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Nossa Jornada 
Sustentável é 
SIGNIFICATIVA

268.000
horas de voluntariado 
por nossos colaboradores 
em 2018 para causas 
como Habitat for Humanity, 
Consulado da Mulher e Care 
Counts

Nossa Jornada 
Sustentável é 
ESCALÁVEL
Aumentamos nossa 
meta de eficiência 
energética em quase  

50% 
em comparação com 
nossa média anual

Nossa Jornada 
Sustentável tem 
IMPACTO

2.128
toneladas de resíduos 
desviadas de aterros em 2018
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Sobre Este Relatório

A Whirlpool Corporation é a fabricante líder mundial de eletrodomésticos * sediada em 
Benton Harbor, Michigan, EUA, com aproximadamente US$21 bilhões em vendas anuais, 
92.000 colaboradores e 65 plantas e centros de pesquisa tecnológica em 2018. A 
empresa comercializa Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, 
Bauknecht, JennAir, Indesit e outras marcas importantes em quase todos os países do 
mundo.

Este relatório abrange o ano operacional de 2018, incluindo 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro, para a operação de 
eletrodomésticos da Whirlpool Corporation, exceto o negócio de 
compressores da Embraco, que publica seu próprio relatório de 
sustentabilidade. Este relatório foi preparado de acordo com o 
GRI Standards: Core Option.

O perfi l organizacional da Whirlpool Corporation e nossos 
relatórios anuais de sustentabilidade podem ser encontrados 
em whirlpoolcorp.com/environmental-sustainability/

Para mais informações: media@whirlpool.com

*  Com base nas receitas anuais divulgadas publicamente disponíveis mais 
recentemente.
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UM RESUMO DA WHIRLPOOL
NOSSO DESEMPENHO

6
MARCAS COM MAIS 

DE US$1 BILHÃO
EM VENDAS

68 Milhões
DE PRODUTOS VENDIDOS

65
PLANTAS E CENTROS

 DE PESqUISA 
TECNOLÓGICA

92.000
COLABORADORES

Refrigeradores & 
Freezers                            29%
Aparelhos de 
Lavanderia                        28%
Aparelhos de Cozinha    19%

Outros                                24%

Vendas por 
Categoria de 

Produto

América do Norte 54%

Europa, Oriente 
África 22%

América Latina 17%

Ásia 7%

Vendas por 
Região
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Mensagem do CEO
de Marc Bitzer
Presidente do Board 
e CEO 

Um foco consistente em 
sustentabilidade é parte do legado da 
Whirlpool Corporation, que desenvolve 
produtos inovadores e eficientes e 
mantém um compromisso de longo 
prazo com as comunidades. Este 
trabalho é guiado por um senso claro de 
propósito para criar valor para todos os 
nossos stakeholders. É um 
compromisso que é trazido à vida por 
meio das escolhas e investimentos que 
fazemos na segurança e bem-estar de 
nossos colaboradores, na eficiência 
ambiental de nossos produtos e nossas 
operações, e em nosso apoio às 
comunidades que chamamos de lar.

Nossa experiência e nossos resultados comprovam que cidadania corporativa sólida e desempenho 
ambiental são bons negócios. Sabemos que uma Whirlpool Corporation mais sustentável também é uma 
Whirlpool mais competitiva - uma organização melhor posicionada para o sucesso a longo prazo. Isso 
começa com nosso portfólio de produtos. Em 2018, continuamos a reduzir a quantidade de água e energia 
utilizada pelos nossos produtos. Também demos mais passos em nossa jornada para reduzir a quantidade 
de recursos naturais necessários na fabricação de nossos produtos, aumentando o uso de materiais 
reciclados. Tornar nosso portfólio de produtos mais eficiente de uma perspectiva de energia, água e 
recursos permite que os consumidores diminuam seus impactos ambientais sem comprometer a inovação 
e o desempenho pelos quais os produtos da Whirlpool são reconhecidos há muito tempo.

Ao longo das operações da Whirlpool, 
aceleramos nosso progresso em direção à meta 
de zero resíduos para aterros em toda a 
empresa, com fábricas em várias regiões que já 
alcançam o status de resíduo zero. 
Fortalecemos nosso compromisso com a 
energia renovável e expandimos nossa geração 
eólica in loco, adicionando três turbinas em 

“

Sabemos que uma Whirlpool Corporation mais 
sustentável também é uma Whirlpool mais 
competitiva - uma organização melhor posicionada 
para o sucesso a longo prazo.

“
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nossa instalação em Greenville, Ohio.
Entre as empresas da Fortune 500, a Whirlpool é uma das maiores 
produtoras de energia eólica in loco nos EUA. Nossa confiança em 
energias renováveis contribuirá para a meta de alcançar uma redução 
absoluta de 30% nas emissões de GEE, em comparação com os níveis 
de 2005.

Comunidades bem-sucedidas e vibrantes são a base de um grande negócio. É por isso que a Whirlpool 
está comprometida em manter fortes conexões em nossas comunidades e ser líder em responsabilidade 
social e voluntariado. Estamos focados nas necessidades da comunidade, como saúde e bem-estar, 
moradia acessível e desenvolvimento e educação de jovens, e estou satisfeito com a mudança positiva 
que estamos causando através da colaboração com a Habitat for Humanity International, a United Way e o 
Instituto Consulado da Mulher®.

Na Whirlpool, acreditamos em fazer as coisas certas da maneira 
certa, porque “não existe jeito certo de fazer algo errado”. Fazer 
o que é certo nos leva a compreender a sustentabilidade em 
todas as suas dimensões, manter o foco no fortalecimento de 
nosso desempenho ambiental, social e econômico em toda a 
nossa organização, e entregar resultados positivos para todos 
os stakeholders. Esse trabalho continua e temos o prazer de 
compartilhar isso com você no relatório deste ano.

Marc Bitzer  
Presidente do Board
e CEO

Na Whirlpool, acreditamos que não existe 
jeito certo de fazer a coisa errada.

““
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Nossa Abordagem 
de Sustentabilidade

O compromisso da Whirlpool Corporation com a sustentabilidade começou há quase 
meio século. Hoje estamos acelerando nosso progresso cumprindo nossos 
compromissos de melhorar a eficiência ambiental de plantas e produtos e, ao mesmo 
tempo, causar um impacto positivo nas pessoas e no planeta. Nossa agenda de 
sustentabilidade engloba o engajamento de stakeholders, a responsabilidade executiva 
e a metodologia science-based para focar em ações que geram impacto ambiental e 
social absoluto e positivo. Ao adotar a sustentabilidade em toda a nossa organização 
global, estamos demonstrando que a cidadania corporativa e a responsabilidade 
ambiental também são bons negócios.

Guiados por um forte senso de propósito, estamos 
comprometidos em tomar medidas para lidar com as 
mudanças climáticas e com a atual taxa insustentável de 
esgotamento de recursos. Ao impulsionar a eficiência dos 
produtos, reduzir as emissões de GEE e melhorar a 
eficiência em todas as operações e em nossa cadeia de 
fornecimento, podemos dar uma contribuição significativa 
para enfrentar esses profundos desafios ambientais 
globais. Reconhecemos que esse compromisso deve ser 
incorporado em nossa estratégia de negócio em todos os 
lugares em que atuamos, a fim de alcançar a escala 
necessária.
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NOSSOS PRODUTOS
Por gerações, a Whirlpool produziu eletrodomésticos de alto desempenho e alta qualidade que libertaram milhões de 
pessoas de tarefas trabalhosas, permitindo mais tempo para a família, amigos e atividades pessoais. Esses 
benefícios sociais também se unem aos ambientais: oferecer produtos com requisitos de energia e água 
drasticamente reduzidos, que também aumentam a capacidade e melhoram o desempenho. Estamos digitalizando 
nossos produtos para criar novos níveis de desempenho e eficiência e oferecer novos serviços e inovações. Nosso 
trabalho na ReNEWW House, um laboratório de pesquisa de classe mundial e demonstração de vida sustentável, 
explora as melhorias que vão além do próprio eletrodoméstico. Esta pesquisa procura determinar como os 
eletrodomésticos, outros sistemas domésticos, o consumidor e a rede elétrica podem interagir de maneiras que 
sejam muito mais eficientes e que consumam menos recursos. 

Nossa ênfase na eficiência de recursos nos levou a desenvolver ferramentas 
Design for Environment para fornecer produtos mais sustentáveis que usam 
mais conteúdo reciclado. Esses recursos nos ajudarão a cumprir nosso 
compromisso de usar 100% de conteúdo reciclado nos principais componentes 
de plástico de nossos produtos europeus até 2025, bem como usar a maioria do 
aço com conteúdo reciclado. Também estamos aumentando a transparência 
oferecendo conhecimento sobre todas as substâncias que causam 
preocupação.  Um novo sistema completo de transparência de materiais foi 
testado em 2018 e entrará em pleno lançamento em 2019, começando em 
nossa região EMEA.

NOSSAS PLANTAS
A Whirlpool sempre viu a prosperidade social e econômica das comunidades em que operamos e onde nossos mais 
de 90 mil colaboradores vivem como central para nosso sucesso. Queremos que todas as nossas instalações 
globais não sejam apenas boas vizinhanças de suas comunidades próximas - queremos que elas sejam modelos de 
eficiência e gestão ambiental, e sejam fortes parceiras no atendimento das necessidades da comunidade. Estamos 
maximizando a implementação de energia renovável in loco, que, em média, dobrou a cada ano nos últimos três 
anos, de acordo com nossa meta. No futuro, esse compromisso continuará a crescer, alinhado a metas internas 
agressivas. Depois de atingir nossas metas de intensidade energética e de água três anos antes, continuamos a nos 
concentrar nas medidas de eficiência energética e de água, que agora estão integradas em nosso novo Sistema de 
Produção Whirlpool, baseado nos princípios de World Class Manufacturing (WCM). De fato, aumentamos nossa 
meta de eficiência energética em quase 50% em comparação com a média de 10 anos.

A Whirlpool também está comprometida com um futuro de resíduo zero para 
aterros e oito de nossas instalações globais alcançaram o status de resíduo 
zero. Além disso, continuamos a progredir em nossas áreas administrativas, 
tendo 14 delas sem resíduos em 2018. De uma perspectiva social, nossas 
parcerias com organizações sem fins lucrativos respeitadas, como a Habitat 
for Humanity International, estão focando em necessidades como moradia 
acessível. Nas últimas duas décadas, mais de 100.000 famílias em todo o 
mundo se beneficiaram de nossos esforços filantrópicos e voluntários em 
nome de programas do Habitat for Humanity.

NOSSAS PRÁTICAS
A integração de considerações de sustentabilidade em todos os aspectos 

de como projetamos, fornecemos, fabricamos, distribuímos, comercializamos e gerenciamos o fim de vida de 
nossos produtos é um dos principais objetivos da Whirlpool em 2019. Nós reestruturamos nossa abordagem para 
melhorar as conexões entre principais equipes internas, designando executivos responsáveis por cada uma das 
nossas seis principais iniciativas estratégicas, focadas nas plantas, produtos e práticas. O objetivo é não só melhorar 
continuamente nosso processo e execução, mas também investir em performance extraordinária. A Whirlpool 
acredita firmemente que a sustentabilidade é um caminho para o crescimento contínuo, e estamos determinados a 
descobrir novas maneiras de enfrentar os desafios ambientais urgentes do mundo à medida que nos tornamos uma 
organização mais eficiente e eficaz.

Aumentamos nossa meta 
de eficiência energética em 

quase 

50% 
em comparação com a 

média de 10 anos
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ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE DA WHIRLPOOL

PRÁTICAS 
Sustentáveis

PRODUTOS 
Sustentáveis

A infraestrutura e as atividades 
por meio das quais entregamos 
produtos de forma eficiente e 

responsável

Produtos e serviços de alto 
desempenho que usam menos 
recursos e são melhores para 
as pessoas e para o planeta

Os processos, ferramentas e 
conhecimentos com foco no longo prazo, 

integrados à estratégia da Whirlpool.

PLANTAS 
Sustentáveis
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Em 2017, depois de alcançar as nossas metas de redução de 
intensidade energética e hídrica em 2020, três anos antes, 
estabelecemos metas mais ambiciosas relacionadas às 
emissões de GEE em nossas operações e produtos:
Até 2025, uma redução de 30% nas emissões do Escopo 1 e 2 
de nossa linha de base de 2005.

A Whirlpool desenvolveu um novo Sistema Global de Gestão de 
Emissões para determinar nosso alcance global em todas as regiões 
e modelos, conectando mais de 12 sistemas independentes em um 
relatório global para melhorar a transparência e a precisão. Este 
sistema é capaz de rastrear dados de um ano linha de base 2016 de 
maneira sistemática. O sistema utiliza as informações de consumo 
de energia e água e os dados de uso do consumidor para calcular as 
emissões de produtos em uso por toda a vida útil. Em 2019, 
estaremos atualizando nossa meta usando a metodologia da 
iniciativa Science Based Target (SBTi), pois nossos dados mostram 
que melhoramos mais de 50% dos cálculos de 2005.

Reduzindo Emissões Significativamente Melhorando a Eficiência de Nossos Produtos

NOSSA ABORDAGEM CIENTÍFICA

30 Por Cento de Redução em Emissões de Produtos e Operações até 2025 em relação à Linha Base de 2025
Depois de alcançar nossas metas de intensidade de água e energia três anos antes, a Whirlpool está trabalhando com foco 
em novas metas significativas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) baseadas na ciência. Essas metas 
visam superar as metas de redução dos compromissos originais dos EUA com o Acordo de Paris. Além de nossa meta 
absoluta de emissões, estabelecemos novas metas globais e regionais específicas para reduzir a intensidade de energia e 
água de nossas operações.

1.000
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250

0
2005
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833 809 753

2016 2017 2018 2025

Escopo 1 + 2 Emissões das Plantas
(toneladas de CO2eq em milhares)
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2005 2016 2017 2018 2025

200

150

100

50

0

Escopo 3 Produtos em Uso
(toneladas de CO2eq em milhões)

79,2 78,5 76,2 nova meta em 
progresso
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•	 Pacto Global das Nações Unidas (estamos participando no Brasil, na Argentina e na Colômbia) 
www.unglobalcompact.org/

•	 WEPs — Princípios de Empoderamento das Mulheres (Brasil) 
www.empowerwomen.org/en/weps/about

•	 Programa GHG Protocol  (Brasil) 
www.ghgprotocolbrasil.com.br/

•	 World Business Council for Sustainable Development  (Global) 
www.wbcsd.org/

•	 Product Sustainability Roundtable (Europa) 
www.anthesisgroup.com/leadership-framework

•	 Sodalitas and CSR Manager Network (Europa) 
www.sodalitas.it/        www.csrmanagernetwork.it/

•	 U.S.	Chamber	of	Commerce	Resource	Efficiency	Task	Force	Co-Chair  (EUA) 
www.uschamber.com/resource-efficiency-sustainability-task-force

Nossos Compromissos

Nossos compromissos estão alinhados com iniciativas 
locais e globais para o desenvolvimento sustentável:
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Validando Nossa Estratégia

Nossa estratégia de sustentabilidade foi orientada por um especialista externo, usando um 
processo de materialidade conduzido com múltiplos stakeholders, concluído no fim de 2016. 
Isso foi seguido de revisões internas trimestrais do comitê executivo sobre estratégia e 
progresso. O processo incluiu benchmarking competitivo, entrevistas com stakeholders e 
pesquisas online. A matriz resultante foi finalizada por uma equipe multifuncional que 
representa os principais stakeholders internos. Posteriormente, atualizamos nossa estratégia 
para a Europa, o Oriente Médio e a África (EMEA) com uma revisão da ISO 26000 realizada em 
2017. Planejamos revisar nossa matriz de materialidade de sustentabilidade em 2019, com 
base no envolvimento adicional de stakeholders. Os objetivos de nossos processos de 
materialidade em sustentabilidade são constituídos por dois pontos:

•	 Informar/validar estratégias, 
programas e iniciativas de 
sustentabilidade

•	 Fundamentar os relatórios posteriores de 
sustentabilidade que serão preparados 
seguindo o GRI Standards
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N
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IA

DESEMPENHO DO NEGÓCIO

Fim da Vida

Problemas Ambientais do Cliente

Compras Responsáveis

Inovação do Produto

Consumo Energético

Investimento na Comunidade

Materiais Restritos, Contro-
versos e Tóxicos

Saúde e Segurança Ocupacional

Qualidade e Segurança do Produto

Compliance

Mudanças Climáticas

MATRIZ DE MATERIALIDADE DE SUSTENTABILIDADE

O uso de “material” ou “materialidade” neste relatório não está relacionado ou destinado a tratar de assuntos ou fatos que possam 
ser considerados “materiais” sob as leis de valores mobiliários dos EUA ou exigências similares de outras jurisdições.

Nossa matriz de materialidade é o resultado de uma avaliação de materialidade da sustentabilidade com stakeholders internos e externos. 
Solicitou-se a eles que definissem seu ponto de vista a respeito dos itens-chave a serem considerados, sua interpretação da “importância” 
desses itens para a nossa empresa e sua interpretação do “desempenho” de nossa empresa acerca desses itens.
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PROGRESSO CONFORME AS PRIORIDADES DE SUSTENTABILIDADE
Em	2018,	fizemos	um	significativo	progresso	para	abordar	nossas	10	principais	prioridades	de	sustentabilidade.

NOSSOS PRODUTOS NOSSO PROGRESSO

Qualidade e Segurança do 
Produto 

Na Whirlpool Corporation, acreditamos em um compromisso inabalável 
com a segurança e a qualidade do produto. Nosso sistema de segurança 
de produtos é um dos principais sistemas do setor; ele inclui um 
conjunto de políticas, procedimentos e diretrizes para garantir que a 
segurança seja priorizada e projetada em todo o processo de 
desenvolvimento do produto. Todos os produtos devem atender aos 
padrões da indústria, ser certificados por terceiros e atender às normas 
de segurança de produtos da Whirlpool.
A Whirlpool também possui um robusto processo em vigor para 
monitorar o campo em busca de possíveis riscos de segurança, 
conduzindo investigações de segurança de campo, realizando análises e 
comunicando potenciais riscos de segurança para as autoridades de 
segurança conforme exigido pela lei. Nosso sistema de qualidade de 
produtos está sendo continuamente aprimorado para assegurar que 
alcancemos a qualidade máxima. Em 2018, e em todas as regiões, a 
Qualidade do Produto alcançou taxas de falha ainda menores quando 
comparadas aos anos anteriores, resultado do nosso foco na melhora 
contínua.

Inovação Com a mudança do cenário competitivo, nunca foi tão importante 
quanto agora estar na liderança com produtos inovadores e de ponta 
que atendam às necessidades dos consumidores. Em 2018, nossa 
abordagem de plataforma global nos possibilitou reduzir a complexidade 
e alavancar a escala global na nossa inovação e design de produtos.
Em 2018, o pipeline de inovação da Whirlpool forneceu 
aproximadamente 100 novos produtos, em grande parte concentrados 
no nosso portfólio de cozinha e lavanderia.

Fim da vida útil Em 2018, em nossas operações na EMEA, por meio de consórcios 
coletivos de terceiros relacionados à indústria, relacionadas aos produtos 
no fim da vida útil, coletamos mais de 280.000 toneladas de materiais, o 
que equivale a mais de 4,6 milhões de aparelhos reciclados.
Nos EUA, a Whirlpool recicla aparelhos que recebemos como parte de 
um serviço de transporte quando entregamos produtos encomendados 
por meio do nosso programa de compra de produtos de colaboradores, 
o Whirlpool Inside Pass. Quando novos produtos são entregues, o 
consumidor tem a opção de ter o serviço de transporte de retirada da sua 
antiga unidade. Também reciclamos produtos obsoletos. Em 2018, nos 
EUA, a empresa coletou e reciclou mais de 230.000 eletrodomésticos.
Na região da América Latina (LAR), a Whirlpool liderou a iniciativa de 
criação da ABREE, Associação Brasileira de Reciclagem de Aparelhos 
Elétricos e Eletrônicos, uma organização financiada pelo setor que está 
trabalhando na política para condução de um programa nacional de 
reciclagem no Brasil. A ABREE atua no nível nacional para estabelecer 
uma operação de logística reversa eficaz para todo o setor.

Materiais Restritos, 
Controversos e Tóxicos

Em 2018, continuamos nossos esforços para rastrear produtos 
químicos em toda a nossa cadeia de fornecimento, progredindo em 
direção à implementação global do sistema de gestão de produtos. O 
sistema terceirizado é capaz de coletar, avaliar e documentar a 
composição do material no nível químico para todos os materiais e 
peças. Um piloto regional na Europa foi concluído no fim do ano e 
planos foram finalizados para o lançamento na EMEA durante o 
primeiro trimestre de 2019. 
Para saber mais, vá para a página 38.
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Compras Responsáveis Enfatizamos auditorias de fornecedores prioritários com foco especial 
nos fornecedores chineses, em resposta ao Plano de Ação contra a 
Poluição do Ar da China, acelerando as medidas dos nossos 
fornecedores para reduzir a poluição do ar, da água e sonora. O Código 
de Conduta do Fornecedor da Whirlpool formaliza os principais 
princípios sob os quais os fornecedores da Whirlpool e nossas 
subsidiárias globais operam. Os princípios do Código, atualizados em 
2018, descrevem a expectativa da Whirlpool para seus fornecedores em 
relação às práticas comerciais identificadas.
Para saber mais sobre o Código de Conduta do Fornecedor Whirlpool, vá 
para a página 51.

Mudanças Climáticas Em 2017, definimos metas científicas absolutas de redução da emissão de 
carbono para atingir uma redução de 30% até 2025 em relação aos níveis 
de 2005. Para melhorar a transparência, desenvolvemos um novo sistema 
global de gestão de emissões para determinar nosso impacto global em 
todas as regiões e todos os modelos, unificando mais de 12 sistemas 
independentes em um relatório global. 

Este sistema é capaz de rastrear dados de um ano da linha de referência 
de dados de 2016 de maneira sistemática, melhorando consideravelmente 
a nossa capacidade de atuar estrategicamente para reduzir os impactos 
do nosso portfólio de produtos. Antecipamos que o sistema 
significativamente melhorado levará a uma possível melhora na definição 
de metas de fundamentação científica em 2019.

Como parte da nossa nova estratégia focada e programas, a Whirlpool 
estabeleceu um programa dedicado à gestão do carbono para impulsionar 
melhorias e oportunidades na gestão das mudanças climáticas e dos 
regulamentos existentes e futuros referentes ao carbono.

NOSSAS PLANTAS NOSSO PROGRESSO

Meio Ambiente, Saúde e 
Segurança (EHS)

Em 2018, a Whirlpool implementou nossa primeira solução global de EHS. 
Essa plataforma de software global baseada em nuvem melhora o 
gerenciamento de dados, facilita o rastreamento da conformidade 
regulatória, mantém um local de trabalho seguro por meio do 
monitoramento de ações e riscos, e protege a saúde dos colaboradores e do 
público. As atividades de treinamento, comunicação, migração de dados e 
gestão de mudanças do projeto começaram no segundo trimestre de 2018 
e continuarão em 2019. O software foi implementado com sucesso em 
todas as quatro regiões, incluindo todos os locais da China, entre outubro e 
dezembro de 2018.

Conservação de Energia Avançamos nas nossas metas de intensidade da eficiência energética 
internamente e, ao mesmo tempo, diminuímos as emissões e os custos 
nas plantas. Agora, coletamos dados mensalmente para promover 
melhorias e também fornecemos relatórios de indicadores específicos 
por planta e por região para nossos representantes regionais e locais de 
EHS.

PROGRESSO CONFORME AS PRIORIDADES DE SUSTENTABILIDADE
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NOSSAS PESSOAS NOSSO PROGRESSO

Compliance No início de 2019, a Whirlpool Corporation lançou seu Código de Ética 
renovado (“Nosso Manual de Integridade”). Nosso Manual de Integridade 
foi desenvolvido sob a orientação do nosso CEO e com a contribuição 
de cada região e cargo para ser uma ferramenta de liderança prática e 
ativa, focada em nossos princípios orientadores da “Maneira Certa”.

Este novo Manual de Integridade inclui um conjunto de 18 princípios 
éticos e baseados em valores, focados em fazer o que é certo para os 
consumidores, para a nossa equipe, para a nossa Empresa e realizar 
negócios da “Maneira Certa”. Ele foi projetado com exemplos específicos 
e aplicações práticas a fim de orientar ações e comportamentos do dia 
a dia. Além disso, ele fornece ferramentas interativas sobre questões 
como tomada de decisões éticas e informações detalhadas sobre como 
encontrar recursos adicionais. A implementação do novo Manual de 
Integridade começou com uma sessão de compromisso com toda a 
liderança global da Empresa. Tais sessões e treinamentos, junto com 
outras atividades de envolvimento, aumentarão significativamente ao 
longo de 2019.

No nível regional, na América Latina, priorizamos o fortalecimento da 
comunicação sistemática com os colaboradores do nível médio de 
administração e fabricação, com foco no estímulo da discussão sobre 
respeito, diversidade e segurança no local de trabalho.

Investimento na Comunidade Em 2018, a Whirlpool Corporation continuou a trabalhar com 
organizações para, estrategicamente, criar melhores comunidades e 
concentrar nossos recursos coletivos para causar o maior impacto. 
Trabalhamos com mais de 1.000 organizações em todo o mundo e 
nossos colaboradores contribuíram com 268.000 horas de trabalho 
voluntário. Ao todo, 1,6 milhão de pessoas foram beneficiadas pelas 
contribuições da Whirlpool Corporation.

PROGRESSO CONFORME AS PRIORIDADES DE SUSTENTABILIDADE
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Prêmios

GLOBAL
Empresas Mais Admiradas do Mundo
Revista FORTUNE (8º ano consecutivo) 

2018 World’s Most Ethical Companies®

Instituto Ethisphere 

A Whirlpool Corporation foi reconhecida pelo Instituto Ethisphere, líder global na defi nição e no avanço das 
normas de práticas éticas nos negócios, como uma das Empresas Mais Éticas do Mundo em 2018.

REGIÃO DA AMÉRICA LATINA — MÉXICO
As instalações da Whirlpool em Nuevo León, México, foram reconhecidas pela PROFEPA 
(Procuradoria Federal de Proteção Ambiental) por “Compromisso Ambiental” e por ser o 
“Primeiro Parque Industrial Limpo” do México.

REGIÃO DA AMÉRICA 
DO NORTE
Prêmio de Excelência EPA 
SmartWay®, Categoria de 
Transportadora

Prêmio Digital Edge 50 – 
CIO IDG

Três Prêmios do 2018 CES 
Innovation Awards

Categoria de Casa Inteligente
• Eletrodomésticos Smart da 

Whirlpool em Aço Inoxidável 
Resistente a Impressões Digitais 

• Linha de Micro-ondas Whirlpool 
Smart com Tecnologia Scan to 
Cook 

Categoria de Software e Apps Móveis
• Reconhecimento de ingredientes e 

receitas conectadas Yummly 2.0
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EUROPA, ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA
Festival de Web Marketing e Prática CSR do Ano: Itália e Eslováquia 
Moments Not to Be Wasted

Em 2018, a Whirlpool EMEA venceu o prêmio do Festival de Web Marketing na categoria “Digital Food” 
por seu projeto Moments Not To Be Wasted, o programa de edutainment (entretenimento educativo) 
nas escolas primárias da Europa tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre o valor social e 
ambiental dos alimentos e a importância de não os desperdiçar. O programa também rendeu o prêmio 
de Prática do Ano da CSR Eslováquia, o mais importante relacionado à CSR do país.

Biblioteca Bilancio Sociale: Itália
A Whirlpool da EMEA foi incluída entre as principais empresas da Biblioteca Bilancio Sociale na 
Itália no quesito de Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade.

Melhor Local de Trabalho do Great Place to Work®: Itália, Espanha e Portugal
Em três países da EMEA, a Whirlpool foi certificada como Melhor Local de Trabalho.

Melhor Empregadora: Europa
A Whirlpool EMEA recebeu a certificação Top Employers Europe 2018 pelo Instituto Top Employers 
por sua excelência nas condições dos colaboradores.

REGIÃO DA AMÉRICA LATINA — BRASIL
Great Place to Work– GPTW Women

Em 2018, a Whirlpool foi reconhecida como uma das melhores empresas para as mulheres 
trabalharem. O prêmio também destacou a empresa na categoria Inclusão.

Revista Exame
A Whirlpool foi eleita uma das Empresas Mais Sustentáveis da categoria Eletroeletrônicos e a 
Melhor Empresa na categoria Governança de Sustentabilidade. O prêmio Exame é um dos mais 
reconhecidos e respeitados da sustentabilidade no Brasil.

Prêmio Expressão de Ecologia
A Whirlpool foi homenageada na categoria Gestão Ambiental, sendo reconhecida por iniciativas 
relacionadas ao WCM.

REGIÃO DA AMÉRICA LATINA — ARGENTINA
A Whirlpool recebeu uma menção especial do CEADS (Consejo Empresario para el Desarrollo 
Sostenible) pelo projeto “Reciclando Hogares Urbanos” (Recycling Urban Homes) com o Habitat for 
Humanity.
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Scorecard de 
Desempenho ESG

US$853M
de geração de fl uxo de caixa 

livre, ou 4,1% das vendas 
líquidas

US$15,16
lucros comerciais 

contínuos por ação 
diluída

US$21B 
nas vendas líquidas, uma 

redução de 0,3% excluindo 
moeda

SCORECARD FINANCEIRO*

*  Consulte a seção Informações Financeiras Adicionais no fi m deste relatório 
para informações sobre a reconciliação de medidas fi nanceiras não GAAP.



SCORECARD AMBIENTAL
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de nossos resíduos 

vão para aterros
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4.845 pessoas direta e 
indiretamente benefi ciadas pela 
renda gerada por meio do 
programa, e  485 pequenas 
empresas  receberam assessoria 
do Consulado da Mulher

Arrecadação de mais de  US$10,7 
milhões desde 2001 com o Cook 
for the Cure®

A Whirlpool arrecadou mais de
US$3 milhões para a United Way 
em 2018.

mais de 104.000+ famílias 
afetadas diretamente ao redor do 
mundo

Milhares de colaboradores da 
Whirlpool voluntariados no Habitat 
for Humanity® anualmente

US$107 milhões – Valor do 
compromisso atual da Whirlpool 
Corporation

Quase 200.000 eletrodomésticos 
doados

Até esta data, a marca Maytag 
doou mais de US$7 milhões 
para ajudar a capacitar jovens 
carentes a obter ótimos futuros 
como cidadãos produtivos, 
cuidadosos e responsáveis

Instalada em 18 cidades em 
 87 escolas
Mais de 85 por cento dos 
alunos do ensino fundamental 
de alto risco aumentaram a 
assiduidade durante o 
programa
Quase 40 por cento dos 
estudantes participantes 
deixaram de correr risco de 
absenteísmo crônico
Estudantes de alto risco 
frequentaram a escola por 
quase  10 dias a mais durante o 
programa

SCORECARD SOCIAL
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Plantas Sustentáveis
Nesta seção:

• Estratégia das Plantas

• Nosso Desempenho

• Nossas Iniciativas: Destaques 
de 2018



Estratégia das Plantas

Atingir a excelência na fabricação oferece muitos benefícios: melhor qualidade 
do produto, menores custos, locais de trabalho mais seguros e redução dos 
resíduos, consumo de energia e emissões. Isso cria uma empresa mais 
competitiva e mais responsável ambientalmente. Ao passo que a Whirlpool 
continua a fortalecer nossas capacidades e desempenho na fabricação, os 
benefícios ambientais estão à frente e no centro das nossas decisões sobre 
investimentos de capital, melhoras de processos e a melhor forma de envolver e 
treinar nossos colaboradores.

O Whirlpool Production System (WPS) é a nossa plataforma 
global uniforme para impulsionar a excelência da fabricação 
em nossas 41 plantas  em quatro regiões globais. Hoje, 
estamos incorporando princípios de fabricação de world class 
manufacturing (WCM) em nossa WPS (incluindo os pilares 
Ambiental e de Energia), que nos convoca a identificar e 
implementar maneiras de conservar energia e água, bem 
como reduzir os resíduos e as emissões.

Reduzir a energia e a intensidade da água das nossas 
operações e atingir a meta de zero resíduos para aterros em 
todas as nossas instalações é uma jornada de vários anos. Ao 
passo que perseguimos nossas metas, continuaremos 
comprometidos com as energias renováveis para ajudar a 
impulsionar nossas instalações, melhorias na eficiência 
energética em todas as etapas do processo de fabricação e as 
melhores práticas e tecnologias aprimoradas que reduzem as 
emissões, conservam a água e reduzem os resíduos.
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Nosso Desempenho

Em 2018, a Whirlpool Corporation caminhou passos significativos para reduzir o 
nosso consumo total de energia, nossas emissões de GEE do Escopo 1 e 2 e a 
quantidade de resíduos para aterros, ao mesmo tempo que melhoramos nossa 
eficiência hídrica. Esse desempenho é resultado de uma ampla série de iniciativas 
de sustentabilidade e eficiência implementadas em toda a nossa área operacional 
em cada região do mundo.

8.809.544 8.694.868
8.426.585 8.060.536

2015 2016 2017 2018

Consumo Energético
(Energia total em gigajoules)

7.000.000

8.000.000

9.000.000

NOSSAS PLANTAS: INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO
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Materiais e Resíduos
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Consumo de água

Água (m3) 2015 2016 2017 2018

Água municipal 3.311.042 3.434.835 3.551.366 3.567.821

Água subterrânea 2.491.571 2.188.307 2.059.707 1.496.679

Água Superficial 83.058 91.648 280.240 222.192

Água de chuva 35.495 26.233 22.326 22.464

Água reciclada 201.880 203.494 164.376 164.717

Descarte de Água

Destino (m3) 2015 2016 2017 2018

Tratamento físico químico 
de efluente in loco 1.006.161 946.399 1.003.784 999.861

Tratamento biológico de 
efluente in loco 547.438 252.287 290.927 291.320

Tratamento externo de 
efluentes 2.076.284 1.809.129 1.844.708 1.888.074

Aplicação de efluente em 
terra 39.633 0 0 0

Efluente em águas 
superficiais 471.661 523.648 496.855 500.636

Evaporação de efluente 215.968 116.846 97.783 131.001
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Em quatro das nossas instalações de fabricação na 
América do Norte, turbinas eólicas estão instaladas para 
reduzir significativamente o consumo de eletricidade de 
rede. Estes sistemas de geração altamente eficientes 
produzem emissões zero de GEE. Nossa mais nova 
instalação é composta por três turbinas eólicas na 
nossa planta de Greenville, Ohio, na qual espera-se uma 
compensação estimada de 70% do consumo de 
eletricidade da planta. Essa é a capacidade de geração 
equivalente à eletricidade necessária para abastecer 
1.200 residências. O projeto Greenville leva o programa 
de energia renovável in loco da Whirlpool Corporation 
nos EUA para nove turbinas eólicas em quatro plantas de 
Ohio: Findlay, Marion, Ottawa e Greenville, com 
capacidade total de geração equivalente ao 
abastecimento de 3.500 residências.

Aumentamos o impacto benéfico à comunidade do 
nosso parque renovável com um programa de 
acompanhamento para apoiar a educação STEM. Para 
cada turbina, a Whirlpool cria uma bolsa de estudos 

Megawatt de US$5 mil, concedida a cada ano em que a 
turbina está em operação.

 As bolsas são voltadas para apoiar estudantes locais à 
medida que buscam diplomas universitários de dois ou 
quatro anos nos campos STEM, preparando-os para as 
tecnologias e indústrias do futuro.

A manufatura é inerentemente intensiva em energia, e há 
oportunidades abundantes para economizar energia e 
impulsionar a eficiência, implementando novas práticas 
e melhores tecnologias. Em nossa instalação de 
Manaus, no Brasil, a equipe local identificou uma 
alternativa mais eficiente em termos energéticos para 
operar a instalação de tratamento de água. A conversão 
de um motor convencional para um novo sistema de ar 
comprimido reduziu os custos de energia em 80%. Na 
mesma instalação, a substituição de empilhadeiras 
tradicionais por elevadores de pallets elétricos reduziu 
os custos e eliminou cerca de 13 toneladas de emissões 
de CO2eq anualmente.

Nossas Iniciativas: Destaques de 2018

ENERGIA E RENOVÁVEIS

A Whirlpool é líder na implantação de sistemas de energia renovável 
in loco e, em 2018, essa liderança continuou a crescer.
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WCM: UM IMPULSIONADOR 
DO PROGRESSO CONTÍNUO

ENERGIA

A Whirlpool fabrica produtos há 108 anos e a 
melhoria contínua sempre contribuiu para o nosso 
sucesso. Porém, hoje, está em andamento um 
renascimento na manufatura, apoiado pela 
implantação do Whirlpool Production System (WPS), 
agora incorporado aos princípios de WCM. Trata-se 
de uma grande oportunidade em nossa história para 
que tenhamos uma estratégia de fabricação 
realmente alinhada globalmente que está sendo 
executada exatamente da mesma maneira em todas 
as nossas regiões. A adoção do WCM é uma jornada 
de vários anos, e antecipamos uma série de 
benefícios em segurança, custo, qualidade, eficiência 
energética e desempenho ambiental, à medida que 
esse sistema de produção holístico e 
multidimensional seja estabelecido em toda a 
empresa.

O WCM é desenvolvido sobre 10 pilares administrativos e 
10 pilares técnicos, um dos quais é o Meio Ambiente 
(que também inclui Energia). Identificar como a energia 
está sendo usada e onde ela pode ser poupada é 
fundamental para melhorar as operações. Estamos 
adicionando equipamentos de monitoramento de 
energia e medição até o nível individual da máquina para 
fornecer um panorama muito mais granular do uso de 
energia durante todo o dia de trabalho. Em nossa 
instalação de Joinville, um sistema de controle de 
energia Power Monitoring Expert e mais 100 medidores 
de energia foram instalados, fornecendo dados 
detalhados sobre os processos de fabricação e 
reduzindo o consumo de energia em 750.000 kWh por 
ano.

Em nossas cinco fábricas na Itália, implantamos mais de 
400 medidores de energia para todos os tipos de energia 
(Eletricidade, Gás Natural, Energia Térmica e  Ar 
Comprimido) para fornecer informações sobre consumo 

de energia com detalhes semelhantes com melhoras 
posteriores na eficiência. O projeto também alavancará 
essas melhores práticas para as outras fábricas que a 
Whirlpool possui na Europa.

As máquinas de injeção de plástico, que usam o calor 
para moldar plásticos vazios para interiores de 
eletrodomésticos, representam uma grande 
oportunidade para reduzir o uso e os custos da energia. 
Hoje, estamos adquirindo novos equipamentos de 
processo com controles melhores que podem ser até 
40% mais eficientes em termos energéticos. Também 
estamos adotando medidas para melhorar a eficiência 
dos sistemas existentes. No Brasil, as equipes de WCM 
notaram que o processo de injeção de plásticos estava 
consumindo mais energia do que o esperado devido à 
perda de calor. Cobertores térmicos foram aplicados aos 
injetores para conservar o calor e inversores de 
frequência foram adicionados. Combinadas, essas 
melhorias economizam quase 1 milhão de kWh por ano.
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RESÍDUOS

Na jornada da Whirlpool até o zero resíduo para o 
aterro, muitas pequenas ações somam um grande 
progresso. Em toda a empresa, atingimos agora uma 
taxa de reciclagem superior a 96%, com nossa região 
EMEA liderando o caminho, reciclando mais de 97% 
dos materiais residuais. Oito das nossas plantas 
globais alcançaram o status de resíduo zero, incluindo 
três na EMEA, duas na Índia e três no Brasil. Entre as 
nossas instalações administrativas, um total de 14, 
incluindo 13 na região EMEA e uma no Brasil, atingiram 
o nível de resíduos zero. Essas melhorias refl etem não 
apenas processos robustos de desvio de resíduos, mas 
também aumentam a conscientização e o 
compartilhamento de informações entre os 
colaboradores da Whirlpool.

Em vários locais do mundo, adotamos uma maneira 
nova e econômica de gerenciar nosso descarte de 
resíduos e o processamento reciclável. A administração 
responsável de resíduos expande-se além das nossas 
instalações industriais. Em nossa unidade na América 
do Norte e na Sede Global em Michigan, os resíduos e 
recicláveis são coletados em lixeiras separadas 
localizadas em áreas centrais dos nossos prédios; 
como prática, temos adotado e expandido isso para 
vários locais. Isso reduziu o consumo de recursos que 
as lixeiras de resíduos individuais podem criar e 
incentiva os colaboradores a reutilizar ou reciclar antes 
de jogar algo fora.

Em nossa instalação de Rio Claro, em São Paulo, 
membros da equipe ambiental da planta receberam 
moradores da comunidade local para uma 
apresentação sobre a gestão de resíduos e como as 
práticas adequadas podem ajudar a proteger as fontes 
de água locais. Houve mais de 100 participantes no 
plantio de mudas de árvores nativas em uma área 
preservada.

Essas iniciativas contribuem para a redução de custos e 
a melhor efi ciência, gerando mais recicláveis e menos 
resíduos para aterros.
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LOGÍSTICA
Assegurar que os mais de 68 milhões de produtos que fabricamos e vendemos anualmente 
cheguem ao seu destino da maneira mais eficiente possível em termos de energia e ambiental é 
a função da Cadeia de Fornecimento Integrada da Whirlpool. Nos EUA, seu forte desempenho foi 
novamente reconhecido em 2018, ao conquistar o quarto prêmio consecutivo da Excelência em 
Proteção Ambiental da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), o SmartWay® Excellence 
Award. O programa SmartWay da EPA é dedicado a ajudar as empresas a promover a 
sustentabilidade da cadeia de fornecimento rastreando e melhorando o transporte limpo e 
eficiente de cargas. O programa reconhece apenas 1 por cento dos mais de 3.700 parceiros da 
cadeia de suprimento de frete da EPA.

A Whirlpool é uma das únicas 12 transportadoras a 
receber o Prêmio de Excelência em 2018 e foi 
reconhecida na categoria de grande transportadora, que 
representa empresas que movimentam produtos por 
mais de 500 milhões de milhas anualmente. A 
Whirlpool exige que suas transportadoras contratadas 
tenham registro SmartWay, com 99,58% dos envios 
norte-americanos sendo movimentados anualmente 
por transportadoras SmartWay.

INSTALAÇÕES
Construir, gerenciar e adaptar nossas instalações para atingir um alto nível de desempenho 
ambiental é uma maneira importante de continuarmos a nos tornar uma organização mais 
eficiente em termos de energia, resíduos e água. Em fevereiro de 2018, certificamos como 
LEED Silver nosso novo centro de distribuição regional da Whirlpool em New Kingston, 
Pensilvânia, com 1,1 milhão de pés quadrados. Os recursos da instalação incluem um sistema 
HVAC controlado por um sistema de administração predial totalmente automatizado, bem 
como robustos sistemas de controle de umidade e ambientais.
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Produtos Sustentáveis Nesta seção:

• Estratégia de Produtos 

• Nosso Desempenho

• Nossas Iniciativas: Destaques de 
2018



Estratégia de Produtos

Em todas as regiões do mundo, a Whirlpool lidera com inovações que permitem 
que nossos produtos operem com maior eficiência ambiental. Também estamos 
focados na fabricação de nossos produtos de maneiras continuamente mais 
eficientes, bem como na restrição ou eliminação de substâncias nocivas. 
Aumentar a conectividade de nossos produtos para torná-los mais inteligentes 
permite que os consumidores controlem e monitorem o desempenho de maneiras 
ambientalmente mais responsáveis. Recursos como o uso adaptável possibilitam 
que os consumidores escolham diferentes modos e configurações ao operar o 
aparelho a fim de reduzir a demanda geral de energia, água e detergente enquanto 
o desempenho aumenta.
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Unidades por Região Categorias de Produto como Percentagem de 
Vendas Líquidas

68,4 milhões
de unidades totais vendidas em 2018

Refrigeradores & Freezers 29%

Lavanderia  28%

Cocção 19%

Outros  24%

América do Norte 27,7 Milhões

EMEA 20,1 Milhões

América Latina 11,8 Milhões

Ásia  8,8 Milhões

NOSSOS PRODUTOS: INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO

Nosso Desempenho
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EXPANSÃO DO NOSSO COMPROMISSO COM A ECONOMIA CIRCULAR

O legado de inovação da Whirlpool em eficiência e 
desempenho demonstrou ganhos significativos, gerando 
uma redução de quase 50% nas emissões na última 
década, ao passo que forneceu produtos de alta 
qualidade e alto desempenho. Conduzimos essas 
melhorias de eficiência enquanto aprimoramos a 
capacidade e a inovação dos recursos e das funções. 
Entretanto, como as melhorias na eficiência e na 
regulamentação diminuem nossas emissões de Escopo 3 
em uso, o crescimento do volume e a preferência dos 
consumidores podem impactar reduções de emissões 
absolutas, especialmente em mercados emergentes, 

Uma maneira importante de tornar os produtos mais 
sustentáveis é aumentar a quantidade de materiais 
reciclados utilizados em sua fabricação, reduzindo 
assim os insumos de recursos naturais virgens. A 
Whirlpool EMEA participa da campanha de 
compromisso voluntário da Comissão Europeia para 
reduzir o desperdício do plástico e aumentar o uso de 
plásticos reciclados.

A iniciativa da UE faz parte de uma estratégia de 
plásticos mais ampla, que promove uma economia 
mais circular e protege o ambiente da poluição por 
plásticos, ao mesmo tempo que estimula o 
crescimento e a inovação. O objetivo é garantir que, 
até 2025, 10 milhões de toneladas de plástico 
reciclado entrem em novos produtos na UE.

onde o crescimento é direcionado para eletrodomésticos 
maiores.

Dito isso, no nosso novo Sistema Global de Gestão das 
Emissões, os dados mostram que superamos nossas 
metas de redução de 30% em relação aos níveis de 2005, 
um reconhecimento do trabalho significativo e da 
inovação que temos impulsionado em nossos produtos 
em todo o mundo. Em 2019, enquanto trabalhamos, 
analisaremos maneiras de estabelecer metas científicas 
absolutas para impulsioná-las e integrá-las ao nosso 
pipeline de inovação.

A Whirlpool está trabalhando com nossos 
fornecedores para garantir a adoção de material 
reciclado em 100% dos principais componentes de 
plástico do nosso portfólio de produtos EMEA, 
incluindo componentes de máquinas de lavar, 
refrigeradores e lava-louças. Vamos implementar 
essas mudanças nos próximos sete anos. Nosso 
compromisso resultará em mais de 44.000 toneladas 
de plástico reciclado usadas em nossos produtos 
europeus até 2025. O compromisso inclui o uso de 
polipropileno reciclado com carga mineral e 
poliestireno em conformidade com as normas RoHS e 
REACH.

CONSUMO ENERGÉTICO: PRODUTOS EM USO

Nossas Iniciativas: Destaques de 2018
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Lava-louças Hotpoint 45cm 
Outro produto da Whirlpool EMEA que recebeu uma 
classificação de eficiência energética A++, a Lava-louças 
Hotpoint 45cm, conta com a tecnologia ActiveEco. Seu 
desempenho superior é possibilitado por um sistema 
inovador, que abre automaticamente a porta da lava-louças 
durante a fase de secagem. Isso permite que o ar natural 
entre livremente na máquina para melhorar o desempenho de 
secagem com o mínimo consumo de energia.

AqUI, HOJE: 
PRODUTOS SUSTENTÁVEIS qUE 
ABREM NOVOS CAMINHOS
O ano de 2018 vivenciou a introdução de vários 
produtos que incorporam recursos que proporcionam 
maior eficiência ambiental. Dentre eles:

Na região da EMEA em 2018, o portfólio de produtos de 
lavanderia da Whirlpool foi aprimorado com a introdução da 
Máquina de Lavar Active Hotpoint. Seu inovador sistema 
ActiveCare inclui a tecnologia Active Load, que usa a 
quantidade certa de água e tempo para cada lavagem.

O modelo oferece uma ampla gama de ciclos para facilitar 
o cuidado com as roupas. Os botões dedicados de fácil 
seleção podem economizar tempo ou recursos: para uma 
lavagem mais rápida, a opção Rapid pode reduzir o tempo 
em até 50%, enquanto a opção Eco reduz o consumo de 
energia em até 20% para melhor desempenho ambiental. 
Com esta riqueza de tecnologias inovadoras e 
disponibilidade de ciclos econômicos e poderosos, a nova 
máquina de lavar Active oferece uma excelente 
combinação de limpeza e eficiência superiores com uma 
classificação de energia A+++, a mais alta da UE em 
eficiência energética.

Máquina de Lavar Active Hotpoint
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Máquina de Lavar Double Wash 
Brastemp 
Na região da América Latina, a Brastemp agora 
oferece a única lavadora no Brasil com dois cestos 
independentes que podem operar ao mesmo tempo. A 
tecnologia exclusiva Double Wash Brastemp permite 
que diferentes tecidos e cores sejam lavados com 
diferentes tipos de sabão, amaciante e água. E quando 
não há uma carga completa de roupas a serem 
lavadas, o cesto menor pode ser usado para 
economizar água.

Recicladora de Alimentos Zera
Em breve disponível para os consumidores na região da América 
do Norte, a Recicladora de Alimentos Zera é um aparelho de 
cozinha de última geração que transforma os resíduos de 
alimentos de hoje nos fertilizantes de amanhã. O sistema Zera, 
desenvolvido pela WLabs, incubadora de inovações da Whirlpool 
Corporation, é a primeira recicladora de uso interno dos Estados 
Unidos que converte uma semana de resíduos alimentícios em 
fertilizantes caseiros prontos para uso em apenas 24 horas.1 A 
recicladora de alimentos Zera traz inovações objetivas para as 
cozinhas dos consumidores e se alinha com a crescente 
demanda por soluções para o lar mais preocupadas com o 
meio ambiente.

Ar-condicionado Split 
Consul 
Outra marca da Whirlpool que atende ao 
consumidor brasileiro, a Consul, 
apresentou uma nova linha de ar-
condicionado que possui duas 
características principais: a Maxi 
Refrigeração resfria o ambiente duas 
vezes mais rápido e a Maxi Economia 
melhora a efi ciência da troca de calor, 
economizando 5% mais energia em 
comparação a produtos similares do 
mercado.

Freezer Quattro Active 
Hotpoint com Degelo 
Active
Esta inclusão ao nosso portfólio de 
refrigeração EMEA proporciona 
máxima efi ciência para um 
desempenho consistente no freezer, 
com economia de energia. Graças à 
inovadora tecnologia de sensores, a 
função de degelo adaptativo altamente 
efi caz do freezer só é ativada quando 
necessário, garantindo assim a redução 
do consumo de energia.

1  Com base em uma estimativa de 3,5 kg de resíduos de alimentos domésticos para 
uma família média dos EUA. Necessidade de aditivos e vendido separadamente.
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PESqUISA COLABORATIVA PARA IMPULSIONAR A INOVAÇÃO 

Para continuar impulsionando a inovação e a eficiência ambiental, a Whirlpool investe no 
pensamento “fora da caixa” por meio de iniciativas que buscam explorar e redefinir o papel 
que nossos produtos podem desempenhar em uma vida mais sustentável.

Projeto ReStart4Smart: Solar 
Decathlon Middle East 2018 
Na EMEA, a Whirlpool e outros parceiros colaboraram 
no projeto ReStart4Smart, desenvolvido pela 
Universidade La Sapienza, em Roma, para competir no 
Solar Decathlon Middle East 2018. Realizado em Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos, o objetivo do projeto era 
criar o melhor protótipo “Solar House”. A Whirlpool 
alavancou nossas mais recentes inovações em design 
e automação residencial. As cozinhas e lavanderias da 
casa do futuro foram equipadas com tecnologias 
Whirlpool, e o conjunto de eletrodomésticos foi 
equipado com a tecnologia 6TH SENSE LIVE, que 
redefine a forma como as pessoas interagem com 
seus eletrodomésticos, tornando-os simples, 
agradáveis e energeticamente eficientes.

ReNEWW House: Universidade de 
Purdue 
No campus da Universidade de Purdue em West 
Lafayette, Indiana, a ReNEWW house continua a 
desenvolver tanto o nosso talento quanto o nosso 
pipeline de inovação, impulsionando o desenvolvimento 
de ecossistemas através de nossos produtos e na 
casa.  A casa é um laboratório de pesquisa habitável 
para novas e interessantes ideias sobre como os 
consumidores, suas casas, seus sistemas, 
eletrodomésticos e a rede podem trabalhar juntos para 
operar de uma maneira ambientalmente mais 
responsável.
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GESTÃO DE MATERIAIS 
CRÍTICOS 
Na Whirlpool Corporation, sabemos que nossos 
produtos vivem em dois espaços de alta circulação da 
casa, a cozinha e a lavanderia. Por isso, é fundamental 
garantir que nossos produtos e nossas operações não 
apresentem substâncias nocivas aos nossos 
colaboradores, consumidores ou ao planeta.

Nossa equipe global de Gestão de Materiais Críticos 
(CMM) coordena e monitora a Lista de Materiais 
Restritos da Whirlpool, avaliando e mapeando o 
conteúdo da lista dentro de nossas operações e na base 
de fornecedores. Solicita-se aos fornecedores que sigam 
nossa Lista de Materiais Restritos e informem sobre 
substâncias proibidas, restritas e monitoradas. A Lista de 
Materiais Restritos foi projetada com contratos de 
fornecedores e processos de aprovação de peças e é 
atualizada anualmente para refletir a novas legislações e 
requisitos de clientes

UMA NOVA FERRAMENTA 
ONLINE IMPULSIONA O 
PROGRESSO
Em 2018, avançamos nos esforços para rastrear produtos 
químicos em toda a nossa complexa cadeia de 
fornecimento, trabalhando para o lançamento global de 
uma ferramenta online integrada para troca, 
processamento, mapeamento e armazenamento de 
dados de composição química. O inventário global 
impulsiona nossos esforços de desmaterialização, planos 
alternativos de fornecimento de materiais e estratégias de 

eliminação gradual de substâncias químicas e materiais.

 É uma abordagem que fornece aos nossos engenheiros e 
projetistas dados robustos para influenciar os projetos e a 
tomada de decisões sustentáveis, saudáveis e 
abrangentes desde o início do processo de concepção.

Um piloto regional da ferramenta online foi concluído no 
fim do 2018 e planos foram finalizados para o lançamento 
na EMEA no primeiro trimestre de 2019.

LIFE MATHER PARA REFORÇO 
DO COMPLIANCE
Aplicações de conformidade e programas de 
compliance globais podem ser caros. No ano passado, 
a equipe da CMM recebeu o subsídio Life Environment 
and Resource Efficiency em parceria com a 
Universidade Técnica Nacional de Atenas e a T2i, uma 
agência italiana sem fins lucrativos. Os fundos do 
subsídio apoiam o programa Full Material Disclosure e 
o lançamento do Sistema de Conformidade nas 
instalações da Whirlpool na Europa.

Este projeto, chamado LIFE MATHER, começou em 
julho de 2017 e será executado até 2020. O projeto 
LIFE MATHER explora a ligação entre o sistema de 
conformidade e uma ferramenta de análise de ciclo de 
vida (LCA) que gera metas de impacto ambiental e de 
saúde, demonstrando como os dados de 
monitoramento de produtos químicos podem gerar 
conformidade proativa. A fase de concepção, a 
identificação dos usuários e as exigências técnicas 
estão agora concluídas. A ferramenta de 
gerenciamento de dados MATHER será testada e 
validada, envolvendo vários produtos da Whirlpool na 
implementação na EMEA, que começou no primeiro 
trimestre de 2019.
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OLHANDO PARA A FRENTE

À medida que continuamos a fortalecer nossos processos e 
capacidades de CMM, estamos atentos a duas considerações:

Nossa missão se estende muito além da coleta de 
dados de composição de materiais, usando esses 
dados para tomar decisões de concepção melhores e 
mais seguras.

Nossa base de fornecimento global é nossa 
colaboradora neste processo e precisamos trabalhar 
juntos para identificar e substituir produtos químicos e 
materiais de interesse.

Temos orgulho de trabalhar para atingir 100% de conhecimento de produtos químicos e materiais de interesse. 
Continuaremos a elevar o nível das exigências de divulgação, solicitando a divulgação total de material de 100% 
dos nossos fornecedores globais até 2020.

1 2
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Nossas Pessoas
Nesta seção:

• Estratégia de Pessoas

• Desenvolvimento dos 
Colaboradores

• Diversidade e Inclusão

• Meio Ambiente, Saúde e Segurança

• Cadeia de Fornecimento Global

• Relações com a Comunidade



Estratégia de Pessoas

Atrair uma base de colaboradores diversificada e talentosa, 
engajá-los em trabalhos recompensadores, proteger sua 
saúde e segurança e investir em seu sucesso são prioridades 
fundamentais na Whirlpool.

Nos tornamos líderes do setor, atraindo, desenvolvendo 
e retendo colaboradores talentosos que acreditam em 
melhorar vidas e fazer a diferença. Nossa equipe global 
reflete nossa diversificada base de consumidores e 
nossa representatividade de gênero supera os 
benchmarks do setor.* Acreditamos que as pessoas 
sempre foram o maior patrimônio da Whirlpool e 
continuam sendo o nosso maior diferencial.

À medida que liberamos talentos individuais e coletivos 
dentro de uma cultura vencedora, os colaboradores 
sentem-se capacitados para fazer seu melhor trabalho. 
Isso, por sua vez, fortalece nossa competitividade e 
posiciona a Whirlpool para um sucesso sustentável e 
de longo prazo.

*O benchmark da indústria é do estudo Women in the Workplace: Resultados  
agregados do Benchmark da Indústria (12 empresas na indústria Automotiva e de  
Fabricação Industrial)
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DEMOGRAFIA DOS COLABORADORES 2018

Colaboradores Globais por Gênero

39%
35.890

Total de 
Mulheres

61%
55.980

Total de 
Homens

91.870
Total de 

Colaboradores

NAR

Total: 21.067

38% 
7.952

62% 
13.115

Ásia

Total: 17.931

48% 
8.536

52% 
9.395

LAR

Total: 29.041

39% 
11.257

61% 
17.784

EMEA

Total: 23.831

34% 
8.145

66% 
15.686
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Homem 64%

Mulher 36%

Operação

Não minoria 76%

Minoria 19%

Não declarado 5%

Administrativo

Não minoria 76%

Minoria 22%

Não declarado 2%

Geral

Não minoria 76%

Minoria 23%

Não declarado 1%

Operação

Homem 55%

Mulher 45%

Administrativo

Homem 61%

Mulher 39%

Geral

Colaboradores Globais por Gênero e Categoria de Trabalho

Colaboradores por Minoria e Categoria de Trabalho — Somente EUA

DEMOGRAFIA DOS COLABORADORES 2018
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Desenvolvimento dos Colaboradores

INVESTINDO NO SUCESSO 
Na Whirlpool, acreditamos que todos os nossos colaboradores 
precisam de ferramentas e treinamento de alta qualidade para fazer seu 
melhor trabalho. Oferecemos uma ampla variedade de oportunidades 
de aprendizagem flexíveis no mundo todo para permitir que nossos 
colaboradores se desenvolvam e cresçam em suas carreiras, além de 
prepará-los para buscar novas oportunidades e assumir 
responsabilidades adicionais. 

Nossos colaboradores têm acesso à Whirlpool 
University, nosso recurso para desenvolvimento 
profissional e construção de conhecimento e 
habilidades do mais alto nível. Ela fornece acesso a 
cursos ministrados por instrutores e autônomos e 
conteúdo de aprendizagem alinhado com os 
imperativos estratégicos da Whirlpool. Ela foi 
desenvolvida para criar robustos planos de 
aprendizagem personalizados para nossos 
colaboradores.

O processo de gestão de desempenho da Whirlpool, 
Every Day Performance Excellence, concentra-se tanto 
no “o quê” quanto no “como” do desempenho. Os 
colaboradores criam objetivos em cada uma das quatro 
categorias de desempenho:

desempenho do negócio, impacto estratégico/de 
projeto, organização e talento e minha liderança e 
valores. Para gerar resultados, as revisões formais no 
meio do ano e no final do ano são complementadas 
com treinamento contínuo e feedback de líderes de 
pessoas e parceiros multifuncionais. Nossos 
aproximadamente 20.000 colaboradores globais 
administrativos branco participam da Every Day 
Performance Excellence. Os processos de gestão de 
desempenho para nossos colaboradores da operação 
variam de acordo com a geografia e eles incorporam 
várias métricas da manufatura para a medição do 
desempenho.
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Nossa abordagem à diversidade e à inclusão é direta: valorizamos todas as 
pessoas, independentemente de gênero, raça, etnia, nacionalidade, idade, 
orientação sexual, crenças religiosas, capacidade física ou qualquer outra 
deficiência visível ou invisível.
Na verdade, são essas diferenças e nossos históricos e experiências únicos 
que proporcionam a diversidade de pensamento, grandes ideias e inovações 
necessárias para o crescimento de nossos negócios. É por isso que nos 
esforçamos para criar uma cultura inclusiva que celebre e valorize a 
diversidade e maximize a diferença que ela pode fazer para nossos 
colaboradores, nossos consumidores e nossas comunidades.

Diversidade e Inclusão
ELEVANDO O PADRÃO PARA A IGUALDADE DE GÊNERO
Em 2018, o CEO da Whirlpool Corporation, Marc Bitzer, assumiu um compromisso organizacional 
e pessoal com o Catalyst CEO®, Champions for Change. Essa nova promessa é um compromisso 
público de aumentar a representação feminina na Whirlpool Corporation em cargos executivos e 
de nível sênior. Isso ajudará a garantir a inclusão acelerada de mulheres, incluindo mulheres 
negras, em cargos de alto escalão, durante os próximos cinco anos.

 
ERGS: EXPANDINDO SEU PAPEL VITAL

A valorização de nossas diferenças permite que todos contribuam para o seu potencial 
máximo. Nossos Employee Resource Groups (ERGs) são essenciais para atrair, 
envolver e reter uma força de trabalho diversificada e criar um ambiente de trabalho 
inclusivo. Originados em nossa sede norte-americana e global em Michigan, os oito 
ERGs da Whirlpool estão se expandindo rapidamente em todo o mundo. Eles incluem:

•	 A Comunidade Asiática da Whirlpool: Cultiva a cultura asiática e infunde seus vastos benefícios em 
nossos negócios e comunidades.
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•	 Conscientização	de	Deficiências	Visíveis	e	Invisíveis	(AVID): O Employee Resource Group AVID 
dedica-se a fornecer oportunidades aos profissionais e aos consumidores portadores de 
deficiência da Whirlpool para atingir seu pleno potencial.

•	 A Rede FOCUS: Esta rede afro-americana está trabalhando duro para construir uma cultura de 
excelência dentro de nossa comunidade local e de toda a nossa corporação através de 
desenvolvimento profissional, treinamento e progresso.

•	 Rede de Hispânicos & Latinos: Os membros se reúnem para compartilhar experiências de 
trabalho, oferecer oportunidades de desenvolvimento de carreira para os membros e apoiar as 
comunidades locais.

•	 Rede do Orgulho: A Whirlpool tornou-se conhecida como um ótimo local de trabalho para os 
colaboradores LGBT. Nossa rede interna do orgulho alinha nossos valores de integridade, 
respeito, diversidade e inclusão, trabalho em equipe e espírito de vitória.

•	 Associação	de	Veteranos	da	Whirlpool: Recruta, treina e mantém os talentos veteranos e 
envolve suas famílias.

•	 A Rede das Mulheres da Whirlpool: Capacita e envolve mulheres em todos os níveis em nossa 
corporação e nossa comunidade para garantir que todas as vozes sejam ouvidas. Atividades 
como Coffee Chats, programas de patrocínio e oficinas de direcionamento de carreira oferecem 
exposição à liderança e promovem o sucesso na carreira.

•	 Rede	de	Jovens	Profissionais: Pessoas de todas as idades se juntam à YP! Para alcançar 
resultados extraordinários em sua carreira e comunidade.
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OBTENDO RECONHECIMENTO COMO ORGANIZAÇÃO 
INCLUSIVA
A Whirlpool ganhou reconhecimento de organizações respeitadas por nossa liderança em diversidade e 
inclusão. Obtivemos uma pontuação perfeita no Índice de Igualdade Corporativa dos EUA da Human Rights 
Campaign por 15 anos consecutivos.

NOTEWORTHY
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Meio Ambiente, Saúde e Segurança

Na Whirlpool, acreditamos que não é aceitável colocar um indivíduo ou nosso meio ambiente 
em risco. Continuamos a fortalecer uma cultura organizacional que integra saúde e segurança 
ocupacional por meio de uma ênfase focada em:

• Uma mentalidade de risco zero que reconhece condições inseguras e atos inseguros;

• Disciplina operacional na gestão de saúde e segurança em nossas instalações e escritórios; e

• Nossa crença de que as pessoas são o centro do nosso negócio.

Em 2018, demos passos significativos para fortalecer 
nossos processos e desempenho de EHS, incluindo a 
implantação de nossa primeira solução de EHS global. 
Também reformulamos nossa política de EHS e 
Sustentabilidade, uma revisão assinada pelo nosso CEO, 
Marc Bitzer.

A implementação da metodologia WCM em nossas 
instalações globais permitiu maior foco e 
responsabilidade por práticas seguras no local de 
trabalho. A metodologia WCM aproveita o envolvimento 
de todos os colaboradores para melhorar continuamente 
o desempenho ambiental, de saúde e segurança. À 
medida que nossas operações progrediram em seu nível 
de maturidade WCM, observamos uma melhora 
significativa no envolvimento dos colaboradores na 
gestão de EHS, uma redução no número de incidentes, 
atos inseguros e condições inseguras e uma melhoria 
significativa na qualidade das avaliações de risco em 
nossas áreas modelo.

Para fortalecer nosso compromisso com a excelência 
em Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade 
(EHS&S), padronização global e uma cultura de 
segurança proativa, em 2018 a equipe de EHS entregou 
diversos procedimentos globais e um sistema global de 
gestão de dados.  

Os aprimoramentos incluíram um procedimento global 
atualizado que estabelece os requisitos mínimos para 
bloquear e demarcar fontes de energia para proteger os 
indivíduos contra ferimentos; um processo de análise de 
risco que fornece uma estrutura padrão para avaliar o 

risco em todos os locais globais e uma linguagem global 
comum em relação ao risco ocupacional; assim como 
uma solução de software global baseada em nuvem 
para gerenciar EHS de forma eficaz, melhorar a 
conformidade com as regulamentações, manter um 
local de trabalho seguro e proteger a saúde dos 
colaboradores, terceiros e do público.

 A nova plataforma baseada na nuvem reduz 
enormemente os processos manuais. Isso também 
aumenta nossa capacidade de ir além da conformidade 
para alcançar um desempenho melhor de EHS&S e, em 
última análise, uma mudança transformadora.
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2015

34,9 31,5 28,0
23,2

2016 2017 2018

Gastos com Proteção 
Ambiental
(U.S.$ em milhões)

67%
Plantas com certificação 

da ISO 14001
(% total)

67%
Plantas com certificação 

da ISO 18001
(% total)

9%
Plantas com certificação 

da ISO 50001
(% total)

Os gastos com proteção ambiental não incluem 
custos de remediação.

Acidentes da Administração de Segurança e Saúde 
Ocupacional dos EUA relatados x 200.000 horas/total de 

horas trabalhadas

2015

,26 ,26
,18 ,21

2016 2017 2018

Taxa de Incidente com 
Afastamento

2015

,93 ,89
,71 ,72

2016 2017 2018

Taxa de Casos 
Registráveis

Despesas Totais em 
Proteção Ambiental e KPIs 

Ambientais
KPIs de Saúde e 

Segurança
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Cadeia de Fornecimento Global

O Código de Conduta do Fornecedor da Whirlpool Corporation (“Código”) estabelece os principais 
princípios sob os quais os fornecedores da Whirlpool Corporation e nossas subsidiárias globais 
devem operar. O Código, (disponível em www.WhirlpoolCorp.com/supplier-code-of-conduct) está 
alinhado com nossos valores e é fortemente apoiado pela alta administração.

O Código de Conduta do Fornecedor da Whirlpool não é 
opcional — é uma exigência para fornecedores que 
fazem negócios com a Whirlpool. Buscamos relações 
de negócios com parceiros de negócios respeitáveis e 
comprometidos com padrões éticos e práticas de 
negócios compatíveis com os nossos. Nós 
incentivamos enfaticamente os fornecedores a 
excederem os requisitos deste Código e promover 
melhores práticas e melhoria contínua em todas as 
suas operações.

Em 2018, atualizamos o Código para expandir seus 
requisitos. Entre as mudanças, houve uma expansão e um 
redimensionamento da seção Tráfico Humano e Trabalho 
Forçado, uma expansão da seção Corrupção para incluir a 
UK Bribery Act, uma nova seção de Compras 
Internacionais para especificar o cumprimento de todas 
as leis alfandegárias, de comércio e exportação e inclusão 

do Hotline de Ética, disponível quando os fornecedores 
não desejam utilizar os canais de comunicação padrão 
para relatar preocupações.

O Código é feito para ajudar a medir e controlar o risco 
do negócio. Auditorias agendadas permitem que a 
Whirlpool meça o número e a gravidade de eventos 
não-conformes por fornecedor. Em 2018, o escopo de 
nosso programa de auditoria foi ampliado na China, 
com um foco específico em gestão ambiental e 
conformidade, para estar em sintonia com a crescente 
atenção da China às questões ambientais. Cerca de 136 
dessas novas auditorias ambientais foram realizadas 
durante 2018, e o programa foi unido a um programa de 
treinamento para educar os fornecedores chineses e 
seus colaboradores sobre questões de poluição do ar, 
da água e dos resíduos. Nossas auditorias ambientais 
continuarão na China em 2019.

Auditorias Realizadas por Região

Ano NAR EMEA LAR ÁSIA-N ÁSIA-S Total

2016 17 10 31 114 12 184

2017 21 9 19 116 12 177

2018 27 21 14 70+136* 9 277

*Auditorias ambientais específicas realizadas em 2018 em nossos fornecedores localizados na China.

Durante o ano, dois relatórios de auditoria atingiram 100% de conformidade. Das auditorias não conformes, 70 por 
cento dos planos de ações corretivas propostos foram resolvidos.

As 30% restantes de auditorias não conformes estão em andamento com planos de ação específicos conduzidos 
pelos fornecedores com o apoio da Whirlpool.
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Relações com a Comunidade

A Whirlpool Corporation orgulha-se de fazer parte das comunidades em que 
fazemos negócios. No cerne da nossa Cultura de Responsabilidade está o 
reconhecimento de que nossa empresa e os esforços voluntários devem estar em 
constante atividade, ainda que de forma pequena, para ajudar a melhorar a vida 
dos outros, para que possam buscar plenamente seus próprios sonhos e paixões.
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UMA CULTURA DE RESPONSABILIDADE
Nossa abordagem holística é ajudar as organizações que se esforçam para melhorar a necessidade 
humana básica de saúde e bem-estar para os cidadãos e a comunidade. Indivíduos com acesso ao apoio 
de saúde e bem-estar que eles precisam são mais capazes de investir em si mesmos para fazer parte de 
uma comunidade em crescimento.

Uma vez que o alicerce de atender às necessidades de saúde e bem-estar está fi rmemente estabelecido, 
nos concentramos em moradias seguras e acessíveis para todos e não apenas para alguns. A moradia cria 
um ambiente seguro propício ao aprendizado que resulta em jovens com melhores ferramentas para ter 
sucesso e a capacidade de se tornar uma parte vital de uma comunidade que devolve ao próximo.

Essa cadeia de cuidados cria vizinhanças estáveis que oferecem as comodidades de emprego e qualidade 
de vida que são a base de comunidades inclusivas e prósperas.

Estamos comprometidos em manter conexões fortes e duradouras nessas comunidades. Compartilhamos 
a responsabilidade de trabalhar com organizações parceiras para focar nas necessidades exclusivas que 
se enquadram em nosso Modelo de Impacto Coletivo para melhor criar crescimento individual e 
compartilhar oportunidades que estão no cerne de boas comunidades.

IMPACTO
GLOBAL

COLETIVO

Áreas 
de doação

Trabalhar com
organizações para
estrategicamente

 criar melhores 
comunidades e

concentrar nossos
recursos coletivos.

 

SAÚDE & BEM-ESTAR
• Cook For The Cure
• Pope’s Laundry 
 Project, EMEA
• Comitê Internacional
 da Cruz Vermelha
• Fresh Thinking for 
 Forgotten Food EMEA
• Moments not to be 
 Wasted EMEA

MORADIA
• Habitat for Humanity
• Homes for our Troops U.S.

EDUCAÇÃO
• Educação Pública Local
• First Robotics
• Boys & Girls Clubs 
 of America
• Lego UK
• Care Counts

COMUNIDADES PRÓSPERAS
• United Way U.S.
• Disaster Relief
• Programa comunitário 
 Harbor Shores, EUA
• PlasticLess EMEA
• Instituto Consulado 
 da Mulher LAR
•  EMEA Community Day 

51Whirlpool Corporation  |  Relatório de Sustentabilidade Corporativa de 2018 PRODUTOS SUSTENTÁVEIS51Whirlpool Corporation  |  Relatório de Sustentabilidade Corporativa de 2018 NOSSAS PESSOAS



SAÚDE & BEM-ESTAR

Cook for the Cure®

Uma parceria entre a KitchenAid e 
a Susan G. Komen Foundation, a 
Cook for the Cure®, oferece aos 
consumidores da KitchenAid uma 
oportunidade para arrecadar 
fundos e conscientização sobre o 
combate ao câncer de mama. 
Produtos cor-de-rosa, leilões de 
chefs famosos e eventos de 
arrecadação de fundos ajudaram a 
KitchenAid a alavancar a paixão de 
nossos consumidores e arrecadar  
mais de US$10,7 milhões nos 
últimos 15 anos.

Em 2018, a Hotpoint na EMEA lançou a campanha Fresh 
Thinking for Forgotten Food para incentivar melhores 
hábitos alimentares. Na Europa, 88 milhões de toneladas 
de alimentos são desperdiçados a cada ano - e mais da 

metade desse desperdício ocorre em casa.

Com o chef britânico e restaurateur Jamie Oliver, a 
campanha Fresh Thinking emprega publicidade, 
envolvimento de mídia social e eventos ao vivo para 
demonstrar como indivíduos e comunidades podem 
tomar medidas para reduzir o desperdício de alimentos. 
As técnicas incluem transformar alimentos “esquecidos” 
em pratos deliciosos, assim como fazer mudanças 
simples ao longo da jornada diária de alimentação, desde 
a compra até a preparação, a preservação e a reciclagem. 
Como parte da campanha, a Hotpoint lançou o Fresh 
Thinking Café em Londres, servindo deliciosos pratos 
inspirados nos alimentos mais desperdiçados nos lares 
europeus. Todos os rendimentos são doados à 
FoodCycle, uma instituição de caridade que luta contra o 
desperdício de alimentos, a pobreza alimentar e a solidão.

Moments Not to Be Wasted
Moments Not to Be Wasted é o projeto de edutainment da Whirlpool EMEA, 
criado para aumentar a conscientização sobre o problema do desperdício 
de alimentos e a necessidade de um consumo responsável e informado. 
Em 2018, lançamos a segunda edição do programa, envolvendo mais de 
900 escolas e 640.000 alunos, professores e famílias na Itália, na Polônia 
e na Eslováquia. A iniciativa está centrada nas escolas primárias. 
Fornecemos um kit educacional dedicado que inclui diretrizes e materiais 
criados para estimular a criatividade dos alunos e levá-los a pensar em 
ações antidesperdício. As escolas “virtuosamente” competem em um 
concurso educacional apresentando fotos, vídeos e desenhos de suas 
melhores ideias. Em conjunto com a iniciativa, a Whirlpool EMEA também 
fez uma doação para a ActionAid para apoiar projetos de combate à fome, 
pobreza e desigualdade social em todo o mundo.

Fresh Thinking for Forgotten Food
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MORADIA

A Whirlpool apoia o trabalho da Habitat for Humanity 
em todo o mundo através de doações de produtos, 
contribuições financeiras e voluntariado. Durante 
nossos mais de 19 anos de parceria com a Habitat, a 
Whirlpool desenvolveu programas ativos em mais de 
45 países, com doações em dinheiro e em espécie 
totalizando mais de US$107 milhões. Nos Estados 
Unidos e no Canadá, a empresa doou mais de 197.300 
fogões e geladeiras para novas casas da Habitat, 
atendendo a mais de 104.000 famílias. Além disso, a 
Whirlpool doou mais de 42.000 produtos para os 
pontos de venda da Habitat ReStore. Envolvemos 
milhares de colaboradores voluntários, patrocinamos 
quase 190 moradias e doamos produtos para mais de 
76.000 famílias da Habitats na Europa, no Oriente 
Médio e na África.

Em agosto de 2018, a Whirlpool mobilizou cerca de 75 
voluntários, além de apoio financeiro, para o Projeto 
Habitat for Humanity International Jimmy & Rosalynn 
Carter Work, realizado em Mishawaka, Indiana. O projeto 
– a apenas alguns quilômetros de nossa sede global em 
Benton Harbor, Michigan – construiu quase 30 casas em 
uma única semana. Antes do projeto, a Whirlpool 
organizou um jantar comemorativo para receber as 
famílias que logo se mudariam para as casas em 
construção.

Na região da América Latina, a Whirlpool Argentina apoia 
o Projeto Recycling Urban Homes da Habitat for 
Humanity International, que atende às necessidades das 
famílias que vivem em extrema pobreza no centro da 
cidade de Buenos Aires. Muitas dessas famílias são 
chefiadas por mulheres, incluindo imigrantes de países 
vizinhos e as províncias mais pobres da Argentina, e são 
incapazes de alugar por causa da falta de opções de 
moradia viáveis. O projeto Habitat reabilita edifícios 
abandonados em apartamentos acessíveis que 
combinam com o tecido urbano da cidade. Os edifícios 
são comprados e desenvolvidos com uma mistura de 
empréstimos e doações.

Habitat for Humanity®
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EDUCAÇÃO

Boys & Girls Clubs of America
Quase uma década atrás, a marca Maytag começou a se associar com o Boys & Girls Clubs of 
America como parte de um compromisso com a juventude e as comunidades. A parceria 
reconhece e promove os valores de confiabilidade entre os jovens servidos nos clubes através 
da criação dos prêmios Maytag Dependable Leader. O programa apoia os clubes em seu 
trabalho de ajudar os jovens a ter sucesso por toda a vida. Até o momento, a marca Maytag  
doou mais de US$7 milhões para ajudar os jovens que estão em maior necessidade a 
alcançar grandes futuros como cidadãos produtivos, atenciosos e responsáveis.

First® Robotics
Em nossa sede global, a Whirlpool Corporation é uma 
orgulhosa patrocinadora da FIRST® Robotics, 
fornecendo às equipes locais subsídios, materiais e 
suprimentos, incluindo caixas de ferramentas Gladiator 
GarageWorks. Nossos colaboradores também dedicam 
milhares de horas de trabalho voluntário,  treinando e 
orientando jovens do ensino médio para incentivar seu 
interesse em ciências, tecnologia, engenharia e 
matemática, bem como carreiras na fabricação.
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Programa Care Counts
Para muitas crianças, a falta de acesso a roupas limpas pode ser uma barreira 
significativa à frequência escolar e, em última análise, à sua realização 
educacional. Frequentemente, professores e administradores escolares dão um 
passo à frente para ajudar os alunos lavando e comprando roupas para eles. Em 
2016, a marca Whirlpool lançou uma iniciativa para 
abordar essa questão complexa. O conceito do 
programa Whirlpool Care Counts é reduzir o 
absenteísmo excessivo instalando lavadoras e 
secadoras em escolas selecionadas em áreas carentes 
nos Estados Unidos. Administradores e professores 
lavavam roupa para crianças necessitadas. O piloto 
inicial encontrou uma forte correlação entre o uso da 
roupa e as taxas de frequência dos estudantes. De fato, 
os participantes com maior risco no programa Care 
Counts tiveram uma média de quase duas semanas a 
mais de frequência escolar do que no ano anterior, e a 
frequência melhorou para mais de 90% dos 
participantes. Com base nos resultados positivos do 
programa inicial, a marca Whirlpool expandiu o 
programa para outros distritos escolares em 2017 e 
2018.
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COMUNIDADES PRÓSPERAS

Instituto Consulado da Mulher
Em 2002, a marca Consul do Brasil fundou o Instituto 
Consulado da Mulher para melhorar e fortalecer a vida de 
mulheres socialmente vulneráveis no Brasil. O programa 
alavanca nossa presença global para ajudar a erradicar a 
pobreza e promover a igualdade de gênero. Nosso 
alcance e nossos recursos são usados para apoiar 
cooperativas de pequenas empresas destinadas a 
desenvolver as habilidades empreendedoras e de 
emprego de mulheres de baixa renda, ao mesmo tempo 
em que proporcionam a suas famílias uma renda estável. 
Até o momento, mais de 35.000 mulheres se 
beneficiaram do programa. Em 2018, ajudamos direta ou 
indiretamente 4.845 pessoas.

Para tratar da migração substancial de refugiados para a 
cidade de Manaus, o Consulado da Mulher e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) realizaram conjuntamente a primeira rodada de 
palestras sobre o tema “Princípios do 
Empreendedorismo” em maio de 2018. A discussão 
contou com a participação de 20 mulheres, com o 
objetivo de destacar o papel que o empreendedorismo 
feminino pode desempenhar no mercado de trabalho. 
Posteriormente, um projeto de 12 meses está sendo 
desenvolvido, no qual o Consulado da Mulher está 
ajudando cinco refugiadas que já estão produzindo 
produtos alimentícios e os vendendo nas ruas de 
Manaus. Elas estão sendo treinadas em princípios de 
gestão financeira, como acessar o mercado brasileiro e 
como se alinhar com as preferências dos clientes locais, 
além de receber capital inicial para investir em seus 
negócios.
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#PlasticLess e um Novo Compromisso Sem Plástico
Durante 2018, a Whirlpool EMEA juntou-se ao #PlasticLess, um ambicioso projeto para reduzir a poluição por plásticos 
marítimos promovida pela LifeGate, a principal plataforma para questões de sustentabilidade na Itália. Resíduos 
plásticos oceânicos representam uma emergência:

731 toneladas de resíduos plásticos são despejadas no Mediterrâneo todos os dias, um montante que poderia 
dobrar até 2025.

O projeto visa coletar lixo plástico dos mares italianos utilizando dispositivos inovadores instalados nas águas dos 
portos e marinas. O programa também promove um modelo de economia circular projetado para reduzir, reutilizar 
e reciclar o lixo.

A Whirlpool EMEA adquiriu e instalou em portos italianos nossos dois primeiros Seabins - dispositivos inovadores 
projetados para coletar plástico de águas oceânicas. Os Seabins trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano, 
para coletar mais de 500 quilos de resíduos anualmente. Os dispositivos capturam material que varia de tamanho, 
de garrafas plásticas a microplásticos, medindo apenas 2 milímetros de diâmetro, até microfibras tão pequenas 
que são invisíveis a olho nu.

O nosso compromisso de reduzir a poluição do plástico 
vai mais longe: em 2018, quando ficamos livres de 
plástico na nossa sede da EMEA e no escritório de 
Portugal, removemos qualquer forma de plástico 
descartável. Avaliamos soluções alternativas que são 
mais ecoeficientes, como plásticos biodegradáveis 
como ácido polilático (PLA) e celulose, além de 
materiais duráveis. Novos dispensadores de água 
aprimorados nos ajudam a evitar mais de 3.000 quilos 
de produção de resíduos e cerca de 5.000 quilos de 
emissões de CO2eq a cada ano.
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United Way
A Whirlpool faz parceria com a United Way nos EUA 
para financiar centenas de organizações e causas 
dentro de nossas comunidades que se concentram em 
educação, renda, saúde e necessidades básicas. 
Nossos colaboradores atuais e aposentados participam 
todos os anos na arrecadação de fundos para 
campanhas locais da United Way em seus respectivos 
locais. A Whirlpool Foundation oferece uma 
correspondência de dólar por dólar para as 
contribuições feitas para essas campanhas. Em 2018, a 
campanha arrecadou mais de US$3 milhões e engajou 
centenas de voluntários que buscam mudar vidas e 
fortalecer as comunidades por meio de serviços, 
colaboração e impacto.

Parceria com o Instituto Alcoa
Em 2018, o Instituto Consulado da Mulher estabeleceu 
uma parceria com o Instituto Alcoa, a maior empresa de 
mineração do Brasil, que doou US$100.000 para apoiar 
equipes locais em São Luís do Maranhão para imple-
mentar um programa com empreendedores locais 
“nano”. São Luís, localizada no nordeste do Brasil, foi em 
2016 o estado com o maior número de moradores em 
extrema pobreza. Até hoje, o projeto beneficiou mais de 
60 empresários de áreas rurais, capacitando-os para 
administrar seus negócios. Os 10 principais empresári-
os também terão acesso a investimentos para melhorar 
seus empreendimentos.

EMEA Community Day
Em 2018, a Whirlpool EMEA organizou o primeiro EMEA 
Community Day para levar o voluntariado a um nível 
totalmente novo. Mais de 500 colaboradores de 10 
países da EMEA (Bélgica, Emirados Árabes Unidos, 
França, Itália, Marrocos, Polônia, Portugal, Eslováquia, 
Espanha e Reino Unido) dedicaram um dia de trabalho 
para apoiar as comunidades onde operamos. Mais de 
4.000 horas de trabalho voluntário contribuíram com 
mais de 25 organizações sem fins lucrativos locais 
para apoiar atividades como assistência alimentar, 
apoio a pessoas com deficiência e envolvimento com 
crianças e idosos. Como parte de suas ações 
voluntárias, os colaboradores da Whirlpool limparam 
casas e quartos, coletaram e embalaram alimentos, 
brincaram com crianças e ajudaram pessoas idosas 
em suas atividades diárias.

Redirecionamento de Entulho no Brasil
Como parte da renovação de nossa instalação em São Paulo, no Brasil, em 2018, fizemos uma parceria com a 
AAPAIS, uma Associação do Pacto Ambiental e Inclusão Social, para descartar móveis antigos de maneira 
ambientalmente responsável. A Whirlpool doou mais de 850 itens, incluindo armários, mesas, cadeiras, telhas, 
sofás e eletrodomésticos. A AAPAIS organizou uma oficina para reformar e reutilizar a maioria dos itens, criando 
novos móveis para vender e arrecadando dinheiro para seus programas. Mais de 20.000 Reais foram arrecadados 
por esta iniciativa.
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Gerando Falcões da Hershey’s
A Gerando Falcões é uma organização não 
governamental criada para fornecer treinamento 
profissional a pessoas nas áreas mais vulneráveis do 
estado de São Paulo, no Brasil.
Em 2018, o Consulado da Mulher fez uma parceria 
com a Gerando Falcões e a marca Hershey’s para 
construir e equipar uma cozinha onde 20 homens e 
mulheres da cidade de Poá seriam treinados em 
culinária e preparo de alimentos com chocolate. Dos 
participantes, 12 decidiram criar um negócio, 
vendendo os produtos que aprenderam a preparar 
durante o programa. O Consulado da Mulher trabalhou 
com cada novo empresário para orientá-los sobre os 
preços dos produtos, como gerenciar suas finanças e 
comercializar seus produtos.

Univille
A Univille é a universidade líder em Joinville, cidade onde 
está a maior fábrica da Whirlpool no Brasil. O Consulado 
da Mulher foi convidado pelos professores de design da 
universidade para participar de um projeto em que cada 
aluno “adotaria” um nano empreendedor para ajudar a 
desenvolver sua marca e embalagem do produto. Os 
alunos do terceiro ano passaram um semestre inteiro 
conhecendo o empreendedor e seus negócios. O projeto 
beneficiou 25 mulheres, que conseguiram comercializar 
seus negócios de maneira mais profissional e bem-
sucedida.
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Governança
Nesta seção:

• Governança Corporativa

• Composição da Diretoria



Governança Corporativa

A Whirlpool Corporation está comprometida com os mais altos padrões de governança 
corporativa. O Conselho de Administração da Whirlpool é composto por doze diretores 
independentes e um diretor colaborador, que é Marc Bitzer, nosso CEO. Cada comitê da 
Diretoria é composto exclusivamente por diretores independentes que atendem aos padrões 
de independência de acordo com os padrões de listagem da NYSE.

Presença de Diretores 
Durante 2018, nossa Diretoria se reuniu sete vezes e 
teve quatro comitês - Auditoria, Recursos Humanos, 
Governança Corporativa e Nomeação e Finanças. Cada 
diretor compareceu a pelo menos 75% do número total 
de reuniões da Diretoria e dos comitês da Diretoria nos 
quais serviu.

Liderança da Diretoria
Em 1º de janeiro de 2019, Bitzer tornou-se Presidente 
da Diretoria. Nossa Diretoria acredita que nossa 
estrutura de liderança, com um Presidente unificado e 
CEO e um Diretor Presidente independente, é ideal 
para a Whirlpool porque demonstra aos nossos 
colaboradores, fornecedores, clientes e outros 
interessados que a Whirlpool está sob forte liderança, 
com uma única pessoa dando o tom e tendo a 
responsabilidade primária de gerenciar nossas 
operações. Nosso Diretor Presidente independente 
preside às sessões executivas dos diretores não 
colaboradores e serve como um ponto focal para 
gerenciar as comunicações dos acionistas com os 
diretores independentes. 

Gestão de Riscos
Nossa Diretoria é responsável por supervisionar a 
gestão de riscos da Whirlpool. A Diretoria se concentra 
na estratégia geral de gestão de riscos da Whirlpool e 
nos riscos mais significativos que a Whirlpool enfrenta, 
incluindo o risco de segurança cibernética, e assegura 
que políticas e procedimentos apropriados de 
mitigação de riscos sejam implementados pela 
administração. A administração da Whirlpool é 
responsável pela gestão de riscos do dia-a-dia.

Destaques em Governança
Os outros recursos de governança corporativa da 
Whirlpool incluem eleições anuais para diretores, 
votação por maioria em eleições para diretores, acesso 
a procuração, envolvimento de acionistas, um código 
global de conduta e ética empresarial que se aplica a 
todos os colaboradores, diretores e conselheiros e 
avaliações anuais pela Diretoria da eficácia da Diretoria 
e seus comitês.
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Composição da Diretoria
A Diretoria, com a assistência do Comitê de Governança Corporativa e Nomeação, seleciona potenciais novos 
membros da Diretoria utilizando critérios específicos. Acreditamos que é valioso ter diretores com diferentes 
abrangências de serviço para encontrar o equilíbrio certo entre renovação e continuidade. A introdução de três 
novos diretores independentes nos últimos três anos trouxe novas perspectivas para a nossa Diretoria. O Comitê de 
Governança Corporativa e Nomeação lidera o processo de autoavaliação anual da Diretoria e analisa regularmente 
os conjuntos de habilidades relevantes para candidatos a diretor. Nossas Diretrizes de Governança Corporativa 
preveem a aposentadoria aos 72 anos. Atualmente, a permanência média de diretores independentes no cargo é de 
8,6 anos. Acreditamos que nossas práticas atuais propiciam a renovação adequada da diretoria.

Nossa	Diretoria	reflete	uma	combinação	eficaz	de	especialização	em	
negócios,	conhecimento	da	empresa	e	perspectivas	diversificadas.

0-4 Anos
5-8 Anos
9 Anos ou Mais

Mandato de Diretores Independentes

4

5

3

Diversidade da Diretoria e Experiência de Diretores Independentes

Mulher

2 | 17%

Minorias 
Raciais/Étnicas

4 | 33%

Trabalhou Fora 
dos EUA

7 | 58%

Atuais ou 
Antigos CEOs

9 | 75%
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Nesta seção:

• Declarações voltadas para o futuro

• Fluxo de Caixa Livre

•  Lucros Contínuos por Ação Diluída

Informações Financeiras Adicionais



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. Nossas 
declarações voltadas para o futuro geralmente estão relacionadas às nossas estratégias de crescimento, resultados 
financeiros, desenvolvimento de produtos e esforços de vendas. Estas declarações voltadas para o futuro devem ser 
consideradas com o entendimento de que tais declarações envolvem uma variedade de riscos e incertezas, 
conhecidos e desconhecidos, e podem ser afetadas por suposições imprecisas. Consequentemente, nenhuma 
declaração voltada para o futuro pode ser garantida e os resultados reais podem variar substancialmente.

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, mas 
não se limitam a, declarações relativas a lucros esperados por ação, fluxo de caixa, produtividade e preços de 
matérias-primas. Muitos riscos, contingências e incertezas podem fazer com que os resultados reais sejam 
substancialmente diferentes das declarações voltadas para o futuro da Whirlpool. Entre esses fatores estão: (1) 
intensa competição na indústria de eletrodomésticos refletindo o impacto tanto de concorrentes globais novos e 
estabelecidos, incluindo fabricantes asiáticos e europeus, quanto do impacto do ambiente de varejo em mudança;

(2) a capacidade da Whirlpool de manter ou aumentar as vendas para clientes comerciais significativos e a 
capacidade desses clientes comerciais de manter ou aumentar a participação de mercado; (3) a capacidade da 
Whirlpool de manter sua reputação e imagem de marca;

(4) a capacidade da Whirlpool de atingir seus planos de negócios, melhoras de produtividade e objetivos de 
controle de custos, alavancar sua plataforma operacional global e acelerar a taxa de inovação; (5) a capacidade da 
Whirlpool de obter e proteger os direitos de propriedade intelectual; (6) riscos relacionados a aquisições e 
investimentos, incluindo riscos associados a nossas aquisições passadas, e riscos associados à nossa crescente 
presença em mercados emergentes; (7) riscos relacionados às nossas operações internacionais, incluindo 
mudanças na regulamentação estrangeira, conformidade regulatória e interrupções decorrentes de instabilidade 
política, legal e econômica; (8) falhas no sistema de tecnologia da informação, violações de segurança de dados, 
interrupções de rede e ataques de segurança cibernética; (9) responsabilidade por produtos e custos de recall de 
produtos; (10) a capacidade dos fornecedores de peças, componentes e equipamentos críticos de fabricação de 
fornecer quantidades suficientes à Whirlpool de maneira oportuna e econômica; (11) nossa capacidade de atrair, 
desenvolver e reter executivos e outros colaboradores qualificados; (12) o impacto das relações de trabalho; (13) 
flutuações no custo dos principais materiais (incluindo aço, resinas, cobre e alumínio) e componentes e a 
capacidade da Whirlpool de compensar aumentos de custos; (14) a capacidade da Whirlpool de administrar 
flutuações cambiais; (15) impactos de prejuízo ao goodwill e encargos relacionados; (16) eventos ou circunstâncias 

DECLARAÇÕES VOLTADAS PARA O FUTURO
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desencadeadores que afetam o valor contábil de nossos ativos de longa duração; (17) inventário e outro risco de 
ativos; (18) a economia global incerta e mudanças nas condições econômicas que afetam a demanda por nossos 
produtos; (19) tendências dos custos dos serviços de saúde, mudanças regulatórias e variações entre os 
resultados e as estimativas que poderiam aumentar as futuras obrigações de financiamento para os planos de 
benefícios de aposentadoria e pós-aposentadoria; (20) riscos e custos relacionados a litígios, impostos e 
conformidade legal, especialmente quando materialmente diferente do valor que esperamos incorrer ou 
acumulados, e quaisquer interrupções causadas por tais; (21) os efeitos e custos de investigações governamentais 
ou ações relacionadas por terceiros; e (22) mudanças no cenário legal e regulatório, incluindo regulamentações 
ambientais, de saúde e segurança, e impostos e tarifas.

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.

Fluxo de Caixa Livre
Conforme definido pela empresa, o fluxo de caixa livre é o dinheiro gerado por (usado em) atividades operacionais 
após os investimentos, os resultados da venda de ativos e negócios e as mudanças no caixa restrito. A conciliação 
fornecida abaixo reconcilia o fluxo de caixa livre do período de 12 meses encerrado em segunda-feira, 31 de 
dezembro de 2018 e o de 2017 com o caixa fornecido por (usado em) atividades operacionais, a medida financeira 
GAAP mais diretamente comparável. O fluxo de caixa livre como porcentagem da receita líquida é calculado 
dividindo-se o fluxo de caixa livre pelas vendas líquidas.

RECONCILIAÇÃO	DE	FLUXO	DE	CAIXA	LIVRE	
(FCF)

Doze meses concluídos em 31 de dezembro,

Em milhões 2017 2018

Caixa fornecido por atividades operacionais US$1.264 US$1.229

Gastos de Capital (684) (590)

Receitas de vendas de ativos e negócios 61 160

Alteração no caixa restrito(1) 66 54

Fluxo de caixa livre US$ 707 US$ 853

(1) Para mais informações sobre caixa restrito, consulte a Observação 3 das Demonstrações Contábeis Consolidadas no Relatório Anual da Whirlpool 2018 10k.
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Lucros Contínuos por Ação Diluída
A reconciliação fornecida abaixo reconcilia a medida financeira não-GAAP de ganhos contínuos por ação diluída 
com a medida financeira GAAP mais diretamente comparável, o lucro líquido por ação diluída disponível para a 
Whirlpool, para o período de doze meses concluído em segunda-feira, 31 de dezembro de 2018 e 2017. A medida 
GAAP de lucros por ação diluída e a medida de negócios em andamento são apresentados líquidos de impostos, 
enquanto cada ajuste é apresentado em uma base antes dos impostos. O impacto do imposto de renda agregado 
dos componentes tributáveis de cada ajuste é apresentado na linha do impacto do imposto de renda em nossas 
taxas de imposto de 6,6% e 14,7%, respectivamente.

LUCROS POR AÇÃO DILUÍDA
Doze meses concluídos em 31 de dezembro,

2017 2018

Medida relatada US$   4,70 US$ (2,72)

Despesa de reestruturação  3,70  3,68

Ajuste fora do período 0,27

Acordo antitruste da França 1,53

Imparidade do goodwill e intangíveis 11,11

Insolvência do cliente 0,45

Custos de transição relacionados à alienação 0,32

Impacto de imposto de renda (0,56) (0,29)

Ajuste de alíquota fiscal normalizada 5,63 1,25

Ajuste de ações (0,17)

Medida em curso US$13,74 US$15,16

Ongoing measure $13.6

Para obter mais informações sobre os ajustes e reconciliações adicionais de medidas não preparadas de acordo 
com os GAAP, como fluxo de caixa livre e lucros contínuos antes de juros e impostos (EBIT), para a medida 
financeira GAAP mais diretamente comparável, consulte a página 32 do Formulário 10-K 2018 ou o documento 
intitulado “Reconciliações GAAP” em: Investors.WhirlpoolCorp.com/financial-information/annual-reports.
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UNSDGS & Índice GRI Standards
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UNSDGs 
Como a Whirlpool se alinha com os UNSDGs

Na Whirlpool, estamos trabalhando ativamente para alcançar seis dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, que garantirão um futuro melhor e sustentável para todos. As metas globais nos fornecem 
uma estrutura para operar de forma transparente; criar uma cultura de respeito e dignidade; e aproveitar a inovação 
para construir produtos eficientes que respeitem os limites do nosso planeta. As metas que nos impulsionam são 
as mais importantes para nossas operações como fabricante e os detalhes completos sobre nosso progresso 
podem ser encontrados na tabela abaixo.

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU SAIBA MAIS:

Ao alavancar a filantropia, o voluntariado, doações em espécie 
e parcerias contínuas com organizações sem fins lucrativos 
respeitadas, a Whirlpool e seus colaboradores estão comprometidos 
em melhorar as comunidades que chamamos de lar. Há desafios 
sociais e ambientais urgentes em todas as comunidades onde a 
Whirlpool tem presença e possuímos a escala e a capacidade de 
fazer a diferença.

Relações com a Comunidade, páginas 50-59

Nossa abordagem de diversidade e inclusão é direta: valorizamos 
todas as pessoas, independentemente de gênero, raça, etnia, 
nacionalidade, idade, orientação sexual, crenças religiosas, 
capacidade física ou qualquer outra diversidade visível ou invisível. 
Comprometemo-nos a aumentar a representação feminina na 
Whirlpool Corporation em cargos executivos e de nível sênior.

Diversidade e Inclusão, páginas 40-46 

Relações com a Comunidade, páginas 50-59

Envolver nossos talentosos colaboradores em trabalhos 
recompensadores, proteger sua saúde e segurança e investir em seu 
sucesso são prioridades fundamentais na Whirlpool.

Meio Ambiente, Saúde e Segurança, páginas 
47-48 

Cadeia de Fornecimento Global, página 49

Estamos aproveitando a inovação para criar produtos que operam 
com mais eficiência, minimizando ou eliminando o uso de 
substâncias nocivas para produzi-los. Os recursos inteligentes 
permitirão ainda aos consumidores reduzir a demanda de recursos 
e, ao mesmo tempo, aumentar o desempenho.

Produtos Sustentáveis, páginas 34-38

A manufatura é inerentemente energética e intensiva em emissões. 
Estabelecemos metas ambiciosas baseadas em ciência e levamos 
a sério a busca de oportunidades para reduzir as emissões, 
implementando novas práticas e melhores tecnologias.

Nossos Compromissos, página 10 

Plantas Sustentáveis, páginas 22-29

Produtos Sustentáveis, páginas 33-38

Nosso Manual de Integridade, recentemente atualizado, reúne o 
Código de Ética da Whirlpool. Ele fornece uma base para o nosso 
Programa Global de Conformidade no futuro e promoverá a tomada 
de decisões éticas em todos os níveis da Whirlpool.
Estamos comprometidos em criar uma cadeia de fornecimento 
transparente e livre de violações de direitos humanos, incluindo 
trabalho forçado e trabalho infantil.

Prioridades de Sustentabilidade, página 14

Cadeia de Fornecimento Global, página 49
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Número da 
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 Sobre Este Relatório, páginas 2-3 
Formulário 10-K 2018, páginas 3-5
Nenhum produto da Whirlpool foi proibido em nenhum dos mercados 
em que atuamos.

102-3 Localização da sede 2000 North M-63, Benton Harbor, Michigan

102-4 Localização das operações Sobre Este Relatório, páginas 2-3

102-5 Propriedade e constituição jurídica A Whirlpool é uma empresa de capital aberto, listada na Bolsa de 
Valores de Chicago e na Bolsa de Valores de Nova York.

102-6 Mercados atendidos Sobre Este Relatório, páginas 2-3 
2018 Formulário 10-K, página 7

102-7 Escala da organização Sobre Este Relatório, páginas 2-3

102-8 Informações sobre colaboradores e outros 
trabalhadores

Demografia dos Colaboradores, páginas 41-42

102-9 Cadeia de suprimentos Cadeia de Fornecimento Global, página 49

102-10 Mudanças significativas para a organização e 
sua cadeia de fornecimento

Sobre Este Relatório, página 2

102-11 Princípio ou Abordagem de Precaução Nossa Abordagem de Sustentabilidade, página 6 
Meio Ambiente, Saúde e Segurança, página 47

102-12 Iniciativas externas Nossos Compromissos, página 10

102-13 Participação em associações Nossos Compromissos, página 10

Estratégia

102-14 Declaração do tomador de decisões sênior Mensagem do CEO, páginas 4-5

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades Validando Nossa Estratégia, páginas 11-15

Ética e Integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento

Declaração aos Acionistas 2018, página 2 
Manual de Integridade Whirlpool

102-17 Mecanismos de aconselhamento e preocupações 
sobre ética

Manual de Integridade Whirlpool 
Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade 2018, página 15
Cadeia de Fornecimento Global, página 49
Declaração aos Acionistas 2018, página 15

Índice GRI Standards 
somente com indicadores-chave para 
nossos negócios
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Número da 
Divulgação Título da Divulgação Resposta

Governança

102-18 Estrutura de governança Governança, páginas 61-62
Declaração aos Acionistas 2018, páginas 11-13
Validando Nossa Estratégia, página 11

102-19 Delegação de autoridade Validando Nossa Estratégia, página 11

102-20 Responsabilidade de nível executivo pelos tópicos 
econômicos, ambientais e sociais.

Validando Nossa Estratégia, página 11

102-21 Consultoria aos interessados sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais.

Validando Nossa Estratégia, página 11

102-28 Avaliando o desempenho do mais alto órgão de 
governança.

Validando Nossa Estratégia, página 11

102-32 O mais alto papel do órgão de governança no
relatório de sustentabilidade

Validando Nossa Estratégia, página 11

Envolvimento de Stakeholders

102-40 Lista de grupos de stakeholders Nossos clientes, nossos colaboradores, nossos fornecedores, nossos 
investidores, nossas comunidades.

102-41 Acordos coletivos de negociação Formulário 10-K 2018, páginas 3-5

102-42 Identificando e selecionando stakeholders Validando Nossa Estratégia, páginas 11-12

102-43 Abordagem ao envolvimento de stakeholders Validando Nossa Estratégia, páginas 11-12

102-44 Principais tópicos e preocupações abordadas Validando Nossa Estratégia, páginas 13-15

Prática de Relatórios

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas.

Formulário 10-K 2018, Anexo 21 Lista de Subsidiárias
Sobre Este Relatório, página 2

102-46 Definindo Limites de conteúdo e tópico de 
relatório 

Validando Nossa Estratégia, páginas 11-12

102-47 Lista de tópicos materiais Validando Nossa Estratégia, página 12

102-48 Atualizações de informações Sobre Este Relatório, página 2

102-49 Mudanças nos relatos Não houve grandes mudanças.

102-50 Período de relato Ano fiscal 2018

102-51 Data do relatório mais recente 2017

102-52 Ciclo de relatos Anual

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o 
relatório

Sobre Este Relatório, página 2

102-54 Alegações de relato de acordo
as Normas GRI 

Este relatório foi preparado de acordo com
Core Option das Normas GRI Standards 

102-55 Índice de conteúdo GRI Relatório de Sustentabilidade Corporativa 2018 > GRI (página 67)

102-56 Garantia externa Nenhuma
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Número da 
Divulgação Título da Divulgação Resposta

GRI 200: ECONOMIA

GRI 201: Desempenho Econômico

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Nossa Abordagem à Sustentabilidade, páginas 6-10

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Nossa Abordagem à Sustentabilidade, páginas 6-10
Nossa Abordagem Científica, páginas 6-10

103-3 Avaliação da abordagem da administração Nossa Abordagem à Sustentabilidade, páginas 6-10

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e 
oportunidades por conta da mudança climática

Nossa Abordagem à Sustentabilidade, páginas 6-10

GRI 202: Presença de Mercado

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Validando Nossa Estratégia, páginas 11-15

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Validando Nossa Estratégia, páginas 11-12

103-3 Avaliação da abordagem da administração Nossa Abordagem à Sustentabilidade, páginas 6-10

202-1 Índices do salário mais baixo por gênero 
comparado ao salário mínimo local

A filosofia de remuneração da Whirlpool apoia a estratégia de negócios 
atraindo, motivando e retendo os melhores talentos, sendo competitiva 
no mercado, alinhando as recompensas ao desempenho individual e 
da empresa e permanecendo flexível para apoiar as necessidades de 
negócios em constante mudança.
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.

GRI 205: Anticorrupção

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Executamos um questionário de risco corporativo de gestão anual 
abrangente por meio de nossas funções de ERM e Auditoria Interna 
que avaliam todos os riscos corporativos. Além disso, temos uma 
equipe de conformidade global que inclui pessoas responsáveis pela 
conformidade em todas as regiões. Parte das responsabilidades da 
nossa equipe de conformidade global é identificar e avaliar, de forma 
proativa, os riscos, incluindo o risco de corrupção.

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade 2018, página 15

103-3 Avaliação da abordagem da administração Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade 2018, página 15

205-2 Comunicação e treinamento sobre políticas e 
procedimentos de combate à corrupção

Oferecemos treinamento anticorrupção como parte de nosso 
programa de treinamento global, plurianual e multifacetado. Todos os 
colaboradores no nível de gerente e acima, incluindo nossos membros 
do comitê executivo, receberam
treinamento anticorrupção através de nosso programa de treinamento 
em conformidade eletrônica nos últimos dois anos. Além disso, todos 
os colaboradores em nível de gerente e superior, incluindo os membros 
do comitê executivo, executam uma certificação anual em relação 
ao nosso Código de Ética e às Políticas Globais de Conformidade, 
incluindo nossa Política Anticorrupção.

205-3 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas Nós tivemos zero incidentes confirmados de corrupção em 2018.
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Número da 
Divulgação Título da Divulgação Resposta

GRI 300: MEIO AMBIENTE

GRI 301: Materiais

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Destaques de 2018: Resíduos, página 28
Gestão de Materiais Críticos, páginas 37-38

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Destaques de 2018: Resíduos, página 28
Gestão de Materiais Críticos, páginas 37-38

103-3 Avaliação da abordagem da administração Destaques de 2018: Resíduos, página 28
Gestão de Materiais Críticos, páginas 37-38

301-1 Materiais utilizados por peso ou volume Scorecard Ambiental, página 19

301-2 Materiais de entrada reciclados utilizados Scorecard Ambiental, página 19

301-3 Produtos e seus materiais de embalagem 
recuperados 

Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade 2018, página 13

GRI 302: Energia

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Validando Nossa Estratégia, páginas 11-15

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Nossas Iniciativas: Destaques 2018, páginas 26-27, 33-37

103-3 Avaliação da abordagem da administração Estratégia da Planta, página 22
Estratégia do Produto, página 31

302-1 Consumo de energia dentro da organização Nosso Desempenho, página 23

302-3 Intensidade energética Indicadores-Chave de Desempenho, páginas 19, 23-25

302-4 Redução do consumo de energia Nosso Desempenho, página 23

302-5 Reduções nos requisitos de energia de produtos
e serviços

Energia e Renováveis, páginas 26-27, 34-36

GRI 303: Água e Efluentes

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Validando Nossa Estratégia, páginas 11-15

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Estratégia da Planta, página 22
Estratégia do Produto, página 31

103-3 Avaliação da abordagem da administração Água, páginas 35-36

303-3 Retirada de água Nosso Desempenho, página 25

303-4 Descarte de água Nosso Desempenho, página 25

GRI 305: Emissões

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Nossa Abordagem Científica, página 9
Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade 2018, página 14

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade 2018, página 14

103-3 Avaliação da abordagem da administração Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade 2018, página 14

305-1 Emissões Diretas (Escopo 1) de GEE Nosso Desempenho, página 24

305-2 Emissões de GEE de energia indireta (Escopo 2) Nosso Desempenho, página 24

305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE Nossa Abordagem Científica, página 9

305-4 Intensidade das emissões de GEE Indicadores-Chave de Desempenho, páginas 19, 33

305-5 Redução de emissões de GEE Nosso Desempenho, páginas 9, 24
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Número da 
Divulgação Título da Divulgação Resposta

GRI 306: Efluentes e Resíduos

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Resíduos e Água, página 28
Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade, página 13

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade, página 13

103-3 Avaliação da abordagem da administração Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade, página 13

306-1 Descarte de água por qualidade e destino Nosso Desempenho, página 25

306-2 Resíduos por tipo e método de descarte Nosso Desempenho, página 24

306-3 Derramamentos significativos Nenhum derramamento significativo registrado

GRI 307: Conformidade Ambiental

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade, páginas 13-14
Gestão de Materiais Críticos, página 37

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade, páginas 13-14

103-3 Avaliação da abordagem da administração Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade, páginas 13-14

307-1 Não conformidade com leis ambientais e
regulamentos

Não há multas significativas ou sanções não monetárias
Meio Ambiente, Saúde e Segurança, páginas 47-48

GRI 308: Avaliação Ambiental de Fornecedores

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade, página 14
Cadeia de Fornecimento Global, página 49

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Cadeia de Fornecimento Global, página 49

103-3 Avaliação da abordagem da administração Cadeia de Fornecimento Global, página 49

308-1 Novos fornecedores que foram selecionados 
usando utilizando critérios ambientais

Cadeia de Fornecimento Global, página 49

308-2 Impactos ambientais negativos na cadeia de 
fornecimento e ações tomadas

Cadeia de Fornecimento Global, página 49
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Número da 
Divulgação Título da Divulgação Resposta

GRI 400: SOCIAL

GRI 401: Emprego

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Estratégia de Pessoas, página 40

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

Estratégia de Pessoas, página 40

103-3 Avaliação da abordagem da administração Estratégia de Pessoas, página 40

401-2 Benefícios oferecidos a colaboradores em tempo 
integral que não são fornecidos a empregados 
temporários ou em regime de meio período

Nossos programas de benefícios e recompensas são competitivos 
no mercado, equitativos e adaptados às necessidades exclusivas de 
nossos colaboradores em cada região/mercado. Os componentes 
comuns geralmente incluem:

Saúde física: A Whirlpool está comprometida em cuidar de você - 
holisticamente. E da sua família também. Fornecemos centros de 
saúde com serviços médicos e de bem-estar em muitas de nossas 
instalações. Oferecemos incentivos e recompensas para fazer escolhas 
saudáveis de estilo de vida. E, quando aplicável, fornecemos sua 
escolha de planos de saúde, para que você possa escolher o melhor se 
adapta para você.

Saúde Financeira: Queremos ter certeza de que você e sua 
família estão bem cuidados agora, e no futuro também. É por 
isso que oferecemos um programa de aposentadoria e opções de 
seguro que garantam que você e sua família estejam protegidos, 
independentemente do que a vida lhe traga (específico do país). Você 
pode adaptar esses benefícios às suas necessidades individuais.

Licenças: Entendemos a importância do tempo livre para relaxar, 
estar com a família e amigos, curar ou ajudar um ente querido a se 
curar ou tempo para se relacionar com um novo membro da família. 
Globalmente, oferecemos uma variedade de políticas de licença 
específicos por região ou país. Acreditamos em lutar pelo equilíbrio na 
vida e nossas políticas de licença apoiam isso.

Desconto e Outras Regalias: Nós amamos nossos produtos na 
Whirlpool Corporation; nossos descontos para colaboradores garantem 
que todos os colaboradores e suas famílias também possam amá-los! 
Também oferecemos uma variedade de outras vantagens em todos os 
nossos locais que apoiam nossos colaboradores.

GRI 402: Trabalho/Relações de Gestão

103-1
103-2
103-3

Explicação do tópico do material e seu Limite
A abordagem de gestão e seus componentes 
Avaliação da abordagem de gestão

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 não varia a remuneração no nível inicial em função do 
gênero.

402-1 Períodos de aviso mínimos referentes a
mudanças operacionais

Em locais onde existe negociação coletiva, cópias de contratos são 
compartilhadas com colaboradores e entidades governamentais, 
conforme apropriado.

GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Meio Ambiente, Saúde e Segurança, página 47

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes Meio Ambiente, Saúde e Segurança, página 47

103-3 Avaliação da abordagem da administração Meio Ambiente, Saúde e Segurança, página 47

403-9 Lesões relacionadas ao trabalho Meio Ambiente, Saúde e Segurança, página 48
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Número da 
Divulgação Título da Divulgação Resposta

GRI 404: Treinamento e Educação

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Desenvolvimento dos Colaboradores, página 43

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes Desenvolvimento dos Colaboradores, página 43

103-3 Avaliação da abordagem da administração Desenvolvimento dos Colaboradores, página 43

404-2 Programas para melhorar as competências do 
colaborador e programas de auxílio de transição

Desenvolvimento dos Colaboradores, página 43

GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Desenvolvimento dos Colaboradores, páginas 44-46

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes Desenvolvimento dos Colaboradores, páginas 44-46

103-3 Avaliação da abordagem da administração Desenvolvimento dos Colaboradores, páginas 44-46

GRI 406: Não discriminação

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Progresso Conforme as Prioridades de Sustentabilidade 2018, página 15

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

103-3 Avaliação da abordagem da administração

406-1 Incidentes de discriminação e ações corretivas 
tomadas

A Whirlpool Corporation não tolera discriminação, assédio ou qualquer 
comportamento desrespeitoso no local de trabalho. A Política de 
Conformidade Global da Whirlpool sobre Diversidade, Igualdade de 
Oportunidades e Respeito no Local de Trabalho exige que todos os 
colaboradores possuam um ambiente de respeito mútuo, livre de qualquer 
forma de assédio ou discriminação. Os colaboradores são incentivados a 
falar com seu gerente, Recursos Humanos,
Conformidade ou outro membro do Departamento Jurídico, ou usar o 
Hotline de ética (“Integrity Line”) para relatar incidentes de discriminação, 
assédio ou comportamento desrespeitoso. No caso de os colaboradores 
desejarem permanecer anônimos, eles podem fazê-lo por meio da 
Integrity Line (a menos que seja proibido por lei). Todos os relatórios são 
levados a sério para determinar se uma investigação é necessária. Nesse 
caso, uma investigação será conduzida por Recursos Humanos ou 
Conformidade ou outro departamento, conforme apropriado. Uma vez 
concluída a investigação, os planos de remediação serão comunicados e 
implementados, conforme necessário e apropriado. A Whirlpool 
Corporation também tem uma política rígida contra retaliações de 
qualquer tipo. Os colaboradores são encorajados a falar com o gerente, 
com o Departamento de Recursos Humanos, com o Departamento de 
Conformidade ou com outro membro do Departamento Jurídico, ou usar 
o Hotline de ética se tiverem alguma preocupação sobre retaliação.

GRI 407: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Desenvolvimento dos Colaboradores, página 43
Cadeia de Fornecimento Global, página 49

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes Desenvolvimento dos Colaboradores, página 43

103-3 Avaliação da abordagem da administração Desenvolvimento dos Colaboradores, página 43

407-1 Operações e fornecedores em que o direito à 
liberdade de associação e negociação coletiva 
pode estar em risco

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.
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GRI 408: Trabalho infantil

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Cadeia de Fornecimento Global, página 49

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes Cadeia de Fornecimento Global, página 49

103-3 Avaliação da abordagem da administração Cadeia de Fornecimento Global, página 49

408-1 Operações e fornecedores sob risco significativo 
de incidentes de trabalho infantil

Cadeia de Fornecimento Global, página 49

GRI 409: Trabalho Forçado ou Escravo

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Cadeia de Fornecimento Global, página 49

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes Cadeia de Fornecimento Global, página 49

103-3 Avaliação da abordagem da administração Cadeia de Fornecimento Global, página 49

409-1 Operações e fornecedores sob risco significativo 
de incidentes de trabalho forçado ou escravo

Cadeia de Fornecimento Global, página 49

GRI 413: Comunidades Locais

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite Relações com a Comunidade, páginas 50-51

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes Relações com a Comunidade, páginas 50-51

103-3 Avaliação da abordagem da administração Relações com a Comunidade, páginas 50-51

413-1 Operações com envolvimento da comunidade 
local, avaliações de impacto e programas de 
desenvolvimento

Relações com a Comunidade, páginas 56-59

GRI 415: Política Pública

103-1 Explicação do tópico do material e seu Limite https://www.whirlpoolcorp.com/us-political-contributions/

103-2 A abordagem da administração e seus 
componentes

103-3 Avaliação da abordagem da administração

415-1 Contribuições políticas https://www.whirlpoolcorp.com/us-political-contributions
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