relatórios, tratamento de exceções,
treinamento e comunicação.
Continuamos a identificar e avaliar o impacto

de negócios selecionadas e identificando e
priorizando oportunidades de melhoria.

seguinte:

► No caso de qualquer um de nossos fornecedores

► Continuamos a aprimorar os procedimentos
de escalonamento, acompanhamento e

contendo 3TG de fontes que apoiam conflitos na

realização de medidas de due diligence para

região da República Democrática do Congo, nos

melhorar a transparência de nossa cadeia de

comprometemos a trabalhar com eles para

suprimentos e aumentar as taxas de resposta

estabelecer fontes alternativas de 3TG.

dos fornecedores.
► Estabelecemos um processo para coletar
informações de fundidores da Responsible

TRANSPARÊNCIA APRIMORADA

Minerals Initiative (RMI) em uma base contínua

DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

para validar o status de fundidores e

Em 2020, avaliamos nossa cadeia de

refinadores identificados por nossos

suprimentos global e pesquisamos 100%

fornecedores. Isso nos ajudou a identificar a
porcentagem de fornecedores em nossa lista
de fundidores que estão em conformidade
com a RMI.

entender os riscos potenciais em suas
cadeias de suprimentos. Organizamos
e analisamos suas respostas e
de Conflito anual para compartilhar

Business Alliance) e participamos ativamente

nosso processo de due diligence. Nossos

da RMI, o grupo multissetorial formado pela

esforços melhoraram a transparência

Responsible Sourcing Network e outros grupos

da cadeia de suprimentos e criaram

da indústria para oferecer suporte a soluções

uma maior conscientização dentro da

destinadas a melhorar a transparência da
cadeia de suprimentos.

fornecedores e a tomar medidas proativas para

conflito.
► Continuamos monitorando as principais
Relatório de Sustentabilidade 2020

Whirlpool Corporation em relação à
conformidade com minerais de conflito.
No futuro, isso nos permitirá melhorar

► Fizemos investimentos adicionais em
ferramentas de due diligence de minerais de

mantemos a conformidade com nosso SCoC.

de nossos fornecedores no escopo para

apresentamos um Relatório de Minerais

► Somos membros da RBA (Responsible

da COVID-19 nas instalações de nossos
garantir a continuidade dos negócios enquanto

estar nos fornecendo componentes ou materiais
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riscos de 2021 em diante.
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Segurança e Qualidade
do Produto
Abordagem
A segurança e a qualidade do produto estão na vanguarda de tudo o que fazemos;
nada é mais importante para nós do que manter a segurança e ganhar e manter a
confiança de nossos consumidores.
O primeiro princípio do Nosso Manual de Integridade é manter o consumidor no
centro de tudo o que fazemos. Nossos consumidores confiam em nós em suas casas,
por isso somos apaixonados por fornecer produtos seguros e de alta qualidade.
Temos um histórico de várias décadas de abordagem proativa com testes de
segurança no desenvolvimento e fabricação, monitoramento do desempenho de
segurança em campo e realização de ações corretivas oportunas, quando necessário,
para ajudar a proteger os consumidores. Estes são baseados na transparência e
definem expectativas que vão além dos requisitos regulatórios. A Whirlpool
Corporation continua a defender o aumento dos requisitos mínimos nos padrões da
indústria para a segurança de produtos em eletrodomésticos.
Desde o início da década de 1990, as fábricas da Whirlpool Corporation em todo o
mundo foram certificadas pela ISO 9001. Para obter e manter as certificações, essas
instalações devem demonstrar processos, procedimentos e padrões internos claros e

73%

concisos. Por meio de um abrangente Sistema de Gestão da Qualidade e da
documentação correspondente, cada instalação certificada estabelece a base para
fornecer produtos de qualidade aos nossos consumidores.

das unidades de fabricação da
Whirlpool Corporation foram
certificadas pela ISO 90012015 em 2020
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GOVERNANÇA >> SEGURANÇA E QUALIDADE DO PRODUTO

Os protocolos de teste de Falha Forçada da Whirlpool
Corporation são essenciais para mitigar o risco de
segurança do produto. O objetivo do teste de Falha

O processo de segurança do produto da Whirlpool
Corporation foi reconhecido como uma prática

Forçada é induzir uma falha com o objetivo de avaliar

recomendada líder do setor e avaliado por outras

a consequência. A conformidade com os critérios

empresas para melhorar seus próprios programas.

de aceitação definidos tem como objetivo validar a
robustez do projeto, o que protege o consumidor. O
teste de falha forçada fornece evidências claras de que
nossos produtos são projetados para atender a essas
expectativas.

Comitê Executivo de Segurança da Whirlpool, incluindo
alguns dos executivos da empresa. Nossa abordagem de
gestão é priorizada com base em primeiro evitar o risco de
segurança do produto, mitigando qualquer risco percebido

Governança de Segurança do Produto
Nosso modelo de governança é implementado através

no campo e utilizando as lições aprendidas para aprimorar
os projetos de novos produtos.

do sistema Global Product Safety (“GPS”), que define
funções e responsabilidades claras para todos os

Por fim, nosso modelo de governança também inclui

colaboradores, requer avaliações de risco pré-

padrões adicionais de segurança de produtos projetados

mercado, monitoramento pós-venda da segurança do

para exceder os padrões do setor. Esses padrões incluem

produto e define protocolos de comunicação

requisitos para riscos de choque elétrico, riscos de incêndio/

necessários para quaisquer riscos que são

explosão, riscos de asfixia/sufocamento e aprisionamento,

identificados. Medimos diligentemente nosso

entre outros, e são necessários para todos os novos

desempenho por meio de métricas, um mecanismo

produtos que a Whirlpool Corporation vende em todo o

rigoroso de revisão operacional de baixo para cima e

mundo. Nosso modelo de governança inclui processos

auditorias independentes. Uma rede de especialistas

e técnicas rigorosos para nossas equipes de engenharia

em segurança comprometidos é responsável pela

para ajudar a identificar e avaliar possíveis problemas de

execução do programa de segurança do produto

segurança. Como resultado desses robustos protocolos

apoiada por equipes de engenharia e governada pelo

de segurança e qualidade do produto, implementamos
proativamente campanhas de ação corretiva relacionadas
a certas lavadoras e secadoras desenvolvidas e produzidas
pela Indesit, vendidas principalmente no Reino Unido.
O processo de segurança do produto da Whirlpool
Corporation foi reconhecido como uma prática recomendada
líder do setor e avaliado por outras empresas para melhorar
seus próprios programas. Temos um treinamento robusto
de segurança e programa de competência para nossa
população de Engenharia — sustentado por sessões
de treinamento, experiência prática e desenvolvimento
de especialização em avaliação de risco. Na verdade, a
Whirlpool Corporation abre suas portas com um convite
para que outras empresas participem de nossas sessões
de treinamento de Global Product Safety. Apesar desse forte
histórico, a Whirlpool Corporation está em busca constante
de melhorar nossos produtos, sistemas e processos para
manter um programa de classe mundial.
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The Whirlpool Way
Por mais de 100 anos, nossos valores duradouros nos guiaram e refletiram
nosso caráter como empresa comprometida com a integridade. Desde a
nossa fundação em 1911, a maneira como nos conduzimos em tudo o que
fazemos continua sendo nossa medida mais importante de sucesso. Em
1912, a Whirlpool Corporation (então conhecida como Upton Machine
Company) recebeu seu primeiro pedido e contrato de wringer washer
elétrica com a Federal Electric Division of Commonwealth Edison. Esse foi
um marco importante para os novos negócios de várias maneiras.
A Whirlpool Corporation, inadvertidamente, entregou um pedido de suas
máquinas de lavar com engrenagens de transmissão com defeito. Ao
saber do defeito, a Whirlpool Corporation substituiu as peças defeituosas
sem nenhum custo. A demonstração de integridade e compromisso com
a qualidade impressionou tanto a Federal Electric que o cliente dobrou
seu pedido. Este ato simples, mas extraordinário, um reflexo do caráter
de nossos fundadores, estabeleceu o padrão para os próximos 100 anos
e além. Como nosso Presidente do Board e CEO diz: “Podemos não ser
lembrados pelo O QUÊ alcançamos, mas seremos lembrados por COMO
alcançamos. Sucesso sem integridade é fracasso.”

Podemos não ser lembrados pelo
O QUÊ alcançamos, mas seremos

Ao manter o The Whirlpool Way na vanguarda de nossas
ações, nossa cultura de compliance e ética é fortalecida e

lembrados por COMO

sustentada. Agir com integridade e seguir o The Whirlpool

alcançamos. Sucesso sem

anos e contando, conquistamos confiança agindo com

Way nos ajuda a ganhar confiança todos os dias. Por 100
integridade.

integridade é fracasso.”
Marc Bitzer
Presidente do Board e CEO, Whirlpool Corporation

NOSSOS VALORES

Integridade

Respeito

Inclusão e
Diversidade
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NOSSOS

Prêmios e Reconhecimentos

TWICE VIP AWARDS IN
CONSUMER ELECTRONICS
Marcas Whirlpool, Yummly, Maytag

THE JUST 100: AMERICA’S
BEST CORPORATE
CITIZENS
Revista Forbes

STEP AHEAD
AWARD
Manufacturing
Institute

CORPORATE EQUALITY INDEX
Pontuação perfeita de 100 da
Human Rights Campaign
Décimo sétimo ano consecutivo

EPA SMARTWAY®
EXCELLENCE AWARD
U.S. ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY
Sexto ano consecutivo

ACC VALUE CHAMPION
Association of Corporate Counsel

DOW JONES SUSTAINABILITY
INDEX, AMÉRICA DO NORTE
Global corporate
sustainability index
Décima quarta vez em 15 anos

RED DOT DESIGN AWARD
Best Products of the Year 2020
marcas Whirlpool, Bauknecht,
Maytag

TOP EMPLOYER EUROPE WORLD’S MOST ADMIRED
Top Employer Institute
COMPANIES 2020
em seis países
Revista FORTUNE
Décimo ano consecutivo
Terceiro ano consecutivo

HIGHEST RANKED FRONT-LOAD
WASHING MACHINES
JD Power, marca Whirlpool

READERS’ CHOICE
SUSTAINABLE
COMPANY
Green Builder

Fênix Editora, Diversidade e
Inclusão no Brasil

Valor Inovação, Número Um em
Inovação em Eletrônicos, Brasil

DIVERSITY BEST PRACTICES
INCLUSION INDEX
15 principais empresas líderes
Terceiro ano consecutivo

DISABILITY EQUALITY INDEX
Pontuação de 100 por cento

24 DEGREES TOP OF MIND

PRÊMIO VALOR
INOVAÇÃO BRASIL 2020

GREAT EMPLOYER AWARD
Via Bona, Eslováquia

ECOVADIS SILVER MEDAL
SUSTAINABILITY INDEX
EcoVadis, EMEA

BEST PLACES TO WORK FOR
DISABILITY INCLUSION
DISABILITY INCLUSION INDEX
Quarto ano consecutivo

IF DESIGN, 2020
Marca Whirlpool
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Whirlpool Canada

AWE OUTSTANDING
PRODUCT AWARD
Alliance for Workplace
Excellence, Whirlpool China

TOP COMPANY FOR
EXECUTIVE WOMEN
Working Mother
Media

50 BEST COMPANIES
TO SELL FOR
Selling Power

GREAT PLACE
TO WORK

PATRIOT AWARD
United States
Department of
Defense

MOST TRUSTED BRANDS
Brandspark International,
marcas Whirlpool, Maytag

NOSSAS

Parcerias e Colaborações
Sobre a Organização

Nº da
página

ABREE — Associação Brasileira de
Reciclagem de Eletroeletrônicos e
Eletrodomésticos

A ABREE atua em âmbito nacional para estabelecer uma operação eficaz de logística reversa
para a indústria de eletrodomésticos no Brasil. Saiba mais

Página
36

AWE—Alliance for
Water Efficiency

AWE é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) com base nos stakeholders, dedicada ao
uso eficiente e sustentável da água. Saiba mais

Página
45

Better Plants Program do
Department of Energy

O Better Plants Program do Department of Energy (DOE) dos Estados Unidos está trabalhando
com os principais fabricantes para aumentar sua competitividade por meio de melhorias na
eficiência energética. Saiba mais

Página
43

EPA Green Power
Partnership Program

A Green Power Partnership da U.S Environmental Protection Agency’s (EPA) está ajudando a
construir a indústria americana de energia verde. Saiba mais

Página
40

Purdue University

A Purdue University é uma instituição pública fundada nos Estados Unidos em 1869. A Purdue e
a Whirlpool têm uma história de colaboração, incluindo o projeto ReNEWW House. Saiba mais

Página
39

WBCSD — World Business Council
for Sustainable Development

WBCSD é uma organização global liderada por CEOs de mais de 200 empresas líderes que
trabalham juntas para acelerar a transição para um mundo sustentável. Saiba mais

Página
35

Boys & Girls Clubs of America

Boys & Girls Clubs of America permite que os jovens mais necessitados alcancem um grande
futuro como cidadãos produtivos, atenciosos e responsáveis. Saiba mais

Página
72

Catalyst

Catalyst é uma organização sem fins lucrativos global que trabalha com alguns dos CEOs mais
poderosos do mundo e empresas líderes para construir locais de trabalho que funcionem para
mulheres. Saiba mais

Página
62

Diversity Best Practices

Diversity Best Practices é a organização proeminente para que os líderes em diversidade
organizacional compartilhem as melhores práticas e desenvolvam soluções inovadoras para a
mudança cultural. Saiba mais

Página
62

Franklin Covey

Franklin Covey ajuda as organizações a alcançar resultados que exigem mudanças duradouras
no comportamento humano, fornecendo conteúdo, ferramentas, metodologia, treinamento e
liderança inovadora. Saiba mais

Página
62

Gartner

Gartner é uma empresa líder em pesquisa e consultoria que fornece percepções de negócios,
consultoria e ferramentas para ajudar as empresas a alcançar suas prioridades. Saiba mais

Página
62

Glint

Glint é uma plataforma de sucesso de pessoas que ajuda as organizações a aumentar o
engajamento dos colaboradores, desenvolver seu pessoal e melhorar os resultados de
negócios. Saiba mais

Página
62

Habitat for Humanity

A Habitat for Humanity é uma organização global de habitação sem fins lucrativos que trabalha
em comunidades locais em todos os 50 estados dos EUA e em aproximadamente 70 países.
Saiba mais

Página
69

Instituto Consulado da Mulher

O Consulado da Mulher melhora e capacita a vida de mulheres em situação de vulnerabilidade
social no Brasil. Saiba mais

Página
71

Jennifer Brown Consulting

Jennifer Brown Consulting faz parceria com empresas nos esforços de gestão de mudanças
relacionados ao capital humano. Saiba mais

Página
62

Korn Ferry

A Korn Ferry é uma empresa global de consultoria organizacional que trabalha com clientes
para projetar estruturas organizacionais, funções e responsabilidades ideais. Saiba mais

Página
62

OneTen

OneTen é uma coalizão de executivos líderes que estão se unindo para aprimorar, contratar e
avançar um milhão de negros americanos nos próximos 10 anos para empregos de sustento
familiar com oportunidades de promoção. Saiba mais

Página
58

United Way

A United Way promove o bem comum criando oportunidades para todos. Seu foco é educação,
renda e saúde — os pilares para uma boa qualidade de vida e uma comunidade forte.
Saiba mais

Página
70

Working Mother Media

Working Mother Media publica a revista Working Mother e seu site associado, que é a única
revista nacional nos Estados Unidos para mães comprometidas com a carreira. Saiba mais

Página
62

Parceiro
AMBIENTAL

SOCIAL
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ANEXOS

Auditoria Externa
Limitada

ndependent Accountants Re ie

Report

To the Board of Directors and Management of Whirlpool Corporation:
We have reviewed the Whirlpool Corporation (“Whirlpool”) Schedule of Select Sustainability Metrics (the
“Subject Matter”) included in Exhibit A for the year ended December 31, 2020 in accordance with the
criteria set forth in Exhibit A (the “Criteria”). Whirlpool’s management is responsible for the Subject
Matter included in Exhibit A in accordance with the Criteria. Our responsibility is to express a conclusion
on the Subject Matter based on our review.
Our review was conducted in accordance with attestation standards established by the American Institute
of Certified Public Accountants (AICPA) AT-C section 105, Concepts Common to All Attestation
Engagements, and AT-C section 210, Review Engagements. Those standards require that we plan and
perform our review to obtain limited assurance about whether any material modifications should be made
to the Subject Matter in order for it to be in accordance with the Criteria. A review consists principally of
applying analytical procedures, making inquiries of persons responsible for the Subject Matter, obtaining
an understanding of the data management systems and processes used to generate, aggregate and report
the Subject Matter and performing such other procedures as we considered necessary in the
circumstances. A review is substantially less in scope than an examination, the objective of which is to
obtain reasonable assurance about whether the Subject Matter is in accordance with the Criteria, in all
material respects, in order to express an opinion. Accordingly, we do not express such an opinion. A review
also does not provide assurance that we became aware of all significant matters that would be disclosed
in an examination. We believe that our review provides a reasonable basis for our conclusion.
In performing our review, we have also complied with the independence and other ethical requirements
set forth in the Code of Professional Conduct and applied the Statements on Quality Control Standards
established by the AICPA.
As described in Exhibit A, the Subject Matter is subject to measurement uncertainties resulting from
limitations inherent in the nature and the methods used for determining such data. The selection of
different but acceptable measurement techniques can result in materially different measurements. The
precision of different measurement techniques may also vary.
Based on our review, we are not aware of any material modifications that should be made to the Schedule
of Select Sustainability Metrics for the year ended December 31, 2020, in order for it to be in accordance
with the Criteria.

Chicago, Illinois
March 4, 2021
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Auditoria Externa
[To be provided on Limitada
Whirlpool Letterhead]
[To be provided on Whirlpool Letterhead]
Exhibit A

Whirlpool Corporation Schedule of Select Sustainability Metrics for the year ended
December 31, 2020
Exhibit A
Metrics1
Unit
Reported
Criteria
Whirlpool Corporation Schedule of Select Sustainability Metrics for the year ended
Value
December 31, 2020
Scope 1 Greenhouse
Metric tonnes
191,234
World Resources Institute
Gas (GHG)
carbon
dioxide
(“WRI”) / World Business
Metrics1 2, 3
Unit
Reported
Criteria
Emissions
equivalent
Council for Sustainable
Value
(“mtCO2e”)
Development’s (“WBCSD”) The
Scope 1 Greenhouse
Metric tonnes
191,234
World Resources Institute
Greenhouse Gas Protocol: A
Gas (GHG)
carbon dioxide
(“WRI”) / World Business
Corporate Accounting and
2, 3
Emissions
equivalent
Council for Sustainable
Reporting Standard (GHG
(“mtCO2e”)
Development’s (“WBCSD”) The
Protocol)
Greenhouse Gas Protocol: A
Scope 2 GHG
mtCO2e
471,938
WRI WBCSD GHG Protocol
Corporate Accounting and
Emissions (LocationScope 2 Guidance
Reporting Standard (GHG
3, 4
based method)
Protocol)
Scope 2 GHG
mtCO2e
457,337
WRI WBCSD GHG Protocol
Scope 2 GHG
mtCO2e
471,938
WRI WBCSD GHG Protocol
Emissions (MarketScope 2 Guidance
Emissions (LocationScope 2 Guidance
3, 4
based method)3, 4
based method)
Scope 3 GHG
mtCO2e
61,419,858
WRI WBCSD GHG Protocol
Scope 2 GHG
mtCO2e
457,337
WRI WBCSD GHG Protocol
Emissions, Category
Corporate Value
Emissions (MarketScope 2 Guidance
11 Use
Chain (Scope 3) Accounting
based method)3, 5,4 6
of Sold Products
and Reporting
Scope 3 GHG
mtCO2e
61,419,858
WRI WBCSD GHG Protocol
Standard
Emissions, Category
Corporate Value
11 Use
Chain
(Scope
3) Accounting
Note:
The Subject5,Matter
is
subject
to
measurement
uncertainties
resulting
from
limitations
6
of Sold in
Products
anddata.
Reporting
inherent
the nature and the methods used for determining such
The selection of
Standard different
different but acceptable measurement techniques can result in materially
measurements. The precision of different measurement techniques may also vary.
Note: The Subject Matter is subject to measurement uncertainties resulting from limitations
inherent in the nature and the methods used for determining such data. The selection of
different but acceptable measurement techniques can result in materially different
measurements. The precision of different measurement techniques may also vary.
1

The reporting boundary of the Subject Matter within the schedule includes global manufacturing facilities and distribution centers
with total area equal to or greater than 500,000 square feet under the operational control of Whirlpool.
Scope 1 emissions capture energy consumption other than electricity and steam at the facilities within the reporting boundary.
Whirlpool references the following emission factors in the Scope 1 emissions calculation: 2019 Brazilian Greenhouse Gas Protocol
and 2018 US Environmental Protection Agency (“EPA”) Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories.
3
1 For distribution centers where actual data cannot be obtained, Whirlpool calculates an internal intensity factor based on actual data
The reporting boundary of the Subject Matter within the schedule includes global manufacturing facilities and distribution centers
from
otherarea
reporting
and extrapolates
based
square
footage.
with total
equal distribution
to or greatercenters
than 500,000
square feet
underonthe
operational
control of Whirlpool.
4
2 Scope 2 emissions capture electricity and steam energy consumption at the facilities within the reporting boundary. Whirlpool
Scope 1 emissions capture energy consumption other than electricity and steam at the facilities within the reporting boundary.
references
the following
in the
Scope
2 emissions
calculation:calculation:
2019 Brazilian
Gas Protocol,
US
Whirlpool references
the emission
following factors
emission
factors
in the
Scope 1 emissions
2019Greenhouse
Brazilian Greenhouse
Gas 2018
Protocol
EPA
Emission
Factors for Greenhouse
Gas Inventories,
2020 US
EPA for
Emissions
& Generation
Resource Integrated Database
and 2018
US Environmental
Protection Agency
(“EPA”) Emission
Factors
Greenhouse
Gas Inventories.
(“eGRID”)
emission
factors
and
2020
release
of
the
International
Energy
Agency
(“IEA”)
Emission
Factors
referencing
the
2018
3
For distribution centers where actual data cannot be obtained, Whirlpool calculates an internal intensity factor based on actual data
factors.
from
other reporting distribution centers and extrapolates based on square footage.
5
4 Scope 3 Category 11 emissions reporting boundary includes air treatment, cooking, dishwashers, laundry and refrigeration product
Scope 2 emissions capture electricity and steam energy consumption at the facilities within the reporting boundary. Whirlpool
categories
as “large
appliances”)
shipped
as of 2December
2020 and 2019
excludes
small Greenhouse
domestic appliances,
accessories
or
references (defined
the following
emission
factors in
the Scope
emissions31,
calculation:
Brazilian
Gas Protocol,
2018 US
filters.
WhirlpoolFactors
references
the following Gas
emission
factors in
the Scope
3 emissions
2018Resource
US EPA Integrated
Emission Factors
for
EPA Emission
for Greenhouse
Inventories,
2020
US EPA
Emissionscalculation:
& Generation
Database
Greenhouse
Gas Inventories
and2020
2020release
releaseofofthe
theInternational
IEA Emission
Factors
referencing
most recent
factor
available the
for 2018
each
(“eGRID”) emission
factors and
Energy
Agency
(“IEA”)the
Emission
Factors
referencing
country.
factors.
6
5 Use of Sold Product emissions are calculated using the assumption that the useful life of large appliances is 10 years.
Scope 3 Category 11 emissions reporting boundary includes air treatment, cooking, dishwashers, laundry and refrigeration product
2

2
categories (defined as “large appliances”) shipped as of December 31, 2020 and excludes small domestic appliances, accessories or
filters. Whirlpool references the following emission factors in the Scope 3 emissions calculation: 2018 US EPA Emission Factors for
Greenhouse Gas Inventories and 2020 release of the IEA Emission Factors referencing the most recent factor available for each
Global
country. Headquarters da Whirlpool Corporation
6
Use of Sold
Product emissions are calculated using the assumption that the useful life of large appliances is 10 years.
2000
N. M63
2

Benton Harbor, MI 49022
269-923-5000
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Índice GRI
Número de
Divulgação

Título da Divulgação

Resposta

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS
Perfil Organizacional
102-1

Nome da organização

Whirlpool Corporation

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

Consulte Visão Geral Corporativa

102-3

Localização da sede

2000 North M-63, Benton Harbor, Michigan

102-4

Localização das operações

Os dados de operações neste relatório são de subsidiárias de propriedade
majoritária. Os países onde a Whirlpool Corporation opera e que são
relevantes para os tópicos abordados neste relatório são: Argentina, Brasil,
China, Colômbia, Índia, Itália, México, Polônia, Federação Russa, Eslováquia,
Turquia, Reino Unido, Estados Unidos da América.

102-5

Propriedade e constituição jurídica

A Whirlpool Corporation é uma empresa de capital aberto, listada na Bolsa de
Valores de Chicago e na New York Stock Exchange.

102-6

Mercados atendidos

Consulte Visão Geral Corporativa

102-7

Escala da organização

Consulte Visão Geral Corporativa

102-8

Informações sobre colaboradores e outros
trabalhadores

Consulte Scorecard Social

102-9

Cadeia de suprimentos

Consulte Cadeia de Suprimentos Responsável

102-10

Mudanças significativas para a organização e sua
cadeia de suprimentos

Nenhuma mudança significativa na localização de fornecedores, estrutura da
cadeia de suprimentos ou relacionamento com fornecedores, incluindo
seleção e rescisão

102-11

Princípio ou Abordagem de Precaução

A Política Global de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da Whirlpool
Corporation aponta para a manutenção de altos padrões ambientais,
identificando aspectos, ameaças e oportunidades, além da conservação de
recursos naturais, minimização de resíduos e prevenção de poluição.
Gerenciamos nossas operações e desenvolvemos produtos de acordo com
nossas capacidades, com o compromisso de evitar impactos negativos no
meio ambiente. Aplicamos o princípio da precaução quando existem ameaças
de danos graves ou irreversíveis ao meio ambiente, agindo de acordo com
nossas capacidades para evitar riscos.

102-12

Iniciativas externas

Consulte Nossas Parcerias e Colaborações

102-13

Participação em associações

As principais associações da indústria da Whirlpool Corporation são
realizadas com APPLiA, AHAM e ELETROS.

102-14

Declaração do tomador de decisões sênior

Consulte a Mensagem do CEO

102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

Consulte Nossa Abordagem de ESG

102-16

Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento

Consulte a Visão Geral Corporativa e Nosso Propósito

102-17

Mecanismos de aconselhamento e preocupações
sobre ética

Consulte Ética e Compliance Globais

102-18

Estrutura de governança

Consulte Conselho de Administração. Saiba mais sobre a Governança
Corporativa.
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Número de
Divulgação

Título da Divulgação

Resposta

102-19

Delegação de autoridade

Consulte Nossa Estrutura de ESG

102-20

Responsabilidade de nível executivo pelos tópicos
econômicos, ambientais e sociais

Consulte Nossa Estrutura de ESG

102-21

Consultoria aos interessados sobre tópicos
econômicos, ambientais e sociais

Consulte Materialidade e Engajamento de Stakeholder

102-22

Composição do mais alto órgão de governança e
de seus comitês

Consulte Proxy Statement

102-23

Presidente do mais alto órgão de governança

Consulte Proxy Statement

102-24

Nomear e selecionar o mais alto órgão de
governança

Consulte Proxy Statement

102-25

Conflitos de Interesse

Consulte Proxy Statement
Nosso Manual de Integridade, página 28
Diretrizes e Políticas de Governança Corporativa

102-26

Função do mais alto órgão de governança na
definição de objetivos, valores e estratégia

Consulte Aprimorando a Governança ESG

102-27

Medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o
conhecimento coletivo do mais alto órgão de
governança sobre tópicos econômicos, ambientais
e sociais

Consulte Nossa Estrutura de ESG

102-28

Avaliando o desempenho do mais alto órgão de
governança

Consulte Conselho de Administração

102-29

Identificação e gestão de impactos econômicos,
ambientais e sociais

Consulte Materialidade e Engajamento de Stakeholder e Nossa Estrutura de
ESG

102-32

O mais alto papel do órgão de governança no
relatório de sustentabilidade

Consulte Nossa Estrutura de ESG

102-33

Processo para comunicar preocupações críticas
ao mais alto órgão de governança

Consulte a Linha de Integridade

102-34

Preocupações críticas comunicadas ao mais alto
órgão de governança

Consulte a Linha de Integridade

102-35

Políticas de remuneração

Consulte as Políticas de Remuneração
Detalhes adicionais sobre a remuneração do Conselho de Administração e
nossas políticas e programas de remuneração de executivos podem ser
encontrados em nosso Proxy Statement, conforme arquivado na SEC.

102-36

Processo para determinação da remuneração

Consulte Proxy Statement

102-37

As opiniões dos stakeholders são levadas em
consideração em relação à remuneração

Consulte Proxy Statement

102-38

Proporção da remuneração total anual

Temos operações significativas nos EUA (Global Headquarters), Itália (HQ,
Europa, Oriente Médio e África), Brasil (HQ, América Latina) e Índia (Ásia). Nos
Estados Unidos, nossa proporção de remuneração total anual do indivíduo
mais bem pago da organização (HPE), nosso Presidente do Board e CEO, para
a remuneração total anual média de todos os empregados (MPE) é de 297x.
Como nosso HPE tem significativamente mais remuneração em risco com
base no desempenho, apenas para a remuneração do Salário Base, esse
índice é de 29x. Na Itália, a taxa de compensação total para HPE:MPE é 93x;
apenas para a remuneração do salário-base, esse índice é de 24x. No Brasil, a
relação de remuneração total para HPE:MPE é de 552X; apenas para a
remuneração do salário-base, esse índice é de 130x. E na Índia, a proporção
de compensação total para HPE:MPE é 69x; apenas para a remuneração do
salário base, esse índice é de 50x.
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Número de
Divulgação

Título da Divulgação

Resposta

102-39

Proporção do aumento percentual na
remuneração total anual

Nos EUA, nosso aumento de 2020 na remuneração total anual para HPE:MPE
é 3x. Na Itália, o aumento de compensação de 2020 para HPE:MPE é 6x. No
Brasil, a relação é de 9x. Na Índia, a proporção é de 2x.

102-40

Lista de grupos de stakeholders

Consulte Materialidade e Engajamento de Stakeholder

102-41

Acordos coletivos de negociação

Consulte Desenvolvimento da Força de Trabalho e Engajamento

102-42

Identificando e selecionando stakeholders

Consulte Materialidade e Engajamento de Stakeholder

102-43

Abordagem ao engajamento de stakeholders

Consulte Materialidade e Engajamento de Stakeholder

102-44

Principais tópicos e preocupações abordadas

Consulte Materialidade e Engajamento de Stakeholder

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas

Consulte o Formulário 10-K, Anexos 21

102-46

Definindo limites de conteúdo e tópico de
relatório

Consulte Materialidade e Engajamento de Stakeholder

102-47

Lista de tópicos materiais

Consulte Materialidade e Engajamento de Stakeholder

102-49

Mudanças nos relatos

Nenhuma mudança foi feita nos tópicos materiais e limites dos tópicos do
relatório anterior.

102-50

Período de relato

2020 (ano completo)

102-51

Data do relatório mais recente

2019

102-52

Ciclo de relatos

Anual

102-53

Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

Consulte Sobre este Relatório

102-54

Reivindicações de relatórios de acordo com GRI
Standards

Consulte Sobre este Relatório

102-55

Índice de conteúdo GRI

Consulte o Índice GRI

102-56

Garantia externa

Consulte Auditoria Externa Limitada

201-2

Implicações financeiras e outros riscos e
oportunidades devido às mudanças climáticas

Consulte TCFD

202-1

Índice do salário mais baixo por gênero
comparado ao salário mínimo local

A relação entre a remuneração por hora padrão no nível inicial e a
remuneração mínima local varia de acordo com o local ao redor do mundo.
Esta variação é necessária para cumprir as condições do mercado local e
remunerações mínimas em países ou municípios que determinam os
mínimos. A Whirlpool está em conformidade com as leis locais de salário
mínimo em cada jurisdição em que operamos. A Whirlpool não varia a
remuneração no nível inicial em função do gênero.

204-1

Orçamento de compras gasto em fornecedores
locais

A Whirlpool Corporation é uma empresa global com operações em todo o
mundo. Fornecedores locais e globais são avaliados com base em vários
critérios de aquisição que podem mudar às vezes, com base nas condições
de negócios. Aproximadamente 40%-60% de nosso orçamento de compras
está dentro da jurisdição local em que nosso produto é produzido.

205-1

Operações avaliadas por riscos relacionados à
corrupção

Consulte Anticorrupção
100% de nossas operações são regularmente verificadas e avaliadas quanto a
múltiplos riscos de conformidade e ética, incluindo riscos relacionados à
corrupção.

205-2

Comunicação e treinamento sobre políticas e
procedimentos de combate à corrupção

Consulte Anticorrupção
100% dos membros do nosso Conselho de Administração e do Comitê
Executivo receberam comunicações sobre as políticas e procedimentos
anticorrupção da organização, incluindo o Manual de Integridade da
Whirlpool. Os membros do Comitê Executivo refletem a liderança sênior em
cada uma de nossas operações regionais.
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Número de
Divulgação

Título da Divulgação

Resposta

205-3

Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

Nós tivemos zero incidentes de corrupção de corrupção em 2020.

206-1

Ações judiciais por concorrência desleal, antitruste
e práticas de monopólio

Consulte o Formulário 10-K, páginas 80 e 82

207-1

Estratégia tributária

A estratégia tributária da Whirlpool Corporation é cumprir integralmente as
leis tributárias das jurisdições em que operamos. Essa estratégia tributária é
revisada anualmente pelo CEO, CFO e Vice-Presidente Tributário.

207-2

Governança tributária, mecanismos para relatar
preocupações sobre comportamento antiético ou
ilegal e o processo de garantia de divulgações de
impostos

A governança tributária e a estrutura de controle estão incorporadas aos
controles internos da Whirlpool Corporation e a conformidade com esses
controles é avaliada por meio de revisões de rotina pela Auditoria Interna da
Empresa e por auditores externos independentes. O Vice-Presidente
Tributário é o responsável final pelo cumprimento desses controles internos.
Nossa abordagem com relação às divulgações fiscais está incluída nos
arquivos públicos da Whirlpool Corporation, que são auditados por auditores
externos independentes. Preocupações sobre comportamento antiético ou
ilegal podem ser relatadas por meio de nossa Linha de Integridade.

207-3

Gestão das preocupações dos stakeholders
relacionadas com impostos

A Whirlpool Corporation se envolve com as autoridades fiscais em várias
jurisdições por meio de auditorias e inquéritos fiscais de rotina. Nossa equipe
de Relações com Investidores coleta comentários de investidores externos, e
colaboradores internos participam de vários questionários ao longo do ano.

207-4

Jurisdições fiscais

A Whirlpool Corporation fabrica produtos em 13 países e comercializa
produtos em quase todos os países do mundo. Os segmentos geográficos da
empresa consistem em América do Norte, América Latina, Europa, Oriente
Médio, Ásia e África. A Empresa paga impostos em todas as jurisdições
lucrativas onde tem presença física.

301-1

Materiais utilizados por peso ou volume

•
•
•
•
•
•

Metais (não renováveis): 1.063.680 Toneladas Métricas
Plásticos (não renováveis): 498.808 Toneladas Métricas
Embalagem de Papelão (renovável)*: 106.500 Toneladas Métricas
Embalagem EPS (não renovável): 45.500 Toneladas Métricas
Embalagem de Papel Reciclado (renovável): 32.000 Toneladas Métricas
Embalagem de Filme (não renovável): 10.300 Toneladas Métricas

O conteúdo reciclado em nossas embalagens de papelão varia de 25% a
100%, dependendo da região.
Observação: Esses dados são estimados com base em estimativas de
engenharia e suprimentos.
302-1

Consumo de energia dentro da organização

Consulte Scorecard Ambiental
Consulte Gestão da Energia

302-3

Intensidade energética

Consulte Scorecard Ambiental
Combustível, eletricidade e vapor estão incluídos na relação de intensidade. O
denominador inclui nossas principais categorias de produtos (consulte a
página 5).

302-4

Reduções no consumo de energia

Consulte Scorecard Ambiental
Consulte Gestão da Energia
Combustível, eletricidade e vapor estão incluídos. O ano de referência é 2016
com base na metodologia SBTi.

302-5

Reduções nos requisitos de energia de produtos e
serviços

Consulte Emissões de GEE
Em média, as necessidades de energia de nossos principais eletrodomésticos
diminuíram 9 kwh/2% por unidade em relação a 2019. Isso inclui produtos de
Tratamento de Ar, Cozinha, Lava-Louças, Refrigeração e Lavanderia.

303-1

Interações com a água como recurso
compartilhado

Consulte Água
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Número de
Divulgação

Título da Divulgação

Resposta

303-2

Gestão de impactos relacionados ao descarte de
água

Consulte Água
Em todos os países, atendemos aos requisitos legais e regulamentares locais.

303-3

Retirada de água

Consulte Scorecard Ambiental
Consulte Água

303-4

Descarte de água

Consulte Scorecard Ambiental
Consulte Água

303-5

Consumo de água

Consulte Scorecard Ambiental
Consulte Água

305-1

Emissões Diretas (escopo 1) de GEE

Consulte Scorecard Ambiental
Consulte Emissões de GEE
Os valores de emissões do Escopo 1 em 2020 foram auditados por terceiros.
Consulte o relatório de auditoria externa limitada na página 103 para obter
mais informações sobre os limites do relatório e os fatores de emissão
considerados.

305-2

Emissões de GEE de energia indireta (escopo 2)

Consulte Scorecard Ambiental
Consulte Emissões de GEE
Os valores de emissões do Escopo 2 location-based e market-based de 2020
foram auditados por terceiros. Consulte o relatório de auditoria externa
limitada na página 103 para obter mais informações sobre os limites do
relatório e os fatores de emissão considerados.

305-3

Outras emissões indiretas (escopo 3) de GEE

Consulte Scorecard Ambiental
Consulte Emissões de GEE
2020 Escopo 3, categoria 11, os valores de emissões do uso de produtos
vendidos foram auditados por terceiros. Consulte o relatório de auditoria
externa limitada na página 103 para obter mais informações sobre os limites
do relatório e os fatores de emissão considerados.

305-4

Intensidade das emissões de GEE

Consulte Scorecard Ambiental
O denominador para calcular a proporção é a produção. Nenhum gás foi
excluído do cálculo.

305-5

Redução de emissões de GEE

Consulte Scorecard Ambiental
Consulte Emissões de GEE

306-1

Impactos significativos reais e potenciais
relacionados aos resíduos

Consulte Produtos
Consulte Resíduos

306-2

Ações para prevenir a geração de resíduos e
gerenciar impactos significativos

Consulte Produtos
Consulte Resíduos

306-3

Resíduos gerados por composição

Consulte Scorecard Ambiental

306-4

Resíduos desviados do descarte

Consulte Scorecard Ambiental

306-5

Resíduos direcionados para descarte

Consulte Scorecard Ambiental

307-1

Sanções por não conformidade com leis e/ou
regulamentos ambientais

A Whirlpool Corporation não recebeu multas ou sanções significativas por
não conformidade com leis/regulamentos ambientais em 2020. A cada ano,
todas as fábricas avaliam o status de conformidade e preenchem a “Carta de
Garantia de Conformidade Anual”, confirmando que estão em conformidade
substancial com as leis, regulamentos e outras obrigações de Saúde,
Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Em 2020, lançamos uma
ferramenta digital de autoavaliação que permite que os sites criem planos
formais e documentados para implementar ações corretivas.

308-1

Novos fornecedores que foram selecionados
usando critérios ambientais

Consulte Cadeia de Suprimentos Responsável
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308-2

Impactos ambientais negativos na cadeia de
suprimentos e ações tomadas

Consulte Cadeia de Suprimentos Responsável

401-1

Novas contratações e turnover de colaboradores

Consulte Scorecard Social

401-2

Benefícios oferecidos a colaboradores em tempo
integral

Consulte Desenvolvimento da Força de Trabalho e Engajamento
Em todos os países, atendemos aos requisitos legais e regulamentares locais
e adicionamos a isso qualquer benefício adicional para alcançar a
competitividade de mercado em cada país.

401-3a

Licença parental

Todos os colaboradores são elegíveis a este benefício a partir da data de
contratação.
248 colaboradoras tiraram licença parental em 2020; 99% voltaram ao
trabalho após a licença. 58% das colaboradoras que desfrutaram de licença
parental em 2019 ainda estavam empregadas 12 meses após o regresso ao
trabalho.
519 colaboradores do sexo masculino tiraram licença parental em 2020,
100% voltaram ao trabalho após a licença. 71% dos colaboradores do sexo
masculino que desfrutaram de licença parental em 2019 ainda estavam
empregados 12 meses após o regresso ao trabalho.

402-1

Períodos de aviso mínimos referentes a mudanças
operacionais

Em jurisdição em que haja um aviso legal, cumprimos todas as leis e
requisitos locais. A Whirlpool Corporation também fornece indenização onde
aplicável, com base na lei local e/ou na política da empresa. Nos Estados
Unidos, os prazos de notificação e as disposições para consulta e negociação
são especificados em acordos coletivos.

403-1

Sistema de gestão de segurança e saúde
ocupacionais

Consulte Saúde e Segurança Ocupacional
Consulte Scorecard Social

403-2

Identificação de perigos, avaliação de riscos e
investigação de incidentes

Consulte Saúde e Segurança Ocupacional

403-3

Funções dos serviços de saúde ocupacional

Consulte Saúde e Segurança Ocupacional

403-4

Participação e consulta dos trabalhadores no
sistema de gestão de segurança e saúde
ocupacional

Consulte Saúde e Segurança Ocupacional

403-5

Treinamento de colaboradores sobre Saúde e
Segurança Ocupacional

Consulte Desenvolvimento da Força de Trabalho e Engajamento

403-6

Acesso do trabalhador a serviços médicos e de
saúde não ocupacionais

Consulte Saúde e Segurança Ocupacional

403-7

Prevenção ou mitigação de impactos na segurança
e saúde ocupacional diretamente vinculados por
relações comerciais

Consulte Saúde e Segurança Ocupacional

403-8

Colaboradores cobertos por um sistema de gestão
de Saúde e Segurança Ocupacional

Consulte Saúde e Segurança Ocupacional
Os prestadores de serviço contratados que executam um projeto temporário
que estão sob supervisão direta de seu empregador não podem participar do
sistema completo de gestão de saúde e segurança com base no escopo/
duração e outros requisitos legais. Esses contratados são cobertos por
elementos do sistema de gestão aplicáveis relativos às atividades de trabalho
que realizam enquanto na propriedade da Whirlpool.
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403-9

Lesões relacionadas ao trabalho

Consulte Scorecard Social
Consulte Saúde e Segurança Ocupacional
A Whirlpool Corporation não faz distinção entre as horas regulares de
trabalho dos colaboradores e as horas de trabalho dos colaboradores
temporários. Colaboradores temporários ou “contratados” são colaboradores
contratados por outro empregador, mas supervisionados diariamente por um
colaborador da Whirlpool Corporation. Portanto, o número total de horas
trabalhadas dos colaboradores (136.921.899) é composto por colaboradores
da Whirlpool Corporation e não colaboradores supervisionados por um
colaborador da Whirlpool Corporation. Os únicos colaboradores que não
estão incluídos nesta divulgação são contratados que trabalham
(temporariamente) em uma operação da Whirlpool Corporation e não são
supervisionados por um colaborador da Whirlpool Corporation, mas por um
membro de sua própria organização.

403-10

Doença relacionada ao trabalho

Consulte Scorecard Social
Consulte Saúde e Segurança Ocupacional
Colaboradores que não são supervisionados por um colaborador da
Whirlpool não são incluídos nos registros de lesões e doenças da Whirlpool.

404-1

Média de horas de treinamento por ano por
colaborador

Consulte Scorecard Social
O treinamento é oferecido na Whirlpool Corporation a todos os
colaboradores com base nas necessidades de desenvolvimento e nos
requisitos da empresa, independentemente de raça, gênero e etnia.

404-2

Programas para melhorar as competências do
colaborador e programas de auxílio de transição

Consulte Desenvolvimento da Força de Trabalho e Engajamento
Serviços de rescisão e recolocação e assistência de transição estão
disponíveis conforme necessário e apropriado para colaboradores de
Colarinho Branco nos Estados Unidos. Globalmente, cumprimos os requisitos
legais para rescisão.

404-3

Percentual de colaboradores que recebem
regularmente análises de desempenho e de
desenvolvimento de carreira

Consulte Desenvolvimento da Força de Trabalho e Engajamento

405-1

Diversidade de órgãos de governança e
colaboradores

Consulte Conselho de Administração
Consulte Scorecard Social

405-2

Proporção de salário e remuneração de base de
mulheres para homens

A Whirlpool não toma decisões de remuneração com base em raça, sexo ou
qualquer outra categoria protegida.

406-1

Incidentes de discriminação e ações corretivas
tomadas

Em 2020, foram 59 casos internos, dos quais 19 foram comprovados e
tomamos ações corretivas. Também tivemos 15 casos externos, dos quais 7
foram encerrados. 100% dos incidentes são revisados pelas equipes jurídicas
e de relações com colaboradores da Whirlpool Corporation como parte de
nosso processo padrão. Nenhuma descoberta de irregularidade foi
determinada para os demais incidentes.

407-1

Operações e fornecedores em que o direito à
liberdade de associação ou negociação coletiva
pode estar em risco

Consulte Desenvolvimento da Força de Trabalho e Engajamento
Consulte Cadeia de Suprimentos Responsável
Por meio das auditorias do Código de Conduta de Fornecedores da
Whirlpool, a Whirlpool não teve nenhum caso em 2020 em que nossos
fornecedores violassem a liberdade de associação ou negociação coletiva.

408-1

Operações e fornecedores em risco de incidentes
de trabalho infantil

Consulte Cadeia de Suprimentos Responsável

409-1

Operações e fornecedores em risco de incidentes
de trabalho forçado ou obrigatório

Consulte Cadeia de Suprimentos Responsável

410-1

Treinamento de pessoal de segurança em políticas
de direitos humanos

O pessoal de segurança recebe o mesmo treinamento formal que todos os
outros colaboradores sobre as políticas de direitos humanos. As discussões
sobre aplicações específicas à segurança ocorrem em equipes individuais.

Relatório de Sustentabilidade 2020

111

ANEXOS >> ÍNDICE GRI
Número de
Divulgação

Título da Divulgação

Resposta

412-1

Operações sujeitas a análises de direitos humanos
ou avaliações de impacto

Consulte Cadeia de Suprimentos Responsável

412-2

Treinamento de colaboradores sobre políticas ou
procedimentos de direitos humanos

Consulte Ética e Compliance Globais
Consulte Anticorrupção

412-3

Acordos e contratos de investimento que incluem
cláusulas de direitos humanos ou que passaram
por avaliação de direitos humanos

Consulte Cadeia de Suprimentos Responsável

413-1

Operações com engajamento da comunidade
local, avaliações de impacto e programas de
desenvolvimento

Consulte Comunidades Locais

414-1

Novos fornecedores que foram selecionados
usando critérios sociais

Consulte Cadeia de Suprimentos Responsável

414-2

Impactos sociais negativos na cadeia de
suprimentos e ações tomadas

Consulte Cadeia de Suprimentos Responsável

415-1

Contribuições políticas

O Conselho de Administração revisa periodicamente o Código de Ética da
empresa, que trata das políticas e práticas da empresa relacionadas a
contribuições políticas.
Em 2020, $59.500 em contribuições políticas dos EUA foram feitas pelo
Comitê de Ação Política da Whirlpool Corporation, financiado inteiramente
por meio de contribuições voluntárias de colaboradores. Nenhuma
contribuição política em espécie foi feita em 2020.

416-1

Avaliação dos impactos na saúde e segurança das
categorias de produtos e serviços

Consulte Segurança e Qualidade do Produto
Os impactos na saúde e segurança do produto são avaliados em 100% do
portfólio da Whirlpool.

416-2

Incidentes de não conformidade relacionados aos
impactos na saúde e segurança de produtos e
serviços

Não identificamos nenhuma não conformidade com base na pesquisa interna
realizada.

417-1

Informações e rotulagem de produtos e serviços

A literatura fornecida com o produto, bem como online, descreve o uso
adequado e seguro do produto.

417-2

Incidentes de não conformidade relativos a
informações e rotulagem de produtos e serviços

Identificamos 20 casos de não conformidade com códigos voluntários.
Nenhum incidente de não conformidade com os regulamentos resultou em
advertência, multa ou penalidade.

417-3

Incidentes de não conformidade relativos a
comunicações de marketing

Não identificamos nenhuma não conformidade com base na pesquisa interna
realizada.

418-1

Reclamações sobre violações de privacidade do
cliente

Reclamações recebidas de terceiros: 11
Reclamações de órgãos reguladores: 2

419-1

Incumprimento de leis e regulamentos na área
social e econômica

Nos últimos 5 anos, a Whirlpool foi sujeita a uma multa significativa. Nos
termos de um acordo com a French Competition Authority (FCA), a Whirlpool
pagou uma multa de 56 milhões de euros atribuível aos negócios da
Whirlpool na França e 46 milhões de euros atribuíveis aos negócios da Indesit
na França relacionados à primeira parte da investigação da FCA. A Whirlpool
não detinha a Indesit durante o período em questão e recebeu o reembolso
dos proprietários anteriores da Indesit por uma parte do valor do acordo. A
segunda parte da investigação da FCA ainda está em andamento. Mais
informações estão contidas no Formulário 10-K mais recente da Whirlpool
arquivado na SEC. (Consulte a página 82, Compromissos e Contingências —
“Investigação de Concorrência”).
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SASB
O Sustainability Accounting Standards Board (SASB) conecta empresas e investidores sobre os impactos financeiros
da sustentabilidade. Nosso Relatório de Sustentabilidade 2019 marcou a primeira vez que a Whirlpool reportou às
iniciativas SASB em relação ao Setor de Bens de Consumo — Normas de Manufatura de Eletrodomésticos.
SASB — SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS BOARD

Setor de Bens de Consumo — Manufatura de Eletrodomésticos

Tópicos de Divulgação de Sustentabilidade e Métricas Contábeis:
Tópico

Segurança do
Produto

Impactos
Ambientais do
Ciclo de Vida do
Produto

Unidade de
Medida

Código

Resposta

Número de (1) recalls emitidos Quantitativo
e (2) total de unidades
recuperadas

Número

CG-AM-250a.1

Zero recalls voluntários emitidos em 2020.
Nenhum recall involuntário foi emitido.

Discussão do progresso para
identificar e gerenciar riscos
de segurança associados ao
uso de seus produtos

Discussão e
Análise

n/a

CG-AM-250a.2

Segurança e Qualidade do Produto

Valor total de perdas
monetárias como resultado de
processos judiciais associados
à segurança do produto

Quantitativo

Moeda

CG-AM-250a.3

$2,8M

Porcentagem de produtos
certificados pelo programa
Energy Star, elegíveis pela
receita

Quantitativo

Porcentagem
(%) por receita

CG-AM-410a.1

47,5% (apenas Estados Unidos)

Porcentagem de produtos
certificados segundo um
padrão de sustentabilidade
da Association of Home
Appliance Manufacturers
(AHAM), elegíveis pela receita

Quantitativo

Porcentagem
(%) por receita

CG-AM-410a.2

0% em 2020, devido a rótulos concorrentes
de sustentabilidade de varejistas e falta de uso
no mercado.

Descrição dos esforços para
gerenciar os impactos no fim
da vida útil dos produtos

Discussão e
Análise

n/a

CG-AM-410a.3

Ciclo de Vida do Produto e Fim da Vida Útil

Métrica de Contabilidade

Categoria

(Exclui produtos licenciados e produtos sem
rótulo Energy Star)
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Divulgações da Whirlpool Corporation
Supervisão para ESG
Nosso Conselho de Administração está comprometido em supervisionar a integração dos princípios ESG em
toda a Whirlpool Corporation, conforme refletido em nossas Diretrizes de Governança Corporativa, que
prevê a supervisão do Conselho de nossa estratégia e nossas iniciativas de ESG, incluindo aquelas
relacionadas a riscos e oportunidades climáticas. Em linha com as diretrizes, o Conselho analisa e recebe
atualizações sobre nossa estratégia de sustentabilidade e iniciativas ESG de longo prazo todos os anos. O
Conselho supervisiona a integração dos princípios ESG em toda a empresa para gerar valor a longo prazo.
Em 2020, por exemplo, o Conselho aprovou nossa entrada em um VPPA que acreditamos reduzirá nossa
pegada de carbono e ajudará a Whirlpool Corporation a cumprir nossas ambiciosas metas de redução de
emissões de GEE.
Gestão
No nível executivo, nossos esforços de ESG são guiados por nossos dois Conselhos de ESG - um abrangendo
Sustentabilidade Ambiental, outro abrangendo tópicos Sociais e de Governança. Os Conselhos de ESG são
compostos por líderes regionais e líderes seniores de nossas principais funcoes operacionais e corporativas
e sponsors do Comitê Executivo que se reúnem trimestralmente. Os Conselhos de ESG avaliam nossas
prioridades estratégicas em questões de ESG relevantes com base nos resultados de nossa Avaliação de
Materialidade e nas contribuições de nossa ESG Task Force. Eles trabalham com o Corporate Controller e a
Chief Legal Officer para se comunicar com o Comitê Executivo e o Conselho de Administração. Os Conselhos
aprovam as metas de ESG e acompanham o progresso em nossa jornada para a neutralidade de carbono,
materiais alternativos e eliminação gradual, logística reversa de produtos, impacto na comunidade, igualdade
racial e de gênero e questões de economia circular.
Gestão de riscos climáticos
A ESG Task Force é composta por indivíduos que representam uma seção transversal funcional, incluindo
Sustentabilidade, Jurídico, Relações com Investidores, Gestão de Riscos e outras funções relevantes. A ESG
Task Force é responsável por monitorar tendências ESG emergentes e supervisionar o progresso em relação
às prioridades estratégicas estabelecidas por nossos Conselhos ESG.
Especificamente para mudanças climáticas, definimos metas de Escopo 1 e 2 e Escopo 3 produtos em uso
abaixo de 2°C, com nossa meta de operações definida bem abaixo de 2°C. Os Conselhos de ESG continuam
monitorando os riscos e oportunidades emergentes relacionados à energia renovável, reciclagem, novas
ações regulatórias e infraestrutura de rede conectada. Os riscos relacionados a eventos climáticos extremos
e aumento do nível do mar e seu impacto em nossa cadeia de valor foi um foco específico a ser abordado em
2020 e 2021. Tópicos emergentes, como taxas sobre carbono, biodiversidade, ciclos fechados e resiliência da
cadeia de suprimentos, casas net-zero e design ambiental, incluindo análises de ciclo de vida, são áreas
continuamente monitoradas por nossa equipe de sustentabilidade dedicada.
A função de avaliar riscos e oportunidades reside nas funções de Gestão de Riscos Corporativos e
Sustentabilidade. Nossa equipe de sustentabilidade trabalha com os stakeholders internos de várias funções
para monitorar as métricas ambientais e promover a responsabilidade em uma base contínua para atingir
nossas metas de redução de emissões com base científica e mitigação de riscos.
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Divulgações da Whirlpool Corporation
O TCFD destaca dois tipos principais de riscos climáticos: físicos e de transição. Os riscos físicos podem
incluir eventos climáticos extremos, como secas ou inundações, e o impacto de longo prazo do aumento da
temperatura média global. Os riscos de transição, por outro lado, podem incluir a transição global para uma
economia de baixo carbono, novas regulamentações e inovações em eficiência energética.
Identificamos vários riscos e oportunidades relacionados ao clima com potencial impacto em nossos
negócios, conforme descrito abaixo:
RISCOS FÍSICOS
Continuidade de Operações
Tipo de Risco: Físico agudo e crônico
Horizonte temporal: Curto prazo
Probabilidade: Mais provável do que não
Magnitude de impacto: Médio
Descrição:
Confiamos a experiência da Trucost ESG Analytics para avaliar os impactos em nossas instalações. A Trucost
analisou os potenciais riscos físicos que podem impactar as operações da Whirlpool, considerando diferentes
cenários de aquecimento global até 2050, conforme descrito a seguir:

Cenário

Representative
Concentration
Pathway (RCP)

Altas Emissões

RCP 8.5

Continuação de business as usual com emissões nas taxas atuais.
Espera-se que este cenário resulte em um aquecimento superior a 4°C
até 2100.

Emissões Moderadas

RCP 4.5

Fortes ações de mitigação para reduzir as emissões à metade dos
níveis atuais até 2080. É mais provável que este cenário resulte em um
aquecimento superior a 2°C até 2100.

Baixas Emissões

RCP 2.6

Ações agressivas de mitigação para reduzir as emissões pela metade
até 2050. É provável que este cenário resulte em um aquecimento de
menos de 2°C em 2100.

Descrição

Os níveis de risco físico da Whirlpool são amplamente consistentes em todos os cenários. A empresa
enfrenta risco moderado com maior exposição ao estresse hídrico como o fator de risco mais significativo,
especialmente para algumas de nossas instalações nos EUA, Itália, México, Argentina e Polônia. Em contraste,
42 instalações estão localizadas em áreas de baixo estresse hídrico, principalmente nos EUA, Rússia, Reino
Unido, Polônia e China. A exposição da Whirlpool a incêndios florestais em geral é modesta, com pontuações
categorizadas como risco mais baixo em todos os cenários, mas há uma série de locais fora da curva nos
EUA e no México que estão expostos a risco moderado-alto. A exposição a outros riscos físicos, como
inundações, furacões e aumento do nível do mar é baixa na maioria dos locais, com alguns valores fora da
curva em alguns países.
Planos de adaptação e medidas de mitigação em locais com exposição de alto risco são coordenados por um
grupo de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade que foi estabelecido e está priorizando ações
para abordar riscos e oportunidades relacionados a nossos ativos e infraestrutura.
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Divulgações da Whirlpool Corporation
Interrupção da Cadeia de Suprimentos
Tipo de Risco: Físico agudo
Horizonte temporal: Curto prazo
Probabilidade: Mais provável do que não
Magnitude de impacto: Médio
Descrição:
Usamos uma ampla gama de materiais e componentes na produção global de nossos produtos, que vêm de
vários fornecedores ao redor do mundo. Como nem todos os nossos acordos comerciais tem fornecimento
garantido e algumas peças principais podem estar disponíveis apenas de um único fornecedor ou de um
grupo limitado de fornecedores, estamos sujeitos ao risco de fornecimento e preço. Além disso, certas peças
de componentes proprietárias usadas em alguns de nossos produtos são fornecidas por fornecedores
terceirizados não afiliados de fonte única. Não seríamos capazes de obter esses componentes proprietários
por um período indeterminado se esses fornecedores de fonte única interrompessem a produção ou de
outra forma deixassem de nos fornecer esses componentes, o que poderia afetar adversamente nossas
vendas de produtos e resultados operacionais. Nossas operações e as de nossos fornecedores estão
sujeitas a interrupções por diversos motivos, incluindo riscos como incêndio, terremotos, inundações ou
outros desastres naturais. O seguro para certas interrupções pode não estar disponível, ser acessível ou
adequado. Os efeitos das mudanças climáticas, incluindo eventos climáticos extremos, mudanças de longo
prazo nos níveis de temperatura e disponibilidade de água podem exacerbar esses riscos. No passado,
essa interrupção interrompeu e poderá interromper no futuro nossa capacidade de fabricar determinados
produtos. Qualquer interrupção significativa pode impactar negativamente nossas demonstrações
financeiras.
RISCOS DE TRANSIÇÃO
Conformidade Regulatória e Compromissos Externos
Tipo de Risco: Regulamentação emergente
Horizonte temporal: Médio prazo
Probabilidade: Provável
Magnitude de impacto: Médio alto
Descrição:
As regulamentações relacionadas a mudanças climáticas em nível federal, estadual ou local ou em jurisdições
internacionais podem exigir que limitemos as emissões, alteremos nossos processos de fabricação ou
ofertas de produtos ou ou ainda que implementemos atividades mais onerosas. Estabelecemos Science-Based Targets rigorosos para reduções de gases de efeito estufa e metas de sustentabilidade relacionadas, e
qualquer falha em atingir nossas metas de sustentabilidade ou reduzir nosso impacto no meio ambiente,
quaisquer mudanças nas métricas científicas ou governamentais utilizadas para medir objetivamente o
sucesso, ou a percepção do fato de não termos agido de maneira responsável em relação às mudanças
climáticas pode resultar em publicidade negativa e afetar adversamente nossos negócios e reputação. Além
disso, podemos estar sujeitos a responsabilidades futuras, multas ou penalidades ou à suspensão da
produção de produtos por não cumprir, ou ser acusados de não cumprir, várias leis e regulamentos, incluindo regulamentos ambientais. Esperamos que nossa resiliência e foco em nosso compromisso em manter o
aquecimento global abaixo de 2°C conforme estabelecido pelo Acordo de Paris mitiguem os impactos dos
preços e regulamentações futuras do carbono, bem como a publicidade negativa potencial para empresas
que não as cumpram.
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Divulgações da Whirlpool Corporation
Precificação de Carbono
Tipo de Risco: Regulamentação emergente
Horizonte temporal: Médio prazo
Probabilidade: Provável
Magnitude de impacto: Médio alto
Descrição:
O TCFD identifica o aumento do preço das emissões de GEE e o aumento dos custos operacionais como exemplos de
riscos regulatórios de transição relacionados ao clima. Espera-se que os preços do carbono associados aos esquemas de
comércio de emissões, impostos sobre o carbono, impostos sobre combustíveis e outras políticas aumentem no futuro, à
medida que os governos tomem medidas para reduzir as emissões de GEE, alinhados ao Acordo de Paris. A velocidade e o
nível de aumento dos preços do carbono são incertos e provavelmente variam entre países e regiões. Confiamos na
experiência da Trucost ESG Analytics para avaliar o impacto. Utilizamos a ferramenta de precificação de carbono
corporativo da Trucost para quantificar o risco e entender o potencial impacto financeiro futuro em um cenário de alto,
médio e baixo preço de carbono, do presente até 2050. A Trucost analisou os impactos das políticas relacionadas ao
carbono até 2050 em um cenário de alto, médio e baixo preço de carbono. A análise identificou que, em um cenário de
2°C, o risco de precificação de carbono associado às emissões upstream do Escopo 3 é o maior contribuinte para o risco
geral de precificação de carbono da Whirlpool. O risco não mitigado em um cenário de alto preço de carbono pode
aumentar as despesas operacionais e reduzir a margem de lucro operacional da empresa. Embora saibamos que a
Whirlpool pode enfrentar maiores custos de conformidade relacionados a novos impostos, estamos confiantes de que, ao
incentivar o comportamento de baixo carbono e a inovação de opções mais limpas em nossa cadeia de suprimentos e
produtos, iremos mitigar esses impactos.
Mudanças de Mercado e Tecnologia
Tipo de Risco: Mercado
Horizonte temporal: Médio prazo
Probabilidade: Provável
Magnitude de impacto: Médio alto
Descrição:
As consequências financeiras e sociais futuras das mudanças climáticas podem afetar a demanda pelos produtos e
serviços que a Whirlpool oferece. Cadeias de suprimentos e mercados podem evoluir em cenários de mudanças climáticas
futuras, com aumento da demanda do consumidor por produtos com baixo teor de carbono e eficiência energética e a
possibilidade de novas tecnologias que podem impactar o comportamento do mercado. Além disso, vários fatores
econômicos, incluindo o impacto da pandemia de COVID-19 e a opinião do consumidor, geralmente afetam a demanda
por nossos produtos nos Estados Unidos e em outros países onde operamos. Esperamos ver mudanças na demanda por
produtos baseados em combustíveis fósseis, como eletrodomésticos de cozinha e de secagem a gás. Isso causaria uma
mudança em nossa ampla gama de produtos que utilizam tecnologias de eletrificação, como indução e bombas de calor.
OPORTUNIDADES RELACIONADAS AO CLIMA
Produtos inovadores e eficientes para nossos consumidores
Tipo de Oportunidade: Produtos e serviços
Horizonte temporal: Curto prazo
Probabilidade: Provável
Magnitude de impacto: Médio
Descrição:
Como líderes globais e impulsionadores de tecnologia na indústria de eletrodomésticos, estamos continuamente
melhorando a eficiência do produto de forma voluntária. Essa melhoria contínua cria oportunidades de vendas e valor
para concessionárias de serviços públicos, desenvolvedores, construtores e consumidores. Continuamos a fazer
investimentos na eficiência e inovação de nossos produtos para melhorar a vida em casa e em nossas comunidades. Nos
últimos anos, investimos mais de $300 milhões em produtos com maior eficiência energética e/ou hídrica e planejamos
investimentos de mais de $70 milhões para reduzir significativamente os refrigerantes e agentes de expansão de alto
aquecimento global nos próximos três anos. Além de impulsionar a eficiência do produto individual, começaremos a
impulsionar a eficiência por meio de interações mais dinâmicas com a rede por meio de eletrodomésticos conectados.
Essas inovações e o envolvimento com nossos consumidores têm a capacidade de gerar ganhos significativos nas
emissões de nossos produtos em uso para exceder nossas metas para 2030, enquanto proporcionam economia nas
contas do consumidor. Além disso, eles abrirão novas oportunidades de fidelização de consumidores e crescimento de
serviços. Com a descarbonização, considerando nosso extenso portfólio de produtos elétricos em vários segmentos de
consumo e potencialmente seremos capazes de capitalizar a mudança para novas tecnologias, como cozimento por
indução e secadores de bomba de calor.
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Divulgações da Whirlpool Corporation
Operações com Zero Impacto
Tipo de Oportunidade: Eficiência de Recursos
Horizonte temporal: Curto prazo
Probabilidade: Virtualmente certo
Magnitude de impacto: Médio-baixo
Descrição:
Como empresa líder mundial em eletrodomésticos de cozinha e lavanderia1, somos capazes de alavancar
nossa escala global e processos de fabricação inovadores para impulsionar o melhor desempenho de
energia em todas as regiões. O sistema WCM que adotamos em todas as nossas unidades de produção inclui
um pilar Ambiental que aborda a identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais, incluindo a
compreensão das perdas de energia e implementação de projetos para reduzir o consumo de energia.
Sabemos que gerenciar o uso de recursos naturais no processo de fabricação é a coisa certa a fazer como
parte de nossos esforços para reduzir nossa pegada ambiental. Investimos na melhoria contínua da
eficiência energética, desenvolvendo e utilizando a geração ou aquisição de energia renovável local, enquanto
investimos em opções de energia renovável off-site. Em 2020, firmamos um VPPA que deve cobrir 15% de
nossas emissões globais do Escopo 2 por meio de investimentos em energia eólica nos EUA. Embora a
maioria de nossa pegada de emissões de GEE resulte de nossos produtos em uso, a eficiência energética de
nossas fábricas também representa uma oportunidade importante para nossa estratégia de gestão de risco.
Pretendemos concluir outras oportunidades off-site e internas nos próximos anos.
A declaração de empresa líder mundial em eletrodomésticos para cozinha e lavanderia é baseada nas vendas anuais de produtos, peças e receitas de suporte divulgadas mais recentemente.

1

Gestão de Riscos
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organização
identifica, avalia e
gerencia os riscos
relacionados ao
clima.

Nossa estratégia geral de gestão de risco e supervisão de risco são divulgadas em nosso Proxy Statement e os
fatores de risco são descritos no 10-K. Avaliamos os riscos de várias maneiras a partir de uma perspectiva
empresarial. Para realizar uma avaliação de risco e oportunidade climática de acordo com as recomendações
do TCFD, nossa equipe de sustentabilidade ambiental trabalhou com a Trucost da S&P Global para identificar
e avaliar riscos físicos e de transição, levando em consideração diferentes cenários relacionados ao clima e
horizontes de tempo associados para curto, médio e longo prazo. A análise incluiu três cenários diferentes:
um cenário de 2°C (RCP 2.6), um cenário de mitigação moderada (RCP 4.5) e um cenário business as usual
(RCP 8.5). Os resultados dessas análises foram resumidos por horizonte de tempo, magnitude e
probabilidade para ajudar a informar o processo de gerenciamento de risco.
A função de Enterprise Risk Management da Whirlpool tem a responsabilidade de avaliar os riscos e as ações
de mitigação de riscos, alinhadas com nosso planejamento estratégico de longo prazo. Conduzimos uma
pesquisa anual de risco com liderança global para avaliar o risco dentro da organização, fornecendo uma
visão sobre os riscos atuais e emergentes. Entendemos que as mudanças climáticas representam um risco
considerável em todo o mundo. Nossa ESG Task Force é responsável por garantir que ESG, incluindo
questões relacionadas ao clima, seja efetivamente integrado em estratégias regionais e funcionais e o grupo
é composto por indivíduos que representam uma seção transversal funcional, incluindo Enterprise Risk
Management (ERM). Além disso, para melhorar a resiliência organizacional aos riscos físicos, um grupo de
Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade inter-regional foi estabelecido e está priorizando ações
para lidar com os riscos e oportunidades relacionados aos nossos ativos e infraestrutura. Mais detalhes
sobre nossos esforços para reduzir o impacto das mudanças climáticas são discutidos em nosso Relatório de
Sustentabilidade 2020.
Além disso, as avaliações de risco hídrico são realizadas regionalmente e com o uso da ferramenta Aqueduct
do WRI para examinar os riscos hídricos atuais e futuros. Esses riscos hídricos levam em consideração os
impactos climáticos e os cenários futuros.
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A Whirlpool definiu metas aprovadas pela Science-Based Targets initiative (SBTi) para nossas emissões em
nossas fábricas e em nossos produtos em uso: 20% para produtos em uso (Escopo 3 categoria 11) e 50%
para plantas até 2030 a partir de uma linha de base de 2016, com metas internas mais altas. Além disso,
definimos metas de intensidade de energia, intensidade de água e desperdício zero para gerenciar custos e
impactos relacionados ao clima e à água. As tendências históricas de desempenho em relação a essas metas
e detalhes adicionais podem ser encontrados em nosso Relatório de Sustentabilidade 2020.
Além das métricas de redução de emissões, também monitoramos a conformidade regulatória, o
engajamento dos stakeholders e as métricas de reputação impactadas por riscos relacionados ao clima. Além
disso, todos os nossos Diretores Executivos Nomeados têm prioridades ESG incluídas como parte de seus
objetivos de desempenho individuais.
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A Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 fornece um porto seguro para declarações voltadas para o futuro feitas por nós
ou em nosso nome. Certas declarações contidas neste relatório 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 voltadas para o futuro que refletem
nossas visões atuais com relação a eventos e desempenho financeiro futuros. Como tal, elas são consideradas “Declarações Voltadas
para o Futuro” 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.
Este documento contém declarações voltadas para o futuro 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. As Declarações Voltadas
para o Futuro contidas neste documento podem incluir, entre outras, declarações sobre as emissões da Whirlpool Corporation, consumo
de energia, consumo de água e outras metas ambientais, compromissos externos ESG e estratégias operacionais. Muitos riscos,
contingências e incertezas podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das declarações voltadas para o
futuro da Whirlpool Corporation. Entre esses fatores estão: (1) Interrupções de negócios relacionadas à pandemia de COVID-19 e incerteza
econômica; (2) intensa competição na indústria de eletrodomésticos, refletindo o impacto de concorrentes globais novos e estabelecidos,
incluindo fabricantes asiáticos e europeus, e o impacto das mudanças no ambiente de varejo, incluindo vendas diretas ao consumidor; (3) 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 no mercado; (4) a capacidade da Whirlpool de manter sua reputação e imagem de marca; (5) a
capacidade da Whirlpool de atingir seus objetivos de negócios e alavancar sua plataforma operacional global e acelerar a taxa de inovação;
(6) a capacidade da Whirlpool de entender as preferências do consumidor e desenvolver novos produtos com sucesso; (7) a capacidade da
Whirlpool de obter e proteger os direitos de propriedade intelectual; (8) riscos relacionados a aquisições e investimentos, incluindo riscos
associados a nossas aquisições anteriores e riscos associados a nossa maior presença em mercados emergentes; (9) riscos relacionados
às nossas operações internacionais, incluindo mudanças nas regulamentações estrangeiras, conformidade regulamentar e interrupções
decorrentes de instabilidade política, jurídica e econômica; (10) falhas de sistema de tecnologia da informação, violações de segurança
de dados, conformidade de privacidade de dados, interrupções de rede e ataques de segurança cibernética; (11) responsabilidade pelo
produto e custos de recall do produto; (12) a capacidade dos fornecedores de peças críticas, componentes e equipamentos de fabricação
de entregar quantidades suficientes à Whirlpool de maneira oportuna e econômica; (13) nossa capacidade de atrair, desenvolver e reter
executivos e outros colaboradores qualificados; (14) o impacto das relações de trabalho; (15) flutuações no custo dos principais materiais
(incluindo aço, resinas, cobre e alumínio) e componentes e a capacidade da Whirlpool de compensar os aumentos de custo; (16) a
capacidade da Whirlpool de gerenciar flutuações de moeda estrangeira; (17) impactos de redução do goodwill e encargos relacionados; (18)
eventos desencadeadores ou circunstâncias que afetam o valor contábil de nossos ativos de longa duração; (19) inventário e outros riscos
de ativos; (20) tendências de custos de saúde, mudanças regulatórias e variações entre resultados e estimativas que poderiam aumentar
as obrigações de financiamento futuro para planos de pensão e de benefícios pós-aposentadoria; (21) alterações na LIBOR, ou substituição
da LIBOR por uma taxa de referência alternativa; (22) riscos e custos de litígios, impostos e conformidade legal, especialmente se
materialmente diferente do valor que esperamos incorrer ou provisionar, e quaisquer interrupções causadas pelos mesmos; (23) os efeitos
e custos de investigações governamentais ou ações relacionadas por terceiros; (24) mudanças no ambiente legal e regulatório, incluindo
regulamentos ambientais, de saúde e segurança e impostos e tarifas; e (25) a economia global incerta e as mudanças nas condições
econômicas que afetam a demanda por nossos produtos.
Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração voltada para o futuro, 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 completa de todos os riscos, incertezas ou fatores que podem potencialmente causar resultados reais
diferentes das declarações voltadas para o futuro.
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