
Nosso objetivo em prática
Relatório ambiental, social e de governança do ano fiscal de 2022



NOSSO COMPROMISSO

Na Dell Technologies, nosso objetivo é criar tecnologias que 
impulsionem o progresso humano 
O compromisso com o meio ambiente, a sociedade e a governança é nosso objetivo em prática. Ele une o que somos ao que fazemos. 
Nós aplicamos a tecnologia inovadora, o alcance global e a força de trabalho talentosa para causar um impacto social mensurável focado 
em promover a sustentabilidade, incentivar a diversidade, igualdade e inclusão e transformar vidas por meio do acesso à tecnologia e de 
programas de voluntariado e doação, que apoiam o ensino e a área da saúde. Nossa promessa de defender a ética e a privacidade de 
dados cria a base e estabelece a confiança em tudo o que fazemos.
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MENSAGEM DE MICHAEL DELL

“A ênfase em medidas ambientais, 
sociais e de governança (ESG) 
garante que, enquanto cumprimos 
nossas metas de negócios, também 
entregamos resultados positivos 
para todas as partes interessadas.”

Na Dell Technologies, vemos um futuro que 
impulsiona o progresso humano e causa um impacto 
social e nos negócios para todos. Promovemos 
a inovação, as parcerias e a tecnologia para 
conectar pessoas às oportunidades, reduzir 
o impacto ambiental e gerar confiança.

Graças a nossos clientes e parceiros, o ano 
passado foi um dos melhores da história da Dell. 
E nossa ênfase em medidas ambientais, sociais 
e de governança (ESG) garante que, enquanto 
cumprimos nossas metas de negócios, também 
geramos resultados positivos para todas as 
partes interessadas.

Este relatório detalha o progresso para atingir 
nossas metas ambiciosas para 2030. Há muito 
trabalho a ser feito. À medida que nos dedicamos 

à inovação e à cultura orientada por propósitos, 
fico orgulhoso de ver que:

• Juntamo-nos a outros membros da Business
Roundtable e do Information Technology Industry
Council em apoio à reintegração ao Acordo
Climático de Paris.

• Cumpriremos o compromisso de atingir emissões
líquidas zero de gases do efeito estufa (GEE)
em toda a cadeia de valores até 2050.

• Pela 10ª vez, o Ethisphere® listou
a Dell Technologies entre as World’s
Most Ethical Companies®.

• Pelo 18º ano consecutivo, a Human Rights
Campaign Foundation nos deu a pontuação
máxima em seu Índice de igualdade corporativa,
que reconhece as melhores empresas para
trabalhar quanto à igualdade LGBTQ+.

Mas não é só isso. Estamos focados em gerar 
um impacto positivo para o planeta e todas as 
pessoas por meio dos mecanismos duplos de 
inspiração humana e inovação tecnológica. 

Estou animado para compartilhar o progresso, 
nosso propósito em prática, neste relatório.

Michael Dell
Presidente e diretor executivo 
Dell Technologies

18º ano consecutivo

A Human Rights Campaign Foundation 
nos deu a pontuação máxima no Índice 
de igualdade corporativa

Eu acredito que o futuro somos nós 
que construímos
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Nossa empresa A Dell Technologies fornece a infraestrutura essencial para que as organizações construam 
o respectivo futuro digital, transformem a TI e protejam o mais importante ativo: as informações.

Prêmios e conquistas

Nº 2
Os locais de trabalho mais adorados 
dos Estados Unidos de 2021 segundo 
a Newsweek

Nº 2
Entre as empresas mais admiradas no 
setor de computadores em 2021 segundo 
a Fortune

Nº 7
Melhores empregadores de 2021 segundo 
a Forbes

43
STAR Awards da Technology Services 
Industry Association (TSIA) pelo 
compromisso com a inovação, a liderança 
e a excelência excepcionais no setor de 
serviços de tecnologia

ALCANCE GLOBAL

 Mais de 20
Localizações 
de fabricação 
(9 pertencentes 
à Dell)

 Mais de 750
Centros de 
distribuição 
de peças no 
mundo todo

 Mais de 140
Centros de 
logística e 
atendimento 
de pedidos

 Mais de 2.400
Centros de serviços 
gerenciados por 
fornecedores e mais 
de 80 centros de 
reparo globais

 US$ 7,5 
bilhões
 

Investidos 
em pesquisa 
e desenvolvimento 
nos últimos 3 anos

 96%
Porcentagem das empresas da 
Fortune 500 atendidas pela Dell no 
2º trimestre do ano fiscal de 2022

 3
Dell Technologies nomeada como 
líder em três relatórios Magic 
Quadrant™ do Gartner® em 2021*

 US$ 101,2 
bilhões

Receita do ano fiscal de 2022

 133.000
Número aproximado de 
funcionários em período integral1 

180
Número aproximado de países onde  
a Dell opera no mundo todo

* Gartner, Magic Quadrant for Primary Storage, outubro de 2021; Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage, outubro de 2021; Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions, julho de 2021. 
GARTNER é marca registrada e marca de serviço do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada com permissão neste documento. Todos os direitos reservados. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, 
produto ou serviço representado em suas publicações de pesquisa nem orienta os usuários de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores que têm as maiores classificações ou outra designação. As publicações de pesquisa do 
Gartner consistem em opiniões de sua própria organização de pesquisa e não devem ser interpretadas como demonstrativos dos fatos. O Gartner se isenta de todas as garantias expressas ou implícitas relacionadas a essa pesquisa, 
inclusive todas as garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
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 33,9% 

dos membros de equipes e 28,2% dos líderes 
de pessoas em todo o mundo se identificam 
como mulheres

 15,4%

dos membros de equipes e 12,2% dos líderes de 
pessoas se identificam como negros/afro-americanos 
ou hispânicos/latinos nos EUA

 99,6%

dos membros de equipes concluíram o Be the Change 
com foco no entendimento dos tópicos relacionados 
à inclusão

 47%

dos membros de equipes estão em pelo menos um 
Employee Resource Group (ERG)

 10 vezes 

reconhecida como uma das World’s Most Ethical 
Companies® pelo Ethisphere® Institute

 

 1 

localização centralizada para que os clientes saibam mais 
sobre nossas práticas de privacidade 

 3 

mecanismos para que as pessoas se manifestem e relatem 
uma preocupação 

 100%

dos funcionários concordaram com o Código de conduta 
da Dell Technologies

 179,8 milhões 
quilogramas (396,5 milhões de libras) de 
materiais sustentáveis em nossos produtos 
e embalagens

 82%

de aumento na eletricidade gerada por instalações 
de painéis solares no local em comparação com 
o ano fiscal de 2020 

 55%

de eletricidade nas instalações da Dell Technologies 
oriunda de fontes renováveis 

 90,2% 

das embalagens em todo o nosso portfólio de produtos 
são feitas com materiais reciclados ou renováveis

 26% 

de aumento todos os anos na porcentagem de produtos 
vendidos que são devolvidos para reutilização ou 
reciclagem

Destaques em números

 159.742.242 

pessoas foram beneficiadas com nossos 
programas estratégicos de doação 
e voluntariado

 Mais de 18 mil
organizações sem fins lucrativos apoiadas por meio de 
doações e voluntariado 

 222 

organizações sem fins lucrativos apoiadas na respectiva 
jornada de transformação digital 

 135 milhões 

de indivíduos inscritos no Digital LifeCare na Índia
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Principais histórias de impacto

Investindo na inovação circular
Reduzir o uso de recursos e lidar com a crescente 
preocupação com o lixo eletrônico são medidas 
importantes para nossas partes interessadas, 
além de essenciais para o futuro da empresa. No 
ano fiscal de 2022, a Dell Technologies apresentou 
o Concept Luna, um protótipo para inspirar 
o futuro do design sustentável de notebooks, 
explorando ideias revolucionárias a fim de permitir 
que os componentes sejam facilmente acessados, 
substituídos e reutilizados. Criado para testar 
o que poderia ser possível, se todas as ideias 
de design do Concept Luna fossem realizadas, 
poderíamos esperar uma redução estimada de 
50% na pegada de carbono geral do produto 
em comparação a um notebook Dell semelhante 
no portfólio atual.2 

Promovendo novas maneiras 
de trabalhar
A Dell é líder em trabalho flexível há mais de uma 
década. Priorizamos os êxitos e as conexões que 
permitem aos membros de equipes impulsionar 
resultados e acessar oportunidades. No ano 
fiscal de 2022, aprendemos que o trabalho 
remoto ajuda a nivelar o campo de atuação e que 
90% dos membros de nossa equipe desejam 
permanecer híbridos ou totalmente remotos. 
A cultura, o pertencimento e o crescimento 
na carreira são essenciais, pois vislumbramos 
trabalhar em um ambiente híbrido. Continuamos 
a acreditar que o trabalho é um resultado 
e não um horário ou lugar. A tecnologia permite 
a colaboração, a conexão e a produtividade 
dos membros de equipes, enquanto a cultura 
e a orientação ajudam os profissionais 
e a empresa a prosperarem.

Acelerando a inclusão digital
Os laboratórios solares de aprendizado 
são uma força que apoia a inclusão digital. 
Até o momento, eles ajudaram mais de 
34.000 estudantes, levando até eles ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática (STEM), 
além das oportunidades econômicas que 
a tecnologia pode oferecer. Neste ano, a Dell fez 
a transição dos laboratórios de aprendizado para 
os Solar Community Hubs, oferecendo apoio 
comunitário além da educação. Dependendo 
das necessidades da comunidade, trabalharemos 
com parceiros locais para dar acesso à água 
e à eletricidade, a serviços da área da saúde e/ou 
à preservação da biodiversidade, como é o caso 
do Solar Community Hub na floresta amazônica, 
que foi inaugurado em julho de 2021.

Aproveitando ferramentas 
inovadoras
Os reguladores esperam cada vez mais que as 
equipes de ética e conformidade utilizem a lógica 
analítica de dados. Uma das formas de lidar com 
essa necessidade é com a Dell Image Analysis 
(DIA), uma ferramenta de prevenção de fraudes 
que analisa imagens para detectar falsificações no 
nível dos metadados. Nossas equipes usam a DIA 
para confirmar as fotos promocionais e de outros 
eventos de marketing enviadas por terceiros, 
que retratam os eventos reais descritos, inclusive 
a data, a localização e a precisão dos gastos. A DIA 
usa feedback do programador e aprendizado 
de máquina para aprimorar a precisão ao longo 
do tempo. Desde a implementação da DIA, a Dell 
evitou perdas anuais por fraude equivalentes 
a milhões de dólares.
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https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/transforming-lives/education/solar-community-hubs.htm?dgc=SM&cid=151367&lid=spr6962618917&RefID=dtw22_sm6962618917&linkId=164813215#tab0=0
https://www.dell.com/en-us/perspectives/solar-community-hubs/


QUADRO DE LÍDERES EM ENGAJAMENTO COM 
FORNECEDORES

Status de líder
Fomos reconhecidos como líder entre as 8% melhores 
empresas avaliadas pelo engajamento com fornece-
dores em relação às mudanças climáticas, com base 
na divulgação do CDP em 2021. A classificação 
do engajamento com fornecedores do CDP mede 
a eficiência na qual as empresas estão envolvendo seus 
fornecedores no combate às mudanças climáticas.

ÍNDICE DE IGUALDADE CORPORATIVA

Pontuação: 100 pontos 
(pontuação máxima)
Este foi o 18º ano consecutivo em que recebemos 
a pontuação máxima neste índice, que reconhece 
os melhores locais para trabalhar quanto à igualdade 
para pessoas LGBTQIA+. Esse índice é a referência 
de desempenho nacional em políticas e práticas 
empresariais relacionadas à população LGBTQIA+.

MELHORES LUGARES PARA TRABALHAR EM 2021

Pontuação: 100%
O DEI serve como uma referência de desempenho que 
ajuda as empresas a criarem um roteiro de medidas 
tangíveis e mensuráveis a serem tomadas para garantir 
a inclusão e a igualdade de deficiências.

ECOVADIS

Medalha de platina
Em 2021, recebemos da EcoVadis uma medalha 
de platina por estarmos dentro do 1% das melhores 
empresas avaliadas em quatro temas principais: meio 
ambiente, mão de obra e direitos humanos, ética 
e aprovisionamento sustentável.

KNOWTHECHAIN

Pontuação: 6ª de 49 empresas
Ficamos em sexto lugar no setor de tecnologia da 
informação e das comunicações. Em 2020, começamos 
a fazer relatórios para a KnowTheChain a fim de operar 
de modo mais transparente e responsável no tratamento 
de trabalho forçado nas cadeias de suprimentos globais.

25 PRINCIPAIS CADEIAS DE SUPRIMENTOS GLOBAIS

Classificação entre as líderes de 2022
Para 2022, as 25 empresas principais e de referência 
adotaram quatro tendências gerais: o diretor da cadeia de 
suprimentos como diretor de ecossistemas, cadeias de 
suprimento autoestabilizantes, progresso na agenda mais 
ampla de sustentabilidade e automação digital centrada 
nos seres humanos.*

WORLD’S MOST ETHICAL COMPANIES® DE 2022

Pontuação: premiada pela 10ª vez
Reconhecida em 2022 entre as World’s Most Ethical 
Companies® pelo Ethisphere® Institute pela décima 
vez, comprovando os sólidos programas e reforçando o 
comprometimento da Dell com a integridade.

SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DE ESG PARA OS 
ACIONISTAS

Pontuação: status Prime
Alcançamos o status Prime por cumprir os rigorosos 
requisitos ESG da ISS referentes ao desempenho 
da sustentabilidade no setor no ano de 2021.

OS LOCAIS DE TRABALHO MAIS ADORADOS DOS 
ESTADOS UNIDOS

Pontuação: 2ª de 100 empresas
Esta lista reconhece as empresas que priorizam 
os funcionários, conforme observado por meio de 
pesquisas com colaboradores e análises dos benefícios 
que eles recebem. A Dell tem o compromisso de fazer o 
que é certo para todas as partes interessadas, inclusive 
os membros de equipes.

Reconhecimento

A Dell Technologies está 
promovendo iniciativas em todos 
os relatórios de ESG. Os prêmios 
a seguir representam nosso 
compromisso com o impacto 
social e destacam as áreas 
de excelência e as áreas em 
que continuaremos a melhorar 
nosso desempenho. Saiba 
mais sobre nossos prêmios 
e reconhecimentos. 

* Comunicado da imprensa pelo Gartner, Gartner Announces
Rankings of the 2022 Global Supply Chain Top 25, maio de 2022, 
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-
05-26-gartner-announces-rankings-of-the-2022-global-supply-
chain-top-25
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https://www.cdp.net/en/research/global-reports/engaging-the-chain#21c8ce0e8151ffb0ccda689868f48cd0
https://www.hrc.org/resources/best-places-to-work-for-lgbtq-equality-2022
https://disabilityin.org/what-we-do/disability-equality-index/2021companies/
https://ecovadis.com/
https://knowthechain.org/company/dell-technologies-inc-united-states/
https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees/
https://www.issgovernance.com/esg/ratings/
https://www.newsweek.com/americas-most-loved-workplaces-2021
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/reporting/awards-and-recognition.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/reporting/awards-and-recognition.htm
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-05-26-gartner-announces-rankings-of-the-2022-global-supply-chain-top-25
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-05-26-gartner-announces-rankings-of-the-2022-global-supply-chain-top-25
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-05-26-gartner-announces-rankings-of-the-2022-global-supply-chain-top-25


Nosso plano

Não é possível causar impacto 
significativo sem planejamento
Para criar nosso plano, examinamos detalhadamente os problemas sociais 
crescentes enfrentados pelo mundo e onde temos a maior oportunidade 
de aplicar nossa tecnologia, nossos profissionais e nossa escala para 
gerar mudanças até 2030 e além. Além disso, ouvimos clientes, parceiros, 
investidores, membros de equipes e comunidades para entender onde eles 
queriam que concentrássemos nossos esforços.

O resultado disso é nosso plano de gerar mudanças nas áreas de 
promoção da sustentabilidade, cultivo à inclusão e transformação de vidas, 
todas apoiadas pelo compromisso de defender a ética e a privacidade. 
Reconhecemos que ir além do padrão para gerar resultados mensuráveis 
exige a definição de metas ambiciosas e com limite de tempo, atuando de 
modo transparente ao longo do percurso. Nosso relatório ambiental, social 
e de governança anual compartilha as áreas em que estamos progredindo, 
assim como onde precisamos aumentar o foco, incentivar a inovação 
e fazer parcerias para acelerar o progresso rumo às nossas metas. 

Cassandra Garber 
vice-presidente, ESG (Environmental, Social and Governance) 
Dell Technologies
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Promover a sustentabilidade
Temos a responsabilidade de proteger 
e enriquecer nosso planeta e trabalhamos com 
clientes, parceiros, fornecedores, membros de 
equipes e comunidades para causar um impacto 
sobre os mais urgentes problemas ambientais. 
Essenciais para os negócios, a capacidade 
e a escala de nossa cadeia de suprimentos 
global nos permitem empregar os mais altos 
padrões de sustentabilidade e práticas éticas, 
responsabilizando-nos por nossas ações 
e promovendo melhorias sempre que possível.

Cultivar a inclusão
A Dell Technologies se esforça para cultivar 
a inclusão em tudo o que faz para os membros 
de equipes, os clientes e as comunidades. 
Entendemos a diversidade, a igualdade 
e a inclusão como um imperativo dos negócios 
e nos concentramos em atrair, criar, desenvolver 
e manter uma força de trabalho diversificada por 
meio de uma cultura inclusiva. Além disso, estamos 
expandindo o impacto para além de nossos limites 
físicos a fim de criar relacionamentos mais sólidos 
com os clientes e uma comunidade externa 
alinhada aos nossos valores em comum.

Transformar vidas
Acreditamos que a escala, os membros de equipe 
e a aplicação inovadora de nosso portfólio podem 
exercer um papel importante na defesa de direitos 
humanos fundamentais e na superação de 
desafios sociais complexos, inclusive a melhoria 
da saúde e da educação e a promoção da 
inclusão digital para todos. Nós nos empenhamos 
em explorar o poder da tecnologia para criar 
um futuro que permita concretizar plenamente 
o potencial humano.

Defender a ética e a privacidade
A ética e a privacidade exercem um papel 
fundamental para estabelecer a base 
sólida de um impacto social positivo. Neste 
momento de rápida inovação, Big Data, 
ambientes regulamentares em evolução 
e expectativas cada vez maiores em todo 
o nosso ecossistema, estamos comprometidos 
em continuar atuando como líderes em ética 
e privacidade. A busca constante por padrões 
mais altos de ética e privacidade será nosso 
guia para gerar um impacto positivo e duradouro 
sobre a humanidade e o planeta.

Conheça nosso Plano ambiental, social e de governança para 2030

Onde vamos causar impacto
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https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/upholding-ethics-and-privacy.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/upholding-ethics-and-privacy.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/esg-resources/reports.htm#tab0=0&pdf-overlay=//www.dell.com/content/dam/delltechnologies/assets/corporate/pdf/dell-technologies-progress-made-real-2030-plan.pdf


Diretoria

Grupos de trabalho especícos a áreas de foco, fóruns e conselhos 
especícos que promovem o progresso rumo às prioridades de 

ESG (por exemplo, clima, práticas recomendadas de D&I, 
conselhos de doações regionais)

Fórum de
conformidade

global

Grupo de
trabalho
de ERM

Controles 
regionais e análises 

de conformidade

Comitê de gestão 
da governança 
de informações

Comitê de
gestão da

privacidade global

Conselho de
sustentabilidade

global

Conselho de
diversidade

global

Conselho de
doações
globais

Comitê de gestão de riscos empresariaisESG Interlock Team

Conselho global
de risco e conformidade

Comitê executivo de ESG

Equipe de liderança executiva

Auditoria
global 

OPERAÇÕES
ESTRATÉGICAS

GERENCIAMENTO DE 
RISCOS E CONFORMIDADE

GOVERNANÇA DE ESG

A governança é fundamental 
para a estratégia de ESG
Saber que a Dell Technologies está gerenciando problemas 
ambientais, sociais e de governança (ESG) relevantes é cada vez 
mais importante para as partes interessadas. É por isso que nos 
comprometemos com a promoção dessas iniciativas em toda 
a empresa e com a integração da medição e do gerenciamento 
de tópicos de ESG ao planejamento estratégico e às operações. 
Entendemos que o ESG é um imperativo dos negócios, razão pela 
qual formalizamos o ESG como uma organização em nossa empresa, 
estendendo a governança até os níveis mais altos. Uma organização 
de ESG como a nossa tem a oportunidade de agregar valor 
em longo prazo, minimizar os riscos, atrair os melhores talentos 
e incentivar o progresso social ao:

• Atender às expectativas das partes interessadas. 

• Aumentar a transparência do desempenho de ESG e aprimorá-lo.

• Governar a estratégia, os riscos e o desempenho de ESG. 

Temos dois órgãos de controle responsáveis pela supervisão 
dos problemas de ESG na Dell: o Comitê executivo de ESG 
e a ESG Interlock Team. Cada um tem suas próprias funções 
e responsabilidades, além de refletir e se alinhar ao modo como 
gerenciamos os riscos na empresa. Nós continuamos a lapidar 
as responsabilidades desses órgãos de controle para alinhá-las 
aos esforços crescentes de ESG e para seguir as tendências 
emergentes. 
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Esses órgãos de controle são compostos por 
membros de várias equipes em toda a Dell, 
criando uma perspectiva e uma abordagem de 
ESG integradas. Eles incluem representantes 
das seguintes unidades de negócios e funções 
corporativas: sustentabilidade, diversidade 
e inclusão, recursos humanos, doação e inovação 
social, ética e privacidade, cadeia de suprimentos, 
assuntos corporativos, assuntos governamentais, 
auditoria interna, jurídico, gerenciamento de 
riscos, relações com investidores, contabilidade 
e segurança. Juntos, esses órgãos de controle 
nos ajudam a desenvolver, gerenciar e medir 
a estratégia e o desempenho de ESG.

Sobre a Diretoria 
da Dell Technologies
A Diretoria da Dell Technologies tem 
o compromisso de atuar de maneira responsável. 
A força da Diretoria advém da diversidade de 
perspectivas e da compreensão que surge 
de discussões que envolvem indivíduos com 
experiências e históricos variados. Embora 
a Diretoria não tenha estabelecido nenhuma 
política formal de diversidade a ser usada para 
identificar os diretores indicados, ao avaliar 
o histórico e a experiência de um candidato, 
a Diretoria leva em consideração uma ampla 
variedade de fatores, inclusive o gênero, a idade, 

a raça e a etnia do candidato. No momento, 
dentre os oito membros, temos dois que se 
identificam como mulheres, e continuaremos 
a garantir que um conjunto diversificado de 
candidatos seja considerado para cada vaga. 
Cinco dos membros da Diretoria são classificados 
como independentes de acordo com as diretrizes 
da Bolsa de Valores de Nova York.

Função da Diretoria nas 
práticas e perante os riscos 
de ESG
A Diretoria supervisiona o estabelecimento 
e a manutenção de nossa governança, o que 
usa processos e procedimentos de supervisão 
de riscos e conformidade para promover uma 
conduta de negócios ética, responsável e baseada 
na integridade. Os representantes do Comitê 
executivo de ESG se reportam regularmente 
para a Diretoria. A conscientização sobre os 
riscos associados ao ESG, tais como adaptar-se 
às mudanças climáticas, é uma responsabilidade 
central da Diretoria. Fornecemos à Diretoria 
atualizações regulares sobre o progresso feito 
em relação às metas e iniciativas de ESG.

Confira as informações sobre a governança da 
Diretoria da Dell Technologies.

GOVERNANÇA DE ESG

Esses órgãos de controle são compostos por membros 
de várias equipes em toda a Dell, criando uma 
perspectiva e uma abordagem de ESG integradas.
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Principais responsabilidades 
dos órgãos de ESG

Comitê executivo de ESG

• Definir e liderar a estratégia anual de ESG.

• Estabelecer os recursos necessários para 
apoiar os esforços de ESG.

• Analisar periodicamente o progresso das metas 
de ESG.

• Apoiar os esforços para melhorar o desempenho 
em relação às principais classificações, posições 
e prêmios de ESG.

• Monitorar as atualizações regulamentares 
segundo os requisitos de ESG regionais 
e específicos a cada país.

ESG Interlock Team

• Promover a execução da estratégia de ESG.

• Permanecer alinhada e informada sobre os 
principais riscos, as tendências emergentes 
e as prioridades das partes interessadas.

• Influenciar as decisões que podem afetar 
a estratégia de ESG da empresa.

• Monitorar o desempenho em relação às metas 
de ESG e às classificações, às posições e aos 
prêmios principais de ESG.

• Atuar como um canal para outros conselhos  
e/ou grupos de partes interessadas.

Uma abordagem abrangente 
para identificar e gerenciar 
riscos e oportunidades
O gerenciamento de riscos consiste em processos 
para identificar os possíveis riscos significativos 
— e gerenciá-los — a fim de aumentar as 
chances de alcançar os objetivo dos negócios da 
Dell. Utilizamos órgãos de controle relacionados 
ao ESG para identificar e gerenciar os riscos 
que podem afetar os objetivos dos negócios 
referentes ao ESG. Consulte o Formulário 10-K da 
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Item 
1A — Fatores de risco para obter a descrição 
dos riscos importantes que podem afetar 
o desempenho da empresa.

Em 2020, fizemos uma análise de cenários em 
alinhamento com a orientação da Força-tarefa 
para divulgações financeiras relacionadas às 
mudanças climáticas (TCFD). Ao fazer isso, 
avaliamos os possíveis impactos para a Dell 
e suas partes interessadas no contexto de 
cenários futuros relacionados ao clima. Essa 
análise fundamentou nossa estratégia climática 
e nos ajudou a aprimorar o engajamento 
interno relacionado a esse tema. Continuamos 
a utilizar a estrutura da TCFD para analisar 
e comunicar o gerenciamento da governança, 
dos riscos e das oportunidades referentes aos 
problemas climáticos. Mais informações sobre 
os riscos e as oportunidades referentes ao clima 
podem ser encontradas no questionário sobre 
mudanças climáticas do CDP, seção C2.

GOVERNANÇA DE ESG
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Engajamento das partes interessadas 
e materialidade de ESG*

* Materialidade de ESG: As referências a informações neste relatório não devem ser interpretadas como uma caracterização referente à materialidade de 
tais informações para nossos resultados de negócios ou financeiros nem para os fins da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou outras leis aplicáveis. 
Todas as referências a “materialidade” neste relatório classificam esse termo no contexto dos relatórios e da estratégia de ESG.

O engajamento das partes interessadas 
e a compreensão global dos mais importantes 
tópicos de ESG para as partes interessadas 
são essenciais para fundamentar nossa estratégia 
mais ampla de ESG.

Conduzimos uma avaliação da materialidade de 
ESG a fim de identificar os mais importantes 
tópicos de ESG para as partes interessadas, assim 
como os que permitem que a Dell Technologies 
exerça o papel mais significativo possível. Usamos 
essa análise para orientar o Plano de ESG para 
2030 de modo a concentrar os recursos em 
áreas onde temos as melhores oportunidades 
de crescimento e liderança ou os maiores 
riscos de ESG a serem reduzidos.

Atualizamos regularmente essa análise para 
entender a mudança nas circunstâncias em 
relação ao ano anterior e para adotar uma 
abordagem mais dinâmica de identificação dos 
tópicos centrais de ESG. Especialistas de toda 
a empresa e dos órgãos de controle de ESG 
determinaram as oportunidades e os riscos 
associados a cada um desses tópicos.

No futuro, continuaremos a alinhar o desempenho 
de ESG e a reportar sobre esses tópicos por 
meio de nossas metas para 2030, usando 
estruturas de referência como as Normas GRI 
(Global Reporting Initiative) e os Padrões do 
SASB. Continuamos a trabalhar para aumentar 
cada vez mais o alinhamento com as métricas 
das Normas GRI e dos Padrões do SASB, 
conforme informado em nossa análise.

Privacidade e segurança dos dados

Diversidade, igualdade e inclusão

Energia e clima

Direitos humanos

Consumo sustentável

Ética dos negócios

Investimento na comunidade

Governança

Desempenho dos negócios

Inovação

Engajamento e desenvolvimento 
do trabalho

Saúde e segurança ocupacionais

Qualidade e segurança do produto

Gestão de produtos

Resiliência da cadeia de 
suprimentos

Conformidade com normas 
socioambientais
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Consulte o Glossário para obter as definições desses tópicos relevantes →
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https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/esg-resources/reports.htm#tab0=0&pdf-overlay=//www.dell.com/content/dam/delltechnologies/assets/corporate/pdf/dell-technologies-progress-made-real-2030-plan.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/reporting/esg-governance.htm
https://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/
https://www.sasb.org/
https://www.sasb.org/


ESTRUTURAS DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

Na Dell Technologies, acreditamos que a geração de 
relatórios é essencial para a responsabilidade perante o ESG
Trabalhamos constantemente para aprimorar 
nossos relatórios de ESG com essa mentalidade. 
Um dos principais aspectos de nossos relatórios 
é a consideração de estruturas e diretrizes 
reconhecidas internacionalmente. 

Publicamos índices independentes com 
base na Global Reporting Initiative (GRI) 
e nos padrões de hardware e software de 
tecnologia e comunicações específicos 
ao setor estabelecidos pelo Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB).

A Dell, juntamente com outras 25 empresas, 
foi uma das signatárias iniciais da iniciativa do 
Fórum Econômico Mundial (FEM) para alinhar 
e focar as divulgações corporativas de ESG. 
Como parte disso, a Dell se comprometeu 
a relatar as principais Métricas de Capitalismo 
das Partes Interessadas da estrutura do FEM, 
que oferecem um conjunto de 21 divulgações 
universais e comparáveis com foco nas pessoas, 
no planeta, na prosperidade e nos princípios de 
governança. Esse padrão de métricas em comum, 
conforme definido pelo International Business 
Council do FEM, ajudará a criar consistência 
e a simplificar a forma como todas as nossas 
partes interessadas podem nos avaliar.

Os índices da GRI, do SASB e do FEM 
estão disponíveis aqui.

Além disso, descrevemos como nossas 
atividades de negócios contribuem para os 
Objetivos de desenvolvimento sustentável da 
ONU. Mais informações estão disponíveis na 
página 16 deste documento e em todo o painel de 
indicadores de nossas metas, nas páginas 26 a 34.

Além disso, nós adotamos as recomendações 
da Força-tarefa para divulgações financeiras 
relacionadas às mudanças climáticas (TCFD) nos 
relatórios relacionados às mudanças climáticas 
(consulte as páginas 11 a 13 para saber mais sobre 
nossa governança de ESG). Fizemos uma análise 
de cenários em alinhamento com a orientação 
da TCFD, que está detalhada no questionário 
sobre mudanças climáticas do CDP, seção 
C3.1b. Além disso, nosso índice de GRI fornece 
o mapeamento das divulgações de GRI segundo 
as recomendações da TCFD.

Há várias iniciativas em andamento para 
simplificar o ambiente de geração de relatórios 
e padronizar a forma na qual as empresas 
divulgam as respectivas informações de ESG. 
Por exemplo, o recém-criado International 
Sustainability Standards Board (ISSB) visa criar 
padrões de divulgação sobre a sustentabilidade 
para fornecer às partes interessadas divulgações 
comparáveis, confiáveis e transparentes. 

Em paralelo, há uma tendência crescente de 
exigir divulgações de ESG. Em vários países, 
regras estão sendo preparadas para exigir que 
as empresas incluam dados relacionados ao 
clima nos relatórios financeiros periódicos.

Nos dois casos, buscamos proativamente 
oportunidades de participar ativamente para 
apoiar as iniciativas e influenciar as novas regras 
e diretrizes. Estamos trabalhando para exercer 
nosso papel e nos preparando ativamente para 
cumprir com as normas futuras. 

Para a Dell Technologies, relatar as métricas mais 
importantes para a maioria das partes interessadas 
é a continuação de algo que já compreendemos 
há muito tempo: qualquer empresa sustentável 
e bem-sucedida precisa agregar valor em múltiplas 
frentes e divulgar seu desempenho de modo 
transparente às partes interessadas. 

Veja as cópias atuais e arquivadas de todos os 
nossos relatórios de ESG.
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Nosso apoio aos SDGs da ONU

Promover a sustentabilidade
Nossas metas de sustentabilidade cumprem 
os propósitos de SDG com foco em minimizar 
o impacto e promover resultados ambientais 
positivos. Por exemplo, estamos acelerando 
a economia circular para contribuir com 
o consumo e a produção responsáveis.

Cultivar a inclusão
A redução das desigualdades começa com uma 
cultura corporativa que seja diversificada e inclusiva 
e que apoie todos os membros de equipes. Com um 
recrutamento expandido e contratações inovadoras, 
vamos atrair os talentos futuros para gerar 
oportunidades econômicas.

Transformar vidas
Nossas metas de transformar vidas cumprem 
os propósitos de SDG ao promover um futuro 
que melhore a saúde e a educação para todos 
na economia digital. Por exemplo, estamos 
aprimorando a área da saúde com a Digital LifeCare.

Os Objetivos de desenvolvimento 
sustentável (SDGs) adotados pelos estados-
membros da ONU em 2015 definiram uma 
visão global de paz e prosperidade para 
as pessoas e o planeta. Acreditamos que 
a tecnologia exercerá um papel fundamental 
em muitos desses 17 objetivos ambiciosos 
e inter-relacionados e vemos oportunidades 
alinhadas a nossos próprios compromissos 
de criar um impacto social positivo.

Todas as nossas metas para 2030 e além 
estão associadas a SDGs específicos com 
os quais acreditamos que elas colaboram. 
Vemos o potencial de contribuir com 
SDGs para as seguintes áreas, sempre 
com o compromisso inabalável com 
a ética e a privacidade:

JETIVOS

ÁGUA POTÁVEL 
E SANEAMENTO

ENERGIA LIMPA 
E ACESSÍVEL

TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

CONSUMO 
E PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA 
AMUDANÇA GLOBAL 
DO CLIMA

SAÚDE E BEM- 
ESTAR

EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE

IGUALDADE DE 
GÊNERO

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

PAZ, JUSTIÇA 
E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES

PARCERIAS 
E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO

SAÚDE E BEM- 
ESTAR

EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE

TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

PARCERIAS 
E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO

B
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DEFESA

Engajamento com as partes interessadas nos assuntos de 
interesse público
À medida que os países, as comunidades 
e as empresas continuam respondendo às 
preocupações cada vez maiores com os 
desafios ambientais, sociais e econômicos, 
reconhecemos que tanto governos quanto 
empresas têm funções a desempenhar. 
É por isso que buscamos fazer parcerias 
com o setor público em uma variedade 
de questões.

À medida que formulamos nossas posições sobre 
questões políticas e decidimos onde e quando nos 
envolvermos em questões de interesse público, 
engajamos todos os grupos de partes interessadas: 
equipes, clientes, parceiros, comunidades, 
investidores e legisladores. Compartilhamos aqui os 
destaques de nosso trabalho de defesa no ano fiscal 
de 2022.

Promover a sustentabilidade 
Com as crescentes preocupações com as mudanças 
climáticas e os impactos ambientais dos resíduos 
eletrônicos, nós continuamos o engajamento para 
deixar clara nossa posição sobre esses problemas.

• Publicamos os Princípios de economia circular, que 
também articularam nossa posição sobre reparos, e 
fizemos o lançamento externo deles no começo do 
ano fiscal de 2023. 

• Junto com os membros da Business Roundtable 
(BRT) e do Information Technology Industry Council 
(ITI), apoiamos a volta ao Acordo climático de Paris 
e a Lei bipartidária de investimento em infraestrutura 
e empregos de 2021. 

• Antecipando-se à COP26, Michael Dell juntou-
se a mais de 90 diretores executivos, membros 
da Alliance of CEO Climate Leaders do Fórum 
Econômico Mundial, para assinar uma carta pública 
compartilhando sua disposição de trabalhar lado 
a lado com os governos em um esforço conjunto 
público-privado a fim de acelerar a corrida para 
zerar as emissões líquidas de carbono.

• Juntamo-nos à Digital Climate Alliance para ajudar 
a identificar como a tecnologia pode ser utilizada 
para lidar com as mudanças climáticas.

• Mantivemos a associação na GridWise Alliance 
a fim de elevar o uso da tecnologia para modernizar 
as redes elétricas de distribuição.

• Expandimos e publicamos uma Política de direitos 
humanos da Dell Technologies atualizada.

Cultivar a inclusão 
Sentimos a obrigação profunda de agir onde 
podemos e usar nossa plataforma para promover 
mudanças positivas para todos. Desde sua 
participação na fundação do comitê de direção 
da America Competes em 2020, a Dell tem sido 
um membro ativo dessa aliança nacional de 
negócios. A America Competes se concentra em 
justificar economicamente a igualdade LBGTQ, 
particularmente nas leis e políticas federais.

• Assinamos, junto com outras empresas, a carta 
da America Competes nos manifestando contra 
a legislação que exclui e trata com parcialidade 
os indivíduos LGBTQ.

• Continuamos a atuação no comitê de direção da 
Texas Competes. Fomos contrários à legislação 
de proibição de jovens transgêneros em esportes, 
no Texas, inclusive testemunhando perante um 
comitê legislativo no Projeto de Lei 29, no Senado, e 
novamente no Projeto de Lei 25, na Câmara.

• Mantivemos o apoio à coalizão Time to Vote, 
garantindo que os membros de nossa equipe 
nos EUA recebessem folga e recursos para que 
pudessem votar em suas comunidades. E, como 
uma extensão de nosso compromisso com 
o acesso, manifestamo-nos sobre a legislação 
de restrição de voto em nosso estado.

• Além disso, a Dell Technologies e Michael Dell, 
juntamente com mais de 100 corporações dos EUA, 
assinaram a carta “We Stand for Democracy”.
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https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/human-rights-labor.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/human-rights-labor.pdf
https://americacompetes.org/
https://freedomforallamericans.org/
https://freedomforallamericans.org/
https://texascompetes.org/
https://context-cdn.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/9faeac3f-e567-40e6-b220-686fd4424117/note/1a00192d-b94a-4dd4-84cb-b9cf9bb6b6e6.


Acelerar a inclusão digital
A Dell Technologies defendeu a aprovação da Lei 
de Infraestrutura bipartidária dos EUA e de políticas 
semelhantes que oferecem acesso igualitário 
à tecnologia e à conectividade avançada, como 
o 5G. Reconhecemos que o acesso à conectividade 
é fundamental para a educação, a área da saúde 
e uma força de trabalho globalmente competitiva 
e diversificada. Acreditamos que os setores público 
e privado podem trabalhar juntos para resolver 
a desigualdade digital. No ano fiscal de 2022:

• Colaboramos com a Global Business Coalition 
for Education para patrocinar o Big Ideas Bright 
Cities Challenge, que incentiva ideias ousadas 
de cidades dos EUA para resolver problemas de 
qualificação. O desafio concede subsídios em 
dinheiro e outras formas de apoio empresarial 
às cidades com as melhores ideias para tornar 
suas comunidades mais preparadas para as 
necessidades de qualificação profissional. 

• Anunciamos o Digital Inclusion Impact Group, no 
qual a Dell, o governo do Reino Unido e entidades 
da sociedade civil e empresarial se reuniram para 
apoiar iniciativas que ajudam as comunidades que 
enfrentam a exclusão digital. O projeto piloto Dell 
Donate to Educate ajuda crianças do Reino Unido 
e suas famílias a terem acesso à tecnologia ideal 
na escola e em casa. 

• Participamos como membro da aliança 
empresarial Take on Race para promover 
a equidade racial. Juntos, nossos esforços 
reduziram a exclusão digital, graças à doação 
de milhares de computadores e tablets para 
estudantes do jardim de infância ao 12º ano nos 

EUA. Além disso, fornecemos muitos outros 
dispositivos com descontos significativos. 
Famílias de Nova York a Oakland, na Califórnia, 
e em áreas rurais como as do Vale do Rio Grande 
têm agora casas equipadas para o aprendizado 
virtual e muito mais. 

• Apoiamos a Giga, uma iniciativa lançada pelo 
UNICEF nos EUA e pela União Internacional 
de Telecomunicações, para conectar todas as 
escolas à Internet e criar infraestruturas mais 
fortes para trazer esperança e oportunidades. 
A Giga mapeia em tempo real o acesso das 
escolas à Internet, cria modelos inovadores 
de financiamento e dá suporte aos governos 
que assinam contratos de conectividade.

• Ingressamos na Aliança EDISON do Fórum 
Econômico Mundial, cuja missão é mobilizar 
ações globais e intersetoriais para a obtenção 
de resultados sociais e econômicos por meio da 
conectividade e do rápido desenvolvimento digital.

Confira as informações sobre a defesa da política 
pública de impacto social da Dell Technologies.

Juntos, nossos esforços com a Take on Race reduziram 
a exclusão digital, graças à doação de milhares de 
computadores e tablets para estudantes do jardim de 
infância ao 12º ano nos EUA. Além disso, fornecemos 
muitos outros dispositivos com descontos significativos.

DEFESA

RELATÓRIO ESG DA  
DELL TECHNOLOGIES 2022 

18
INTRODUÇÃO NOSSO 

PLANO
PAINEL DE INDICADORES 
DE METAS

PROMOVER A 
SUSTENTABILIDADE

CULTIVAR A INCLUSÃO TRANSFORMAR VIDAS ÉTICA E PRIVACIDADE CADEIA DE 
SUPRIMENTOS

NOSSOS NÚMEROS APÊNDICE

http://skillsfriendlycities.org
http://skillsfriendlycities.org
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/reporting/public-policy-advocacy.htm
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/reporting/public-policy-advocacy.htm


COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS

Nós respeitamos e apoiamos os 
direitos humanos de todas as pessoas 
reconhecidos internacionalmente
Na Dell Technologies, defender e promover 
o respeito pelos direitos humanos 
fundamentais de todas as pessoas são 
componentes essenciais da estratégia de 
negócios, do objetivo e do compromisso 
de impulsionar o progresso humano, tudo 
para causar um impacto social positivo 
e duradouro. 

Trabalhamos arduamente para alinhar nossa 
abordagem e nossas ações a fim de cumprir esse 
compromisso com os Princípios Orientadores 
da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos 
e os Princípios do Pacto Global da ONU, dos 
quais a Dell é signatária. Temos o compromisso 
de assegurar que não somos coniventes com 
violações de direitos humanos e exigimos 
o mesmo padrão de nossos fornecedores 
e parceiros de negócios. 

Nossa abordagem
Acreditamos que todos merecem ser igualmente 
tratados com dignidade e respeito e estamos 
comprometidos com práticas de negócios 
responsáveis, éticas, inclusivas e sustentáveis. 
Esses compromissos estão incorporados 
à Política de direitos humanos a Dell, que reflete 
nosso compromisso global com o respeito aos 
direitos de todas as partes interessadas, inclusive 
membros de equipes da Dell, fornecedores, 
prestadores de serviços e subcontratados em 
qualquer nível, parceiros, revendedores, bem 
como outros indivíduos afetados por nossa 
cadeia de valores. 

No ano fiscal de 2022, atualizamos a Política 
de direitos humanos da Dell para reforçar 
e esclarecer ainda mais o alinhamento com as 
expectativas dos Princípios Orientadores da 
ONU. Para estabelecer nosso compromisso com 
o respeito aos direitos humanos, nós também 
formalizamos e incorporamos outras políticas 
e protocolos de diligência devida e governança 
de direitos humanos em toda a empresa. Eles 
são abordados na Política de direitos humanos 
da Dell e também mencionados em todo este 
relatório.
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Governança
Muitas organizações internas da Dell atuam 
para operacionalizar o cumprimento de nossos 
compromissos em toda a cadeia de valores.

Diretoria

A Diretoria da Dell supervisiona o estabelecimento 
e a manutenção de processos e procedimentos 
de governança, conformidade e gerenciamento 
de riscos para promover nossa conduta de 
negócios conforme os mais altos padrões de 
responsabilidade, ética, integridade e respeito 
aos direitos humanos.

Nosso diretor executivo, que também 
é presidente da Diretoria, aprova a Política 
dedireitos humanos da Dell.

Comitê executivo ambiental, social e de 
governança (ESG)

Esse comitê de gestão é composto por líderes 
internos das organizações de sustentabilidade, 
diversidade e inclusão, recursos humanos, 
doação e inovação social, ética e privacidade, 
cadeia de suprimentos, assuntos corporativos, 
assuntos governamentais, auditoria interna, 
jurídico, gerenciamento de riscos, relações com 
investidores, contabilidade e segurança da Dell. 
O Comitê executivo de ESG lidera o programa 
e as políticas para manter esses padrões 
e evoluir a estratégia de ESG da Dell.

ESG Interlock Team

Essa equipe assegura a conscientização 
e o engajamento em toda a organização quanto 
às prioridades e políticas relevantes, além de 
uma abordagem integrada de cumprimento 
dos compromissos relacionados.

COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS
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COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS

Conscientização dos riscos 
salientes
Recorremos periodicamente a especialistas 
terceirizados para que conduzam avaliações de 
impacto sobre os direitos humanos (HRIAs) a fim 
de assegurar e ampliar nossa compreensão dos 
riscos e impactos sobre os direitos humanos. Essas 
avaliações fundamentam as políticas da Dell, apoiam 
as práticas de diminuição de risco e governança 
e orientam nossas prioridades estratégicas. 

A última HRIA de nível corporativo, que foi 
concluída no ano fiscal de 2019, confirmou nossa 
conscientização dos riscos salientes e das áreas 
de impacto sobre os direitos humanos (consulte 
a tabela) e que temos estruturas essenciais 
estabelecidas para monitorar e lidar com as 
áreas de risco mais significativas. 

Estamos dedicados a aumentar cada vez mais 
a compreensão e a redução efetiva dos riscos 
reais, potenciais e emergentes. A eficácia e a 
evolução contínuas de nossa estratégia de direitos 
humanos se baseiam em encontrar oportunidades 
de promover impactos positivos, assim como lidar 
com os riscos. No ano fiscal de 2023, planejamos 
iniciar a próxima HRIA para aprofundar nossa 
conscientização sobre os riscos e as oportunidades 
emergentes e utilizar as percepções para trazer 
resultados positivos a toda a cadeia de valores. 

A tabela apresenta uma visão geral das mais 
significativas áreas de impacto sobre os direitos 
humanos em toda a nossa cadeia de valores, as 
respectivas políticas de controle e expectativas, 
além de recursos e referências adicionais que 
abordam mais profundamente esses tópicos.

Riscos salientes Área(s) de impacto sobre 
a cadeia de valores

Políticas Recursos e relatórios adicionais

Discriminação Operações próprias, 
cadeia de suprimentos, 
produtos (acessibilidade)

Código de conduta da Dell

Política de diversidade e oportunidades 
iguais de emprego da Dell

Política de direitos humanos da Dell 

Código de conduta da Responsible 
Business Alliance (RBA) 

Seção Cultivar a inclusão deste relatório 

Princípios orientadores sobre acessibilidade da Dell

Princípios do fornecedor da Dell

Trabalho infantil 
e trabalho forçado

Cadeia de suprimentos Política de direitos humanos da Dell

Código de conduta da RBA

Política de funcionários em situação de 
vulnerabilidade da Dell

Política de extração responsável da Dell 

Seção Sustentabilidade da cadeia de suprimentos 
deste relatório 

Declaração da Dell contra escravidão e tráfico de 
pessoas 

Princípios do fornecedor da Dell

Saúde e segurança Operações próprias, 
cadeia de suprimentos, 
produtos

Política de direitos humanos da Dell 

Política global de saúde e segurança 
ocupacional 

Código de conduta da RBA

Política de conformidade com normas de 
produtos da Dell 

Métricas de saúde e segurança incluídas na seção 
Nossos números deste relatório 

Seção Sustentabilidade da cadeia de suprimentos 
deste relatório 

Informações de segurança dos produtos Dell 

Princípios do fornecedor da Dell

Privacidade Operações próprias, 
cadeia de suprimentos, 
produtos

Código de conduta da Dell

Política de direitos humanos da Dell 

Declaração de privacidade da Dell nos EUA

Código de conduta da RBA

Seção Defender a ética e a privacidade deste relatório 

Princípios do fornecedor da Dell

Jornada de trabalho/
salários

Cadeia de suprimentos Política de direitos humanos da Dell

Código de conduta da RBA

Seção Sustentabilidade da cadeia de suprimentos 
deste relatório

Princípios do fornecedor da Dell
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https://corporate.delltechnologies.com/en-us/about-us/who-we-are/code-of-conduct/index.htm
https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/corporate/pdf/opportunity-policy.pdf
https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/corporate/pdf/opportunity-policy.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/human-rights-labor.pdf
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct7.0_English.pdf
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct7.0_English.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/accessibility
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Corporate_corp-Comm_Documents/en/dell-supplier-principles.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/human-rights-labor.pdf
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct7.0_English.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/vulnerable-worker-policy.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/vulnerable-worker-policy.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/conflict-minerals-policy.pdf?newtab=true
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/dell-california-trafficking.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/dell-california-trafficking.pdf
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Corporate_corp-Comm_Documents/en/dell-supplier-principles.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/human-rights-labor.pdf
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Corporate_corp-Comm_Documents/en/dell-global-health-and-safety-policy.pdf
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Corporate_corp-Comm_Documents/en/dell-global-health-and-safety-policy.pdf
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct7.0_English.pdf
https://support.dellproductcompliance.com/hc/en-us/articles/360036181294-Policy
https://support.dellproductcompliance.com/hc/en-us/articles/360036181294-Policy
https://support.dellproductcompliance.com/hc/en-us/articles/360036876013-Safety-Information
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Corporate_corp-Comm_Documents/en/dell-supplier-principles.pdf
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/about-us/who-we-are/code-of-conduct/index.htm
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/human-rights-labor.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct7.0_English.pdf
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Corporate_corp-Comm_Documents/en/dell-supplier-principles.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/human-rights-labor.pdf
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct7.0_English.pdf
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Corporate_corp-Comm_Documents/en/dell-supplier-principles.pdf


Funcionários
As expectativas de cumprir leis e práticas de negócios 
éticas, inclusive agir com integridade e respeitar os 
direitos humanos fundamentais, estão integradas 
à cultura e às políticas da Dell Technologies e são 
claramente estabelecidas no Código de conduta da 
Dell Technologies. Os membros de equipes da Dell 
devem concluir o treinamento anual sobre o Código 
de conduta e aderir ao código e às políticas, inclusive 
a Política de direitos humanos da Dell e aos padrões 
que a acompanham. 

Para conferir as atualizações do ano fiscal de 2022 
e as percepções sobre os compromissos e as 
expectativas dos membros de equipes, consulte a 
seção Defender a ética e a privacidade deste relatório.

Parceiros de negócios
Esperamos também que nossos parceiros de 
negócios mantenham uma cultura que adote 
a diversidade, a igualdade e a inclusão e respeitem 
as diferenças culturais, tudo isso operando no mais 
alto nível de integridade e responsabilidade. Essas 
expectativas estão claramente definidas no Código 
de conduta para parceiros da Dell Technologies.

Cadeia de suprimentos
A Dell é um dos membros fundadores da 
Responsible Business Alliance (RBA), que 
incorpora no Código de conduta da RBA os 
requisitos para defender e assegurar o respeito 
aos direitos humanos. A Dell segue esses padrões 
e espera também que seus fornecedores 
cumpram o código da RBA e os outros requisitos 
expressos nos Princípios do fornecedor da Dell. 

Nosso compromisso global com o respeito aos 
direitos humanos se estende à extração responsável 
dos materiais usados em nossos produtos e está 
destacado na Política de extração responsável da 
Dell Technologies. Estamos também envolvidos na 
construção de uma abordagem em todo o setor para 
a extração responsável de minerais por meio de grupos 
como a Responsible Minerals Initiative. As percepções 
abrangentes e o progresso do ano fiscal de 2022 
quanto à diligência devida dos direitos humanos, além 
de outras medidas que tomamos para avaliar e lidar 
com os riscos reais e potenciais e gerar resultados 
positivos para as pessoas na cadeia de suprimentos 
estão destacados na seção Sustentabilidade da cadeia 
de suprimentos deste relatório. 

Defesa de políticas públicas
Vemos a oportunidade de ajudar a fazer 
transformações positivas e duradouras ao elaborar 
políticas públicas que apoiem e promovam a garantia 
dos direitos humanos fundamentais para todas 
as pessoas. Nossa equipe trabalha com vários 
órgãos governamentais e interage com legisladores 
e representantes eleitos para discutir sobre os 
problemas que afetam desproporcionalmente os 
grupos sub-representados, tais como a divisão digital. 
Nossos esforços de defesa de políticas públicas 
também se concentram em como a tecnologia pode 
ser utilizada para lidar com injustiças econômicas, 
preconceito racial, desigualdades na área da saúde 
e preparo da força de trabalho. Para conferir as 
atualizações do ano fiscal de 2022 relacionadas aos 
Direitos humanos e assuntos governamentais da Dell, 
consulte a seção Defesa deste relatório.
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https://www.responsiblebusiness.org/code–of-conduct/
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https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/conflict-minerals-policy.pdf


COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS

Colaboração
Acreditamos que perspectivas diversas 
e exclusivas sejam essenciais para ampliar 
e aprofundar nossa compreensão dos impactos 
reais e potenciais, pois elas nos ajudam a orientar 
nossas ações e incentivar um progresso 
significativo com resultados positivos. Valorizamos 
os engajamentos construtivos com as partes 
interessadas de toda a empresa e da cadeia 
de valores, assim como as percepções obtidas 
nessas interações. Acreditamos também que 
certas questões de direitos humanos podem ser 
abordadas com mais eficiência no trabalho em 
parceria. Para impulsionar o progresso quanto 
a desafios complexos, interagimos e participamos 
de iniciativas colaborativas com fornecedores, 
parceiros de negócios, clientes, comunidades 
locais, grupos de trabalho do setor e intersetoriais, 
assim como outras organizações. Exemplos de 
nosso trabalho e progresso estão destacados 
em outras seções deste relatório, inclusive 
Sustentabilidade da cadeia de suprimentos, 
Defesa e Transformar vidas.

Próximos passos
Por meio de práticas constantes de 
governança e diligência devida, nós 
mantemos o foco nos atuais riscos para 
os direitos humanos e monitoramos 
continuamente as condições emergentes 
e em evolução. No ano fiscal de 2022, 
continuamos a integrar nossas prioridades 
de impacto aos direitos humanos a fóruns 
internos e interdisciplinares de governança 
de ESG. No ano fiscal de 2022, esses 
fóruns e as contribuições das muitas 
funções envolvidas foram utilizados para 
concluir atualizações e aprovar a Política 
de direitos humanos da Dell.

No ano fiscal de 2023, em alinhamento 
ao compromisso com a melhoria 
e o aprendizado contínuos, membros 
dos fóruns de ESG e outros especialistas 
de toda a empresa farão parte da 
próxima avaliação de impactos sobre os 
direitos humanos. Essa colaboração em 
toda a empresa é essencial para nossa 
ambição e a possibilidade de elaborar 
uma abordagem mais holística para 
reduzir os riscos e promover impactos 
positivos em toda a cadeia de valores.
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METAS DE IMPACTO ADICIONAIS 

• Vamos zerar as emissões líquidas de gases do efeito 
estufa dos escopos 1, 2 e 3 até 2050.

• Reduziremos em 50% as emissões de gases do efeito 
estufa dos escopos 1 e 2 até 2030.

• Fontes renováveis representarão 75% das fontes de 
eletricidade em todas as instalações da Dell Technologies 
até 2030 — e 100% até 2040.

• Vamos firmar uma parceria com os fornecedores diretos 
de material para atingir uma meta com base científica de 
redução de 60% das emissões de gases do efeito estufa 
por receita unitária até 2030.

• Promoveremos melhorias de sustentabilidade em nossos 
locais de trabalho globais até 2030.

• A cada ano até 2030, mostraremos compromissos 
contínuos para proporcionar ambientes de trabalho 
saudáveis onde as pessoas possam prosperar.

• A cada ano até 2030, vamos proporcionar 
o desenvolvimento de habilidades prontas para 
o futuro para os funcionários da cadeia de suprimentos.

• A cada ano até 2030, vamos manter o engajamento com 
as pessoas que fazem nossos produtos.

METAS DE IMPACTO ADICIONAIS 

• Até 2030, 25% da força de trabalho nos EUA e 15% 
dos líderes de pessoas nos EUA serão indivíduos que se 
identificam como negros/afro-americanos ou hispânicos/
latinos.

• A cada ano até 2030, 90% dos funcionários classificarão 
seus trabalhos como significativos.

• Até 2030, 50% dos funcionários participarão de Employee 
Resource Groups para promover o impacto social.

• A cada ano até 2030, 75% dos funcionários acreditarão 
que o líder os inspira.

• Até 2030, 95% dos funcionários participarão de processos 
anuais de aprendizado de base sobre tópicos indispensáveis, 
como preconceito, assédio, microagressão e privilégio.

METAS DE IMPACTO ADICIONAIS 

• A cada ano até 2030, 50% das vagas das iniciativas 
sociais e educacionais de capacitação serão ocupadas 
por pessoas que se identificam como meninas, mulheres 
ou minorias sub-representadas.

• Até 2030, usaremos nosso conhecimento especializado 
e nossa tecnologia para ajudar 1.000 parceiros sem fins 
lucrativos a se transformarem digitalmente para atender 
melhor as respectivas comunidades.

• A cada ano até 2030, 75% dos funcionários participarão 
de doações ou voluntariado em suas comunidades.

METAS DE IMPACTO ADICIONAIS

• A cada ano até 2030, 100% dos funcionários 
demonstrarão o compromisso com nossos valores.

• Até 2030, 100% dos parceiros com quem fazemos 
negócios demonstrarão o compromisso com nossos 
valores.

Nossas metas para 2030 e além

  CULTIVAR A INCLUSÃO

Meta moonshot

Até 2030, 50% da força de trabalho global e 40% 
dos líderes de pessoas globais serão indivíduos que 
se identificam como mulheres.

  TRANSFORMAR VIDAS

Meta moonshot

Com nossa tecnologia e escala, promoveremos 
um avanço na saúde e na educação por meio de 
iniciativas de inclusão digital que visam trazer 
resultados duradouros para um bilhão de pessoas 
até 2030.

  DEFENDER A ÉTICA E A PRIVACIDADE

Meta moonshot

Até 2030, automatizaremos totalmente os 
processos de controle de dados, facilitando para 
os clientes o controle de seus dados pessoais.

  PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

Meta moonshot

Até 2030, para cada produto que um cliente 
comprar, vamos reutilizar ou reciclar um produto 
equivalente. 100% de nossas embalagens serão 
feitas de material reciclado ou renovável. Mais da 
metade do conteúdo dos produtos será feita com 
material reciclado ou renovável.

Com nosso plano, estamos dando o próximo passo audacioso para gerar um impacto positivo para as pessoas 
e o planeta. Estamos usando essas metas para criar nossas estratégias de impacto ao longo da próxima década. 
Consulte o Painel de indicadores de metas para conferir nosso progresso rumo a essas metas.
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Painel de indicadores de metas
O Painel de indicadores de metas se concentra no progresso das 
metas ano após ano, em comparação com os dados de linha de base 
das metas para 2030. Apresentamos as metodologias das metas ao 
final desta seção.

As linhas de base de todas as nossas metas refletem o progresso já 
alcançado ou estabelecem um ponto para medir nosso progresso 
a partir de fevereiro de 2020, salvo indicação em contrário.

As métricas e informações apresentadas em todos os nossos relatórios e planos de ESG abordam 
os resultados que trabalhamos para alcançar para a Dell Technologies (“Dell”, “nós”, “nosso”). Dados 
da RSA, Secureworks, Boomi, Virtustream e Dell Financial Services são incluídos quando relevantes. 
Os dados da RSA foram incluídos somente até a data da alienação, 1º de setembro de 2020. Os 
dados da Boomi foram incluídos somente até a data da alienação, 1º de outubro de 2021. Os dados 
da VMware foram excluídos de todos os períodos apresentados neste relatório. A Dell concluiu 
a separação da VMware em 1º de novembro de 2021.
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Meta Unidade de medida AF20 AF21 AF22 Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2022

META MOONSHOT

Até 2030, para cada produto que um cliente comprar, vamos reutilizar ou reciclar um produto equivalente. 100% de nossas embalagens serão feitas de material reciclado ou renovável. 
Mais da metade do conteúdo dos produtos será feita com material reciclado ou renovável.

Até 2030, para cada produto que um cliente 
comprar, vamos reutilizar ou reciclar um 
produto equivalente

Porcentagem de produtos 
coletados (total de unidades 
recolhidas para reciclagem 
e reutilização em relação 
à quantidade de produtos vendidos)

9,1% 9,6% 12,1% No ano fiscal de 2022, a Dell recuperou 12,1% dos produtos vendidos aos clientes (medidos como o total de unidades coletadas para 
reciclagem e reutilização dividido pelo número total de unidades vendidas). Isso representa uma melhoria de 2,5 pontos percentuais em 
relação ao ano anterior. Atribuímos o crescimento à introdução de novos serviços de reciclagem e ao dimensionamento dos serviços 
existentes.3 

Até 2030, 100% de nossas embalagens serão 
feitas de material reciclado ou renovável

Porcentagem de conteúdo 
reciclado/renovável na embalagem

85% 87% 90,2%* No ano fiscal de 2022, 90,2% das embalagens foram feitas com material reciclado ou renovável. Isso representa uma melhoria de 3,2 pontos 
percentuais em relação ao ano anterior. Atribuímos esse aumento à melhoria das opções de terceirização, à seleção de materiais e à introdução 
de alternativas às sacolas de plástico virgem para os notebooks. Essa métrica se aplica apenas aos programas conhecidos de embalagem para 
clientes da Dell.4 

Até 2030, mais da metade do conteúdo de 
nossos produtos será feita com material 
reciclado ou renovável

Porcentagem de conteúdo 
reciclado/renovável nos produtos

3,5% 3,9% 5,9% No ano fiscal de 2022, 5,9% do material usado em nossos produtos era composto de material reciclado ou renovável. Isso representa uma 
melhoria de 2,0 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Atribuímos esse aumento à validação e à inclusão de materiais sustentáveis 
não contabilizados anteriormente (por exemplo, certos plásticos reciclados, bioplástico, aço reciclado e alumínio reciclado) e à adição de 
adaptadores para notebooks e desktops.

Promoção das metas de sustentabilidade

* Contratamos um terceiro para executar procedimentos de garantia limitada em relação a essa métrica. Veja todos os detalhes e a metodologia dos dados.
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Promoção das metas de sustentabilidade

Meta Unidade de medida AF20 AF21 AF22 Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2022

Vamos zerar as emissões líquidas de gases do efeito estufa dos escopos 1, 2 e 3 até 2050

Escopo 1: emissões diretas Toneladas métricas de CO
2
 

equivalente (MTCO
2
e)

57.000 44.200 45.600* No ano fiscal de 2022, as emissões do escopo 1 aumentaram em 1.400 toneladas métricas. Isso representa uma redução de 20% em 
relação à linha de base ajustada do ano fiscal de 2020. Atribuímos as mudanças no ano fiscal de 2022 a um pequeno aumento no consumo 
de combustível em comparação com o ano anterior.5 

Escopo 2: emissões indiretas, com base no 
mercado

MTCO
2
e 233.300 172.200 158.100* No ano fiscal de 2022, reduzimos em 14.100 toneladas métricas as emissões do escopo 2 baseadas no mercado. Isso representa uma 

redução de 32,2% em relação à linha de base ajustada do ano fiscal de 2020. Atribuímos essa diminuição no ano fiscal de 2022 às 
aquisições adicionais de eletricidade renovável, às atividades de conservação de energia, ao dimensionamento adequado do espaço físico 
e aos impactos contínuos da COVID-19.6 

Escopo 3, categoria 1: mercadorias e serviços 
adquiridos

MTCO
2
e 8.758.600 8.767.800* N/D No ano fiscal de 2021, relatamos um aumento de 9.200 toneladas métricas nas emissões do escopo 3, categoria 1, em comparação com a 

linha de base do ano fiscal de 2020. Esse aumento se deve às mudanças nas demandas de produtos durante o primeiro ano da pandemia.

Para o ano fiscal de 2022, aprimoramos a metodologia de cálculo e a abordagem de geração de relatórios para o escopo 3, categoria 1. A 
abordagem revisada incorpora agora os gastos no ano fiscal com os relatórios dos fornecedores diretos e indiretos para o escopo 3, categoria 
1, quando disponíveis. Isso assegura que os cálculos usem os dados mais recentes sobre as emissões dos fornecedores, bem como os gastos 
diretos e indiretos no mesmo período de relatório. Como resultado, não estamos relatando o progresso no ano fiscal de 2022, já que essas 
informações dependem dos dados de emissões dos fornecedores, que não estarão disponíveis antes de janeiro de 2023.7 

Escopo 3, categoria 3: atividades upstream 
relacionadas a combustíveis e energia

MTCO
2
e 131.700 105.500 143.000* No ano fiscal de 2022, as emissões do escopo 3 das atividades relacionadas a combustíveis e energia aumentaram em 37.500 toneladas 

métricas. Isso representa um aumento de 8,6% em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020. Embora essa categoria esteja 
relacionada à aquisição de combustíveis e eletricidade, ela também depende de fatores de emissão de terceiros. Atribuímos o aumento no 
ano fiscal de 2022 principalmente às mudanças anuais nos fatores de emissão publicados.

Escopo 3, categoria 4: transporte/distribuição 
upstream

MTCO
2
e 763.400 1.098.200 1.350.600* No ano fiscal de 2022, nossas emissões do escopo 3 em viagens de transporte/distribuição upstream aumentaram em 572.754 toneladas 

métricas em comparação com o ano fiscal de 2020, que foi o ano inicial. Isso representa um aumento de 75%. Atribuímos isso ao aumento 
das remessas por avião e ao aumento na precisão graças ao compartilhamento de informações adicionais com as operadoras de logística. 

Escopo 3, categoria 6: viagem de negócios MTCO
2
e 314.300 61.400 19.600* No ano fiscal de 2022, as emissões do escopo 3 em viagens de negócios foram reduzidas em 41.800 toneladas métricas. Isso representa 

uma diminuição de 93,8% em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020, mesmo adicionando duas outras categorias de 
emissões, estadias em hotéis e locações de veículos a partir dos números do ano fiscal de 2021. Atribuímos essa diminuição no ano fiscal 
de 2022 à redução adicional das viagens de negócios em virtude da COVID-19.

Escopo 3, categoria 11: uso de produto 
vendido

MTCO
2
e 14.750.000 13.100.000 13.590.000* No ano fiscal de 2022, as emissões do escopo 3 de uso de produto vendido diminuíram em 1.116.000 toneladas métricas. Isso representa 

uma redução de 7,9% em comparação com o ano fiscal de 2020, que foi o ano inicial. Atribuímos essa redução às melhorias nos fatores de 
emissão das grades globais.8 

* Contratamos um terceiro para executar procedimentos de garantia limitada em relação a essas métricas. Veja todos os detalhes e a metodologia dos dados.
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Promoção das metas de sustentabilidade

Meta Unidade de medida AF20 AF21 AF22 Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2022

Reduziremos em 50% as 
emissões de gases do efeito 
estufa (GEE) dos escopos  
1 e 2 até 2030

MTCO
2
e das emissões de GEE 

dos escopos 1 e 2 (com base no 
mercado)

290.300 216.300 203.700 No ano fiscal de 2022, reduzimos em 12.600 toneladas métricas as emissões combinadas de gases do efeito estufa dos escopos 1 e 2 
(com base no mercado). Isso representa uma redução de 29,8% em relação à linha de base ajustada do ano fiscal de 2020. Atribuímos 
essa redução no ano fiscal de 2022 às aquisições adicionais de eletricidade renovável, às atividades de conservação de energia, ao 
dimensionamento adequado do espaço físico e aos impactos contínuos da COVID-19.9 

Fontes renováveis representarão 
75% das fontes de eletricidade 
em todas as instalações da 
Dell Technologies até 2030 — 
e 100% até 2040

Porcentagem da eletricidade gerada 
por fontes renováveis

46% 54% 55%* No ano fiscal de 2022, aumentamos para 55% a eletricidade obtida de fontes renováveis. Isso representa um aumento de 9 pontos 
percentuais em relação à linha de base ajustada do ano fiscal de 2020. Atribuímos esse aumento às aquisições adicionais de eletricidade 
renovável nos EUA, Europa e Índia, à energia solar adicional no local na Ásia e à redução no consumo de eletricidade em nossas operações 
em virtude das atividades de conservação de energia, do dimensionamento adequado do espaço físico e dos impactos contínuos da 
COVID-19 nas operações baseadas nas instalações.10 

Firmaremos parcerias com 
nossos fornecedores diretos de 
material para cumprir uma meta 
baseada em ciência de redução 
de 60% das emissões de GEE 
por receita unitária até 2030

MTCO
2
e das emissões de GEE 

do escopo 3, categoria 1 por milhão 
de US$

43,711 43,812 42,4* Reduzimos em 3% as emissões de fornecedores diretos de material por milhão de US$ em relação à linha de base do ano fiscal de 2020 
(uma proporção de 42,4 MTCO2e por milhão de US$ no ano fiscal de 2022 em comparação com 43,7 no ano fiscal de 2020).

Promoveremos melhorias de sustentabilidade em nossos locais de trabalho globais até 2030

Reduziremos em 25% o uso de água 
potável nas instalações pertencentes  
à Dell Technologies em locais com alto 
estresse hídrico

Megalitros de água potável 
consumidos em locais com alto 
estresse hídrico

68 45 39* No ano fiscal de 2022, diminuímos em 6 megalitros o uso de água potável em locais com alto estresse hídrico. Isso representa uma 
diminuição de 42,6% nesses locais em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos essa diminuição às atividades 
de conservação e aos impactos contínuos da COVID-19 nas operações baseadas nas instalações.

Reduziremos em 10% o uso de água  
potável nas instalações pertencentes 
à  Dell Technologies nos demais locais

Megalitros de água potável usados 
em outros locais

1.358 1.161 1.098* No ano fiscal de 2022, diminuímos em 63 megalitros o uso de água potável nos demais locais. Isso representa uma diminuição de 19,1% 
nesses locais em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos essa diminuição às atividades de conservação, ao 
dimensionamento adequado do espaço físico e aos impactos contínuos da COVID-19 nas operações baseadas nas instalações.

Reduziremos em 90% os resíduos 
plásticos no local de trabalho

Toneladas métricas de resíduos 
plásticos 
nos locais de trabalho

N/D N/D N/D Nossa meta se concentra em reduzir os resíduos plásticos e de poliestireno plástico dos serviços de alimentação e de outras atividades 
gerais no local de trabalho. Com a presença dos membros de equipes nos locais de trabalho afetada pela pandemia, qualquer redução 
relatada não refletiria os níveis normais de consumo de plástico. À medida que mudarem o local e o modo de trabalho dos membros de 
equipe, avaliaremos o relato dessa métrica ou de uma alternativa no futuro.13 

* Contratamos um terceiro para executar procedimentos de garantia limitada em relação a essas métricas. Veja todos os detalhes e a metodologia dos dados.
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Promoção das metas de sustentabilidade

Meta Unidade de medida AF20 AF21 AF22 Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2022

A cada ano até 2030, 
mostraremos compromissos 
contínuos para proporcionar 
ambientes de trabalho saudáveis 
onde as pessoas possam 
prosperar

Total de horas de treinamento em 
responsabilidade socioambiental 
dado aos profissionais da cadeia 
de suprimentos global da Dell

41.733 
(2019)

61.124 
(2020)

61.587 No ano fiscal de 2022, a Dell forneceu 61.587 horas de treinamento em questões socioambientais para os membros de equipes da cadeia 
de suprimentos. Atribuímos esse progresso à melhoria da comunicação.

A cada ano até 2030, vamos 
proporcionar o desenvolvimento 
de habilidades prontas para 
o futuro para os funcionários 
da cadeia de suprimentos

Número total de horas de 
treinamento em habilidades 
prontas para o futuro nas 
localizações das fábricas internas

12.723 
(2019)

6.592 
(2020)

13.045 No ano fiscal de 2022, os membros de equipe da Dell fizeram 13.045 horas de treinamento em habilidades prontas para o futuro em 
nossas fábricas internas. Atribuímos esse progresso ao crescimento das metodologias de treinamento virtual e presencial e à expansão 
do alcance e do impacto das oportunidades de desenvolvimento de habilidades de treinamento.

Número total de horas de 
treinamento em habilidades 
prontas para o futuro na cadeia 
de suprimentos

N/D 99.271 
(2020)

144.658 No ano fiscal de 2022, a Dell registrou 144.658 horas de treinamento em habilidades prontas para o futuro por meio de um programa piloto 
com dois fornecedores. Atribuímos esse progresso à melhoria do engajamento com os parceiros fornecedores.
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Promoção das metas de sustentabilidade

Meta Unidade de medida AF20 AF21 AF22 Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2022

A cada ano até 2030, vamos 
manter o engajamento com 
as pessoas que fazem nossos 
produtos

Número de entrevistas de feedback 
conduzidas com funcionários da 
cadeia de suprimentos

12.487 
(2019)

11.699 
(2020)

12.641 No ano fiscal de 2022, 12.641 entrevistas de feedback foram conduzidas com funcionários da cadeia de suprimentos durante as auditorias 
de fábrica terceirizadas e certificadas pela Responsible Business Alliance (RBA). Atribuímos esse progresso à capacidade de aumentar 
o número de auditorias de fornecedor que foram concluídas à medida que as restrições da COVID-19 foram aliviadas.

Porcentagem das instalações 
de fabricação com canais de 
feedback em vigor

99% 
(2019)

100% 
(2020)

100% No ano fiscal de 2022, 100% das instalações de fabricação tinham canais de feedback em vigor. 

Número de sessões internas 
de ideação

303 271 271 No ano fiscal de 2022, os membros de equipes das fábricas da Dell participaram de 271 sessões de ideação nas fábricas internas. Estamos 
comprometidos em organizar eventos que incentivem o compartilhamento de práticas recomendadas criativas, ainda aderindo aos 
protocolos de saúde e segurança da COVID-19.

Ideias de inovação internas 
implementadas como projetos

620 826 1.405 No ano fiscal de 2022, implementamos 1.405 ideias de inovação de membros de equipes das fábricas da Dell como projetos. Atribuímos 
esse progresso ao amadurecimento do processo de inovação por meio de ferramentas centralizadas, recursos e planejamento de eventos, 
todos liderados pela equipe de Cultura de inovação.

Nível de participação nas sessões 
internas de ideação

97% 86% 92% No ano fiscal de 2022, 92% dos membros de equipes das fábricas da Dell participaram de sessões internas de ideação. Atribuímos esse 
progresso recente à coordenação mais sólida de todas as localizações de fábrica da Dell para criar eventos significativos, empolgantes 
e focados na inovação para os membros de equipes e gerentes da linha de frente.

Número de ideias enviadas na 
cadeia de suprimentos

N/D N/D 8.131 No ano fiscal de 2022, 8.131 ideias foram enviadas pelos funcionários para o gerenciamento como parte de um programa piloto com dois 
fornecedores a fim de apoiar o engajamento dos funcionários e incentivar a inovação.

Número de ideia implementadas 
na cadeia de suprimentos

N/D N/D 7.763 No ano fiscal de 2022, 7.763 ideias foram implementadas como parte de um programa piloto com dois fornecedores para incentivar 
a inovação por meio do engajamento dos funcionários.
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Meta Unidade de medida AF20 AF21 AF22 Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2022

META MOONSHOT

Até 2030, 50% da força de trabalho global e 40% dos líderes de pessoas globais serão indivíduos que se identificam como mulheres

Até 2030, 50% da força de trabalho global 
serão formados por indivíduos que se 
identificam como mulheres

Porcentagem da força de trabalho 
global que se identifica como 
mulher

31,1% 31,8% 33,9% No ano fiscal de 2022, 33,9% da força de trabalho global se identificaram como mulheres. Isso representa uma adição anual de 2,1 pontos 
percentuais em relação à nossa meta. Atribuímos esse progresso rumo à meta ao foco contínuo nas metas para 2030 de cultivo à inclusão 
pela liderança e pelos membros de equipes da Dell Technologies, assim como às práticas culturais inclusivas na contratação, no desenvolvimento 
e na retenção de talentos.

Até 2030, 40% dos líderes de pessoas globais 
serão indivíduos que se identificam como 
mulheres

Porcentagem de líderes de pessoas 
na força de trabalho global que se 
identificam como mulheres

24,4% 25,8% 28,2% No ano fiscal de 2022, 28,2% dos líderes de pessoas se identificaram como mulheres. Isso representa uma adição anual de 2,4 pontos 
percentuais em relação à nossa meta. Atribuímos esse progresso ao foco contínuo nas metas para 2030 de cultivo à inclusão pela liderança 
e pelos membros de equipes da Dell Technologies, assim como às práticas culturais inclusivas na contratação, no desenvolvimento e na 
retenção de talentos.

Até 2030, 25% da força de trabalho nos EUA e 15% dos líderes de pessoas nos EUA serão indivíduos que se identificam como negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos

Até 2030, 25% da força de trabalho nos 
EUA será composta por indivíduos que se 
identificam como negros/afro-americanos 
ou hispânicos/latinos

Porcentagem da força de trabalho 
nos EUA que se identifica como 
negra/afro-americana ou hispânica/
latina

13,3% 14,2% 15,4% No ano fiscal de 2022, 15,4% da força de trabalho nos EUA se identificaram como negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos. 
Isso representa uma adição anual de 1,2 ponto percentual em relação à nossa meta. Atribuímos esse progresso ao foco contínuo nas 
metas para 2030 de cultivo à inclusão pela liderança e pelos membros de equipes da Dell Technologies, assim como às relações com 
universidades, ao alinhamento com faculdades e universidades historicamente negras, instituições que atendem minorias e instituições 
que atendem hispânicos e à expansão das faculdades comunitárias.

Até 2030, 15% dos líderes de pessoas nos 
EUA serão indivíduos que se identificam 
como negros/afro-americanos ou hispânicos/
latinos

Porcentagem dos líderes de 
pessoas na força de trabalho dos 
EUA que se identificam como 
negros/afro-americanos ou 
hispânicos/latinos

9,9% 11,4% 12,2% No ano fiscal de 2022, 12,2% dos líderes de pessoas nos EUA se identificaram como negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos. 
Isso representa uma adição anual de 0,8 pontos percentuais em relação à nossa meta. Atribuímos esse progresso ao foco contínuo nas 
metas para 2030 de cultivo à inclusão pela liderança e pelos membros de equipes da Dell Technologies, assim como às práticas culturais 
inclusivas na contratação, no desenvolvimento e na retenção de talentos.

Metas de cultivo à inclusão
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Metas de cultivo à inclusão

Meta Unidade de medida AF20 AF21 AF22 Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2022

A cada ano até 2030, 90% dos 
funcionários classificarão seus 
trabalhos como significativos

Porcentagem de funcionários que 
classificaram seu trabalho como 
significativo

93% 91% 88% No ano fiscal de 2022, 88% dos funcionários classificaram o respectivo trabalho como significativo (medido no ano fiscal de 2023). 
Isso representa uma redução de 3 pontos percentuais em comparação com o desempenho no ano fiscal de 2021. Isso pode ser 
parcialmente atribuído à mudança para a medição do sentimento de realização pessoal dos funcionários no trabalho, já que entendemos 
que isso é o principal motivador de energia e engajamento. Outros dados de nossa pesquisa anual de engajamento indicam que os 
funcionários acreditam em nosso propósito geral — 88% dos funcionários disseram que a Dell Technologies está contribuindo para 
o mundo e impulsionando o progresso humano mais do que outras empresas, e 92% viram um vínculo claro entre o próprio trabalho 
e os objetivos da Dell Technologies.14 

Até 2030, 50% dos funcionários 
participarão de Employee 
Resource Groups (ERGs) para 
promover o impacto social

Porcentagem de funcionários que 
participam de ERGs

33% 44% 47% No ano fiscal de 2022, 47% dos funcionários participaram de um ou mais ERGs. Isso representa uma adição anual de 3,0 pontos 
percentuais em relação à nossa meta. Atribuímos esse progresso ao foco contínuo nas metas para 2030 de cultivo à inclusão pela 
liderança e pelos membros de equipes da Dell Technologies, assim como aos amplos esforços dos ERGs para conectar e envolver 
os membros de equipes durante a pandemia, à expansão dos ERGs para novas regiões e às colaborações entre ERGs em eventos 
e iniciativas importantes.

A cada ano até 2030, 75% dos 
funcionários acreditarão que 
o líder os inspira

Porcentagem de funcionários que 
acreditam que seu líder é inspirador

83% 83% 87% No ano fiscal de 2022, 87% dos funcionários acreditavam que a respectiva liderança era inspiradora (medido no ano fiscal de 2023). 
Isso representa um aumento de 4 pontos percentuais em comparação com o desempenho no ano fiscal de 2021. Ao longo dos últimos 
anos desafiadores, nossos líderes ainda inspiraram consistentemente os membros de equipes. Na pesquisa anual de engajamento, duas 
das perguntas com maior pontuação foram sobre os líderes — 93% dos funcionários acreditavam que os líderes tinham as habilidades, 
o conhecimento e a experiência para conduzir a equipe rumo ao futuro, e 93% dos funcionários disseram que o respectivo líder se 
importava com o bem-estar deles, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional.15 

Até 2030, 95% dos funcionários 
participarão de processos 
anuais de aprendizado de base 
sobre tópicos indispensáveis, 
como preconceito, assédio, 
microagressão e privilégio

Porcentagem de funcionários 
que participaram do aprendizado 
básico anual

15% 33% 99% No ano fiscal de 2022, 99,6% dos funcionários participaram do aprendizado básico anual sobre tópicos relacionados à inclusão. O aumento 
de 66,6 pontos percentuais nos permitiu superar a meta de 95%. Atribuímos esse aumento ao lançamento de uma experiência inovadora 
de e-Learning intitulada Be the Change, disponível a todos os funcionários em vários idiomas. A transição para o modelo de aprendizado 
mais curto e independente nos permitiu dimensionar amplamente o programa de aprendizado básico em toda a empresa. Além disso, 
fornecemos aos líderes recursos para incentivar conversas mais inclusivas com os membros de equipes.
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Meta Unidade de medida AF20 AF21 AF22 Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2022

META MOONSHOT

Com nossa tecnologia e escala, 
promoveremos um avanço na 
saúde e na educação por meio 
de iniciativas de inclusão digital 
que visam trazer resultados 
duradouros para um bilhão 
de pessoas até 2030

Número total de pessoas 
beneficiadas (cumulativo)

46.588.226 93.565.402 159.742.242 No ano fiscal de 2022, 66 milhões de pessoas a mais foram beneficiadas por iniciativas de saúde e educação. Com isso, beneficiamos 
de modo cumulativo aproximadamente 160 milhões de pessoas. O aumento em relação ao ano anterior (aproximadamente 47 milhões de 
pessoas beneficiadas no ano fiscal de 2021) se deve ao impacto crescente do programa Digital LifeCare e ao alcance maior das doações 
dos estratégicos parceiros sem fins lucrativos.16 

A cada ano até 2030, 50% das 
vagas das iniciativas sociais 
e educacionais de capacitação 
serão ocupadas por pessoas que 
se identificam como meninas, 
mulheres ou minorias sub-
representadas

Porcentagem de pessoas 
beneficiadas que se identificam 
como meninas, mulheres ou 
membros de grupos sub-
representados

51,7% 56,1% 54,1% No ano fiscal de 2022, 54,1% das pessoas capacitadas por nossas iniciativas sociais e educacionais eram meninas, mulheres ou grupos 
sub-representados. Isso representa uma redução de 2 pontos percentuais em comparação com o desempenho no ano anterior. Atribuímos 
o progresso contínuo aos programas de doações estratégicas e ao Digital LifeCare, que beneficiaram mais pessoas no ano fiscal de 2022. 
A inclusão de métricas DWEN e outras iniciativas dos Employee Resource Groups (ERGs) oferecem dados mais abrangentes de alcance 
demográfico em comparação a outros programas. No ano fiscal de 2022, atualizamos essa definição para refletir uma redação mais inclusiva.17

Até 2030, usaremos nosso 
conhecimento especializado 
e nossa tecnologia para ajudar 
1.000 parceiros sem fins 
lucrativos a se transformarem 
digitalmente para atender 
melhor as respectivas 
comunidades

Número total de parceiros sem fins 
lucrativos apoiados na respectiva 
jornada de transformação digital 
(cumulativo)

11 7718 222 No ano fiscal de 2022, 146 organizações sem fins lucrativos receberam suporte da Dell. De modo cumulativo, essa adição atinge o marco 
de 222 organizações sem fins lucrativos exclusivas apoiadas rumo à meta de 1.000 organizações entre os anos fiscais de 2020 e 2030. 
Essa melhoria em relação ao ano anterior (65 organizações sem fins lucrativos apoiadas no ano fiscal de 2021) é atribuída a um significativo 
aumento no alcance do programa de workshops de consultoria pro bono, que foi implementado globalmente no ano fiscal de 2022.19

A cada ano até 2030, 75% dos 
funcionários participarão de 
doações ou voluntariado em 
suas comunidades

Porcentagem de funcionários 
que participaram de doações/
voluntariado

59% 51% 50% No ano fiscal de 2022, 50% dos membros de equipes globais da Dell Technologies participaram de doações ou voluntariado. Isso representa 
uma perda de 1 ponto percentual em relação ao ano anterior. Atribuímos essa diminuição ao impacto negativo contínuo que a COVID-19 teve 
sobre o voluntariado presencial e ao fato de que vários escritórios da Dell permaneceram fechados ao longo do ano fiscal de 2022.

Metas de transformar vidas
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Meta AF20 AF21 AF22

META MOONSHOT

Até 2030, automatizaremos totalmente os processos de controle de dados, facilitando para os clientes o controle de seus dados pessoais

Criar um centro de confiança digital de privacidade voltado ao 
cliente como parte dos recursos da Minha conta

O foco esteve no design e na validação técnica. Os recursos 
para desativar e reativar a Minha conta on-line foram concluídos em 
27 países até o final do ano fiscal de 2020.

Lançamos o novo centro de confiança de privacidade para que os 
usuários registrados na Minha conta Dell conseguissem gerenciar 
facilmente seus dados.

No ano fiscal de 2022, lançamos o centro de confiança de privacidade, 
disponível a usuários em 27 países sem exigir que eles se conectem 
com a Minha conta Dell, oferecendo transparência quanto às práticas 
de privacidade da Dell para públicos abrangentes.

Expandir nossa solução digital de conformidade com 
a privacidade operacional (ou seja, RSA Archer) para integrá-
la ao centro de confiança digital de privacidade recém-criado 
em Minha conta

Os recursos para desativar e reativar a Minha conta on-line foram 
concluídos em 27 países até o final do ano fiscal de 2020. O ano 
fiscal de 2020 foi voltado ao projeto e à validação técnica para 
que os recursos acessassem e excluíssem dados pessoais.

Fortalecemos os procedimentos internos com a incorporação de 
controles e processos de conformidade da privacidade operacional.

Por meio do programa de privacidade global da Dell Technologies, 
seis países adicionais foram incluídos no fluxo de trabalho 
automatizado de direitos dos sujeitos dos dados, integrando o Archer 
ao centro de confiança de privacidade.

Aprimorar nossa Declaração de Privacidade on-line em dell.
com para dar mais transparência sobre as práticas de coleta e 
privacidade de dados da Dell Technologies

No ano fiscal de 2020, atualizamos a Declaração de Privacidade da 
Dell nos EUA para dar mais transparência sobre as práticas de coleta 
e privacidade de dados da Dell.

Esse item foi concluído no ano fiscal de 2020. Nós continuamos a monitorar e atualizar nossas declarações de acordo com 
os desenvolvimentos do mercado e os requisitos regulamentares de transparência.

Metas de defesa da ética e privacidade
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Meta Unidade de medida AF20 AF21 AF22 Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2022

A cada ano até 2030, 100% 
dos funcionários demonstrarão 
o compromisso com nossos 
valores

Porcentagem de funcionários da 
Dell que concluíram o treinamento 
de ética e conformidade designado

100% 100% 100% No ano fiscal de 2022, 100% dos funcionários da Dell concluíram o treinamento de ética e conformidade designado. No ano fiscal de 2021, 
houve 100% de conclusão. Atribuímos a continuidade desse êxito às melhorias que tornaram a conclusão de treinamentos mais acessíveis 
a uma força de trabalho cada vez mais remota, por exemplo, por meio do novo aplicativo My Ethics.

Porcentagem de funcionários 
da Dell que concordaram 
com o Código de conduta 
da Dell Technologies

100% 100% 100% No ano fiscal de 2022, 100% dos funcionários da Dell concordaram com o Código de conduta da Dell Technologies. No ano fiscal de 
2021, 100% concordaram. Atribuímos a continuidade desse êxito aos aprimoramentos que tornaram o Código de conduta acessível 
e compreensível, inclusive por meio do conteúdo modular e pesquisável no aplicativo My Ethics.

Até 2030, 100% dos parceiros 
com quem fazemos negócios 
demonstrarão o compromisso 
com nossos valores

Porcentagem de parceiros que 
concordaram com o Código 
de conduta para parceiros

N/D 96% 94% No ano fiscal de 2022, 94% dos parceiros concordaram com os valores e as expectativas definidos no Código de conduta para parceiros. 
O ano fiscal de 2021 representa a linha de base para essa meta. No ano fiscal de 2022, focamos em rastrear os dados de concordância de 
Solution Providers de nível de metal e distribuidores Authorized no Dell Technologies Partner Program (DTPP).

Porcentagem de parceiros que 
concluíram o treinamento em ética 
e conformidade designado

N/D 100% 100% 100% dos parceiros aprovados na auditoria anual do Dell Technologies Partner Program (DTPP) concluíram o curso Treinamento em 
conformidade para parceiros da Dell quando necessário. O ano fiscal de 2021 representa a linha de base para essa meta. No ano fiscal 
de 2022, focamos em rastrear os dados de conclusão dos Solution Providers de nível de metal e distribuidores comerciais Authorized 
no DTPP.

Metas de defesa da ética e privacidade
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Metodologia das metas 
Nosso plano de ESG para 2030 determina metas ambiciosas para a década20 e além dela. Acreditamos que o modo de rastrear nosso progresso é essencial e investimos 
significativamente na identificação de indicadores-chave de desempenho e abordagens de medição. Descrevemos aqui as metodologias que apoiam cada uma das metas.

Promover a sustentabilidade
Trabalhamos constantemente para refinar o modo de gerar resultados e aumentar a precisão dos 
relatórios. À medida que evoluirmos os processos de coleta de dados, que ajustarmos nossa medição 
e que as metodologias de geração de relatórios de emissões de GEE forem aprimoradas na cadeia de 
suprimentos mais ampla, nossos números históricos de emissão poderão ser reafirmados. Faremos isso 
para fornecer os dados mais precisos possíveis e para continuar a gerar melhorias a fim de acompanhar 
as práticas recomendadas.

Até 2030, para cada produto que um cliente comprar, vamos reutilizar ou reciclar um produto 
equivalente. 100% de nossas embalagens serão feitas de material reciclado ou renovável.  
Mais da metade do conteúdo dos produtos será feita com material reciclado ou renovável.

Métrica: Até 2030, para cada produto que um cliente comprar, vamos reutilizar ou reciclar um 
produto equivalente.

Metodologia: No passado, relatamos apenas o peso dos materiais usados que foram coletados. 
A metodologia atual progrediu para permitir a combinação de unidades coletadas e unidades convertidas 
a partir do peso do material coletado. Continuaremos a aprimorar a metodologia para garantir uma 
medição unitária mais precisa. Estamos colaborando expressivamente com parceiros de reciclagem 
para apresentar relatórios mais granulares com detalhes sobre as categorias de produtos coletados.

Métrica: Até 2030, 100% de nossas embalagens serão feitas de material reciclado ou renovável.

Metodologia: O escopo inclui a embalagem de todos os materiais da marca Dell Technologies enviados 
aos clientes. A medição se baseia nas respostas à pesquisa com fornecedores de embalagens em várias 
linhas de negócios, que foram usadas para determinar as porcentagens aproximadas de conteúdo 
reciclado e virgem em nossas embalagens por volume.

Métrica: Até 2030, mais da metade do conteúdo de nossos produtos será feita com material 
reciclado ou renovável.

Metodologia: Relatamos o volume estimado de materiais reciclados ou renováveis como uma porcentagem 
do peso total dos materiais usados em todos os produtos da marca Dell Technologies vendidos no período 
do relatório. Continuamos a analisar o uso atual de material para refinar a métrica baseada na porcentagem 
e a trabalhar para desenvolver processos padronizados de geração de relatórios na base de suprimento de 
materiais. Estamos cooperando com fornecedores, especialistas em materiais e reciclagem e outros para 
criar o conjunto de dados e promover a definição de materiais renováveis e reciclados em todo o setor.

Atingiremos emissões líquidas zero de gases do efeito estufa (GEE) em todos os escopos 1, 2 e 3 até 2050

Medição: MTCO
2
e do escopo 1: emissões diretas

Metodologia: As emissões de GEE são calculadas de acordo com os padrões e as orientações contábeis 
do protocolo de GEE.

Medição: MTCO
2
e do escopo 2: emissões indiretas, com base no mercado

Metodologia: As emissões de GEE são calculadas de acordo com os padrões e as orientações contábeis 
do protocolo de GEE.

Medição: MTCO e do escopo 3, categoria 1: mercadorias e serviços adquiridos
2

Metodologia: Para o cálculo do escopo 3, categoria 1, usamos um método híbrido que considera as 
emissões alocadas relatadas pelos fornecedores e os fatores de emissões do EEIO no nível da mercadoria 
para assegurar a estimativa mais precisa possível de nossa participação nas pegadas dos fornecedores. 
Ao considerar as duas metodologias por fornecedor, nossa abordagem visa eliminar estimativas 
insuficientes. Esse cálculo é feito para todos os fornecedores, tanto diretos quanto indiretos, com os 
quais a Dell tem qualquer gasto e, em seguida, totalizado para chegar ao valor do escopo 3, categoria 1.
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Medição: MTCO
2
e do escopo 3, categoria 3: atividades upstream relacionadas a combustíveis e energia

Metodologia: As emissões de GEE são calculadas de acordo com os padrões e as orientações contábeis 
do protocolo de GEE. Essa categoria inclui as emissões relacionadas à produção de combustíveis 
e à energia adquirida e consumida pela Dell que não estão incluídas nos escopos 1 e 2.

Medição: MTCO
2
e do escopo 3, categoria 4: transporte/distribuição upstream

Metodologia: As emissões de GEE são calculadas de acordo com os padrões e as orientações 
contábeis do protocolo de GEE. Isso inclui logística de entrada, logística de saída, transporte/distribuição 
e transporte/distribuição downstream dos pedidos retirados pelos clientes.

Medição: MTCO
2
e do escopo 3, categoria 6: viagem de negócios

Metodologia: As emissões de GEE são calculadas de acordo com os padrões e as orientações contábeis 
do protocolo de GEE, considerando viagens de negócios por avião, trem e carro, assim como hotéis. 
Essa categoria não inclui as emissões dos veículos pertencentes à Dell nem o uso de jatos corporativos, 
já que esses são incluídos nos cálculos do escopo 1. As emissões da linha de base do ano fiscal de 
2020 incluíram viagens aéreas e ferroviárias. No ano fiscal de 2021, as emissões de estadias em hotéis 
e locações de veículos foram adicionadas. As emissões das viagens áreas a negócios foram ajustadas 
para incorporar o aumento do forçamento radioativo.

Medição: MTCO
2
e do escopo 3, categoria 11: uso de produto vendido

Metodologia: Os cálculos dessa meta são feitos por meio de um processo em três etapas.

Primeiro, calculamos a pegada de energia agregada para cada tipo de produto. Para sistemas client 
(inclusive desktops e notebooks), monitores, servidores e sistemas de rede, esse cálculo se baseia no 
uso de energia esperado durante a vida útil para modelos representativos e no número de unidades 
vendidas durante o período do relatório para cada um desses modelos. Para sistemas de armazenamento, 
esse cálculo se baseia no número de unidades vendidas para cada linha de produtos, no uso de energia 
esperado durante a vida útil dessas unidades e em um multiplicador específico à linha de produtos que 
contabiliza a energia extra exigida pela plataforma para dar suporte às unidades em uso.

Em segundo lugar, o uso de energia agregado de todos os tipos de produto é somado para gerar uma 
pegada de energia agregada de todo o hardware da Dell vendido durante o período do relatório.

Em terceiro lugar, calculamos as pegadas de carbono específicas às regiões usando fatores de emissão 
publicados pela IEA e um conjunto de fatores de ponderação que alocam o uso de energia nessas regiões. 
Os fatores de emissão da IEA são então ajustados para contabilizar as diferenças dos fatores de GWP 
entre IPCC AR4 e AR6. Somamos as pegadas de carbono específicas às regiões para estimar um número 
mundial do escopo 3, categoria 11, para o portfólio de hardware da Dell.

Para os cálculos do ano fiscal de 2022, calculamos os fatores de emissão de nossas quatro regiões de 
interesse (OECD Américas, OECD Ásia e Oceania [menos China], OECD Europa, China) a partir dos 
fatores de emissão provisionais de 2020 publicados pela IEA para as regiões OECD Américas e OECD 
Europa, assim como os fatores de emissão de 2019 publicados pela IEA para OECD Ásia e Oceania 
(menos China) e China. A IEA publicou os fatores de emissão provisionais de 2020 para OECD Ásia 
e Oceania. No entanto, os números publicados parecem ser pontos claros fora da curva e não foram 
confirmados por uma análise detalhada dos outros fatores de emissão da IEA.

Reduziremos em 50% as emissões de gases do efeito estufa dos escopos 1 e 2 até 2030

Metodologia: Essa meta aumenta os esforços de redução do plano Legacy of Good de 2020. As emissões 
de GEE são calculadas de acordo com os padrões e as orientações contábeis do protocolo de GEE. 
As emissões de GEE dessa meta são a soma das emissões do escopo 1 e das emissões do escopo 2 
baseadas no mercado.

Fontes renováveis representarão 75% das fontes de eletricidade em todas as instalações da Dell 
até 2030 — e 100% até 2040

Metodologia: A quantidade de eletricidade renovável inclui a eletricidade adquirida gerada por energia 
eólica, solar, hidrelétrica e por outras fontes renováveis, além da eletricidade renovável gerada no local, 
como em painéis solares. Os cálculos seguem os padrões e as diretrizes contábeis do protocolo de GEE.

Vamos firmar uma parceria com os fornecedores diretos de material para atingir uma meta com base 
científica de redução de 60% das emissões de gases do efeito estufa por receita unitária até 2030

Metodologia: A Dell usa a alocação financeira para ajudar a identificar qual parcela das emissões de GEE 
dos fornecedores é criada por meio da fabricação dos produtos Dell. Comparamos essas emissões ano 
a ano por receita unitária para compreender a intensidade das emissões da cadeia de suprimentos. 
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Promoveremos melhorias de sustentabilidade em nossos locais de trabalho globais até 2030

Métrica: Reduziremos em 25% o uso de água potável nas instalações pertencentes à Dell em locais 
com alto estresse hídrico

Metodologia: A água é utilizada em instalações da Dell principalmente para fins domésticos, como para 
bebidas, cozimento, limpeza e descarga de sanitários, refrigeração e irrigação de ambientes. Ela não é 
utilizada em nossos processos de montagem. O uso de água potável em cada instalação inclui água de 
alta qualidade de origem municipal e privada, além de água retirada da superfície, subterrânea e de fontes 
pluviais. O nível de estresse hídrico de cada instalação é identificado com a pontuação geral de risco de 
água do Aqueduct Water Risk Atlas. Essa meta se aplica aos edifícios que pertencem e são operados pela 
Dell e estão localizados em comunidades com pontuações gerais de risco de água “alta” ou “muito alta”.

Métrica: Reduziremos em 10% o uso de água potável nas instalações pertencentes à Dell nas demais 
localidades

Metodologia: Consulte acima. Essa meta se aplica aos edifícios que pertencem e são operados pela 
Dell e estão localizados em comunidades com pontuações gerais de risco de água abaixo de “alta”.

Métrica: Reduziremos em 90% os resíduos plásticos no local de trabalho

Metodologia: Essa meta faz referência ao peso anual de resíduos plásticos e de poliestireno plástico 
gerados nas atividades operacionais e dos escritórios da Dell (inclusive o serviço de alimentação prestado 
pela Dell), que são descartados, compostados ou enviados a um local externo para reciclagem. Em 
virtude da pandemia de COVID-19, não foi possível conduzir um estudo planejado da geração de resíduos 
plásticos nas instalações dos escritórios. Portanto, essa linha de base poderá ser ajustada no futuro, 
depois que as operações voltarem ao normal.

A cada ano até 2030, mostraremos compromissos contínuos para proporcionar ambientes de 
trabalho saudáveis onde as pessoas possam prosperar

Metodologia: O escopo é o número total de horas de treinamento on-line e presencial oferecidos aos 
funcionários das fábricas da Dell e aos fornecedores sobre tópicos como saúde e segurança, eficiência 
no uso de energia, gerenciamento de água, trabalho forçado e muito mais. Nos relatórios anteriores, 
os resultados dessa meta foram calculados usando os dados do ano-calendário. A partir do relatório 
do ano fiscal de 2022, os resultados serão calculados usando os dados do ano fiscal. 

A cada ano até 2030, vamos proporcionar o desenvolvimento de habilidades prontas para o futuro 
para os funcionários da cadeia de suprimentos

Metodologia: O escopo consiste nos dados dos treinamentos totais em habilidades prontas para o futuro 
para dois fornecedores importantes no programa piloto.

A cada ano até 2030, vamos manter o engajamento com as pessoas que fazem nossos produtos

Medição: entrevistas de feedback conduzidas com os funcionários da cadeia de suprimentos

Metodologia: O escopo é o número total de entrevistas conduzidas durante as auditorias nas fábricas pela 
Responsible Business Alliance (RBA). Essas entrevistas são feitas em sigilo por auditores terceirizados 
independentes. Nos relatórios anteriores, os resultados dessa meta foram calculados usando os dados 
do ano-calendário. A partir do relatório do ano fiscal de 2022, os resultados serão calculados usando os 
dados do ano fiscal.

Medição: fábricas com canais de feedback disponíveis

Metodologia: Essa métrica representa a porcentagem de fábricas da Dell Technologies e de fornecedores 
de alto risco que foram submetidas a auditorias e cumpriram com o requisito de ter canais de feedback 
em vigor determinado pelo Código da RBA. Espera-se que os dados relatados para acompanhar 
o progresso dessa meta evoluam à medida que desenvolvermos ainda mais o trabalho nessa área. Nos 
relatórios anteriores, os resultados dessa meta foram calculados usando os dados do ano-calendário. 
A partir do relatório do ano fiscal de 2022, os resultados serão calculados usando os dados do ano fiscal.

Medição: sessões internas de ideação

Metodologia: O escopo inclui os dados coletados pelo programa Culture of Innovation em todas as 
fábricas da Dell.

Medição: Ideias de inovação internas implementadas como projetos

Metodologia: Isso reflete o número de ideias internas de inovação que estão sendo implementadas como 
projetos. O escopo inclui os dados coletados pelo programa Culture of Innovation em todas as fábricas 
da Dell Technologies.

Medição: Nível de participação nas sessões internas de ideação

Metodologia: O escopo inclui os dados coletados pelo programa Culture of Innovation nas fábricas da Dell.

Medição: número de ideias enviadas na cadeia de suprimentos

Metodologia: Isso reflete o número de ideias enviadas por funcionários nos locais de dois fornecedores 
que participam de um projeto piloto da Dell. O escopo inclui os dados coletados pelos dois fornecedores 
participantes.
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Cultivar a inclusão
Até 2030, 50% da força de trabalho global e 40% dos líderes de pessoas globais se identificarão 
como mulheres

Métrica: Até 2030, 50% da força de trabalho global serão formados por indivíduos que se identificam 
como mulheres

Metodologia: Isso se aplica à nossa força de trabalho global. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos 
que se identificam como mulheres.

Métrica: Até 2030, 40% dos líderes de pessoas globais serão indivíduos que se identificam como 
mulheres

Metodologia: Isso se aplica à nossa força de trabalho global. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos 
que são líderes de pessoas e que se identificam como mulheres.

Até 2030, 25% da força de trabalho nos EUA e 15% dos líderes de pessoas nos EUA serão indivíduos 
que se identificam como negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos

Métrica: Até 2030, 25% da força de trabalho nos EUA será composta por indivíduos que se 
identificam como negros/afro-americanos 
ou hispânicos/latinos

Metodologia: Isso se aplica à nossa força de trabalho nos EUA. O escopo inclui a porcentagem de 
indivíduos que se identificam como negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos.

Métrica: Até 2030, 15% dos líderes de pessoas nos EUA serão indivíduos que se identificam como 
negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos

Metodologia: Isso se aplica à nossa força de trabalho nos EUA. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos 
que são líderes de pessoas e que se identificam como negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos.

A cada ano até 2030, 90% dos funcionários classificarão seus trabalhos como significativos

Metodologia: Os dados do ano do relatório são coletados no ano seguinte (por exemplo, os dados do ano 
fiscal de 2022 são coletados e medidos no ano fiscal de 2023), já que essa pesquisa opcional solicita que 
os funcionários considerem o ano anterior do vínculo empregatício. A métrica dessa meta se baseia na 
porcentagem de respostas favoráveis recebidas ao item "Meu trabalho traz uma sensação de realização 
pessoal" durante a pesquisa de opinião anual, interna e opcional com os funcionários da Dell Technologies 
que trabalham em tempo integral e parcial.

Até 2030, 50% dos funcionários participarão de Employee Resource Groups para promover 
o impacto social

Metodologia: Atualmente, relatamos a participação em Employee Resource Groups (ERGs) como 
o número de funcionários inscritos em qualquer um dos 13 ERGs dividido pela população total de 
funcionários no escopo.

A cada ano até 2030, 75% dos funcionários acreditarão que o líder os inspira

Metodologia: Os dados do ano do relatório são coletados no ano seguinte (por exemplo, os dados do ano 
fiscal de 2022 são coletados e medidos no ano fiscal de 2023), já que essa pesquisa opcional solicita que 
os funcionários considerem o ano anterior do vínculo empregatício. A métrica dessa meta se baseia na 
porcentagem de respostas favoráveis recebidas ao item "Meu/Minha líder me inspira" durante a pesquisa 
de opinião anual, interna e opcional com os funcionários da Dell Technologies que trabalham em tempo 
integral e parcial.

Até 2030, 95% dos funcionários participarão de processos anuais de aprendizado de base sobre 
tópicos indispensáveis, como preconceito, assédio, microagressão e privilégio

Metodologia: Essa medição se baseia na porcentagem de funcionários globais da Dell que concluíram 
o Be the Change, que proporciona experiências de aprendizado de base autoguiadas e sob demanda 
referentes a preconceito inconsciente, interseccionalidade, grupos com os quais o funcionário se 
identifica ou não, igualdade e microagressões.
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Transformar vidas
Com nossa tecnologia e escala, promoveremos um avanço na saúde e na educação por meio de iniciativas 
de inclusão digital que visam trazer resultados duradouros para um bilhão de pessoas até 2030

Metodologia: O escopo inclui o número total de indivíduos beneficiados direta ou indiretamente por meio 
dos programas da Dell, como doação estratégica e inovação social (por exemplo, Digital LifeCare). Em 
virtude da vasta distribuição geográfica dos dados e da capacidade limitada de os parceiros verificarem 
os dados na granularidade de cada beneficiário, nossas métricas de impacto direto e indireto não são uma 
representação exclusiva das vidas beneficiadas. No futuro, rastrearemos a representação exclusiva de nosso 
impacto direto. O impacto indireto não será rastreado exclusivamente em virtude da natureza do alcance 
nas comunidades, e essa prática se alinha às práticas comuns de medição e avaliação em todo o setor.

A cada ano até 2030, 50% das vagas das iniciativas sociais e educacionais de capacitação serão 
ocupadas por pessoas que se identificam como meninas, mulheres ou minorias sub-representadas

Metodologia: Essa métrica captura a porcentagem das pessoas que se identificam como meninas, 
mulheres ou grupos sub-representados em relação ao número total de indivíduos beneficiados no ano 
do relatório. “Meninas” e “mulheres” são indivíduos que se identificam com o gênero feminino. O termo  
“sub-representado” inclui, entre outros, os seguintes grupos: meninas ou mulheres, minorias raciais/
étnicas, pessoas beneficiárias que precisam de adaptação/acomodação (limitação mental, física, 
sensorial, cognitiva e neurológica), pessoas LGBTQIA+, grupos de baixo nível socioeconômico. 

Até 2030, usaremos nosso conhecimento especializado e nossa tecnologia para ajudar 1.000 parceiros 
sem fins lucrativos a se transformarem digitalmente para atender melhor as respectivas comunidades

Metodologia: Atualmente, essa medição cobre o número de organizações sem fins lucrativos que 
participaram de um programa Tech Pro Bono. Estamos desenvolvendo medições para incluir organizações 
sem fins lucrativos que recebem apoio de outras iniciativas da Dell, inclusive doações diretas de unidades 
de negócios, e as organizações que se beneficiam do voluntariado orgânico e baseado em habilidades dos 
funcionários.

A Dell investiu no desenvolvimento de uma Ferramenta de avaliação digital, que já está disponível para 
organizações sem fins lucrativos em todo o mundo. Essa ferramenta permite que as organizações sem 
fins lucrativos meçam e determinem a respectiva capacidade digital atual, identifiquem prioridades 
e recursos recomendados de transformação digital e acompanhem o próprio progresso quanto a essas 
prioridades ao longo do tempo. A Ferramenta de avaliação digital foi desenvolvida pela TechSoup, uma 
provedora terceirizada.

A cada ano até 2030, 75% dos funcionários participarão de doações ou voluntariado em suas 
comunidades

Metodologia: O escopo inclui a participação de funcionários credenciados em tempo integral da Dell 
que relataram a própria atuação por meio de uma plataforma terceirizada de doação e voluntariado.
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Defender a ética e a privacidade
Até 2030, automatizaremos totalmente os processos de controle de dados, facilitando para os 
clientes o controle de seus dados pessoais

Métrica: Criar um centro de confiança digital de privacidade voltado ao cliente como parte dos 
recursos da Minha conta

Metodologia: Forneceremos atualizações anuais sobre o progresso rumo à automação completa.

Métrica: Expandir nossa solução digital de conformidade com a privacidade operacional (ou seja, RSA 
Archer) para integrá-la ao centro de confiança digital de privacidade recém-criado em Minha conta

Metodologia: Forneceremos atualizações anuais sobre o progresso rumo ao cumprimento dessa meta.

Métrica: Aprimorar nossa Declaração de Privacidade on-line em dell.com para dar mais transparência 
sobre as práticas de coleta e privacidade de dados da Dell

Metodologia: Vamos fornecer atualizações anuais sobre o progresso.

A cada ano até 2030, 100% dos funcionários demonstrarão o compromisso com nossos valores

Medição: funcionários da Dell que concluíram o treinamento em ética e conformidade designado

Metodologia: A medição é o número de funcionários globais da Dell que concluem os cursos designados 
a eles no sistema de gerenciamento de aprendizado em comparação com o número total de funcionários 
ativos registrados em uma data específica a cada ano. Além disso, os novos funcionários da Dell devem 
concluir o respectivo treinamento em até 90 dias após a contratação.

Medição: funcionários da Dell Technologies que concordaram com o Código de conduta da Dell

Metodologia: A medição é o número de funcionários da Dell que desejam certificar que defenderão 
o Código de conduta da Dell Technologies com a conclusão do curso anual de treinamento on-line 
sobre o Código de conduta em comparação com o número total de funcionários ativos registrados 
em uma data específica a cada ano.

Até 2030, 100% dos parceiros com quem fazemos negócios demonstrarão o compromisso com 
nossos valores

Metodologia: A medição é o número total de parceiros que concordaram com o Código de conduta 
para parceiros por meio do acordo do Dell Technologies Partner Program (DTPP) em comparação 
com o número total de parceiros que participam do DTPP.

A medição é o número total de parceiros que concluem o curso Treinamento em conformidade para 
parceiros da Dell em comparação com o número total de parceiros.
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PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

Temos a responsabilidade 
de proteger nosso planeta

Trabalhamos com nossos clientes, parceiros, 
fornecedores e comunidades para causar impacto 
sobre as questões ambientais mais urgentes. 
Essenciais para os negócios, a capacidade e a escala 
de nossa cadeia de suprimentos global nos permitem 
promover os mais altos padrões de sustentabilidade 
e práticas éticas, responsabilizando-nos por nossas 
ações e promovendo melhorias sempre que possível.
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PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

Na essência de tudo o que fazemos

Atuamos para controlar as mudanças 
climáticas para nossa empresa, nossos 
clientes e a sociedade
As mudanças climáticas são um desafio econômico, social e 
ambiental com consequências cada vez mais evidentes. Nosso foco 
nas mudanças climáticas provém de décadas e é uma prioridade 
para a empresa e as pessoas que servimos. A Dell Technologies 
trabalha em toda a cadeia de valores para reduzir as emissões 
em todos os escopos e, ao mesmo tempo, validar e incorporar 
estratégias adicionais de remoção de carbono que sejam eficazes, 
quantificáveis e verificáveis. Reconhecendo a função essencial que 
a tecnologia pode exercer no tratamento das mudanças climáticas, 
estamos gerando inovações para ajudar os clientes a progredirem 
nas respectivas metas de emissões e apoiar iniciativas de pesquisa 
e conservação em todo mundo.

Aceleramos a economia circular
A população global está crescendo. Com esse crescimento, as 
pessoas consomem mais material, o que, por sua vez, pode gerar 
impactos ambientais negativos relacionados à extração de matéria-
prima para processamento e ao aumento das emissões de carbono. 
Essa realidade está causando preocupações sobre as mudanças 
climáticas, os resíduos e as restrições de recursos. Porém, há 
uma escolha. Podemos optar por mudar o sistema. Ao abandonar 
a economia linear e adotar uma circular, podemos nos preparar para 
reduzir e reutilizar os resíduos, assim como prolongar a vida útil dos 
produtos e materiais para diminuir o impacto ambiental. Na Dell, 
acreditamos que a tecnologia desempenhará um papel importante 
nessa mudança e consideramos a economia circular como um 
modelo de negócios essencial para nosso futuro coletivo.

Defendemos as diversas pessoas que 
fabricam nossos produtos
Com o poder da cadeia de suprimentos global, a Dell tem a dimensão 
e a capacidade para incentivar a produção responsável. Insistimos na 
adoção de práticas éticas, respeito e dignidade para todos que criam 
nossos produtos, e essa é uma condição para conduzir negócios 
conosco. Fazemos parcerias com muitos dos fornecedores para 
ajudá-los a desenvolver as percepções e os recursos necessários, 
tudo com o apoio de um programa de garantia abrangente, inclusive 
auditorias, que aceleram e mantêm as melhorias. Além disso, 
somos um membro fundador da Responsible Business Alliance, 
que dá suporte aos direitos e ao bem-estar dos funcionários e das 
comunidades que contribuem para a cadeia de suprimentos de 
tecnologia global.

Nossas metas de promoção da sustentabilidade se alinham a estas áreas de foco:
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AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

O foco nas mudanças climáticas está aumentando, 
assim como a sensação de agir com urgência
A atenção gerada pela 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas (COP26) e o lançamento do primeiro relatório 
do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
aumentaram expressivamente a conscientização sobre os riscos de 
não agir agora para compensar os piores impactos do aquecimento 
global. 

Não há nenhuma dúvida de que zerar as emissões é o compromisso 
mais sólido que os países e as empresas podem fazer para 
desacelerar o aquecimento global. Estamos comprometidos em 
cumprir nossa meta de emissões líquidas zero por meio das ações, 
tecnologias, medições, parcerias e pessoas certas para isso.

Apesar do aumento no uso do termo “zerar emissões líquidas”, 
o desafio é que nem todos definem ou medem as emissões da 
mesma forma. Na Dell, estamos trabalhando para alinhar a meta 
de zerar as emissões líquidas com as mais recentes diretrizes da 
Science Based Targets initiative (SBTi), uma parceria reconhecida 
no mundo todo entre o CDP, o Pacto Global da ONU, o World 
Resources Institute (WRI) e a Worldwide Fund for Nature (WWF). 
Nossa meta de zerar as emissões líquidas:

• Contém metas em curto prazo baseadas na orientação da SBTi 
e alinhadas com a mais recente ciência climática necessária para 
cumprir as metas do Acordo Climático de Paris, fornecendo um 
caminho claramente definido para que as empresas reduzam as 
emissões, o que ajudará a prevenir os piores impactos das mudanças 
climáticas. Em 2015, fomos uma das 12 primeiras empresas a terem 
suas metas de redução de emissões validadas pela SBTi.

• Apoia a hierarquia de redução climática, comprometendo-se a lidar 
com as emissões de nossa própria cadeia de valores, trabalhando 
para cumprir essas metas de modo prioritário e, ao mesmo tempo, 
avaliando projetos e cronogramas para reduzir as emissões fora 
da cadeia de valores.

• Estende-se a toda a cadeia de valores, contabilizando não 
apenas o escopo 1 (emissões diretas, por exemplo, instalações) 
e o escopo 2 (emissões indiretas adquiridas, por exemplo, 
eletricidade), mas também as emissões do escopo 3 criadas 
em nome da empresa, tais como as provenientes da cadeia de 
suprimentos (upstream) e do uso de produtos pelos consumidores 
(downstream). Essas emissões do escopo 3 frequentemente 
compõem a maior parcela da pegada de carbono das empresas.

Continuaremos o engajamento e a avaliação à medida que as 
diretrizes e os padrões de medição evoluírem. Isso poderá significar 
ajustar a forma de medir e relatar esses valores no futuro para 
assegurar que a meta de emissões líquidas zero seja a mais 
abrangente possível, tudo para cumprir o compromisso de alcançar 
a verdadeira meta de emissões líquidas zero de gases do efeito 
estufa até 2050.

Emissões diretas de recursos 
pertencentes e controlados 
pela Dell Technologies

ESCOPO 1

Emissões de gases do efeito estufa 
por escopo

Emissões indiretas 
relacionadas ao 
consumo de eletricidade, 
vapor, aquecimento e 
refrigeração adquiridos

ESCOPO 2

Emissões indiretas associadas 
à cadeia de suprimentos, 
ao uso de nossos produtos 
pelos clientes e a fatores 
como viagens de negócios 
e transporte de mercadorias 
e serviços

ESCOPO 3
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ESCOPOS 1 E 2

Reduziremos em 50% as emissões de GEE 
dos escopos 1 e 2 até 2030

ESCOPO 3

No ano fiscal de 2023, lançaremos uma nova 
meta para 2030 com o intuito de reduzir as 
emissões de carbono associadas ao uso dos 
produtos vendidos

METAS DE AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

ESCOPO 2

Fontes renováveis representarão 75% das 
fontes de eletricidade em todas as instalações 
da Dell até 2030 — e 100% até 2040

ESCOPO 3

Faremos parcerias com fornecedores diretos 
de materiais para reduzir em 60% as emissões 
de GEE por receita unitária até 2030

A caminho das emissões líquidas zero

ESCOPOS 1, 2 E 3

Atingiremos emissões 
líquidas zero de gases do 
efeito estufa (GEE) em 
todos os escopos 1, 2 e 3 
até 2050
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Nossa meta de zerar as emissões líquidas é uma 
extensão das metas existentes relacionadas ao 
clima e reflete nosso sólido compromisso de agir 
contra as mudanças climáticas. Alcançar essa 
meta exigirá uma cooperação global em diversos 
aspectos dos negócios e da cadeia de valores 
mais ampla, além de uma abordagem baseada na 
ciência que atenda consistentemente às nossas 
metas intermediárias com limite de tempo. Mais 
importante ainda, as metas de emissões para 2030 
são fundamentais para cumprir o objetivo. Para 
alcançar a meta de zerar as emissões líquidas, 
devemos reduzir ou eliminar significativamente 
as emissões dos escopos 1 e 2 e de materiais 
do escopo 3 e, em seguida, concentrar nossos 
esforços, sempre que possível, em equilibrar as 
emissões restantes de GEE por meio de atividades 
de remoção de carbono. Sabemos que esse plano 
é ambicioso. A inovação tecnológica, o aumento 
na adoção da eletricidade renovável e a ciência 
climática influenciam a taxa na qual o mundo 
faz a transição para as emissões líquidas zero. 
Continuaremos a avaliar e atuar com agilidade para 
aproveitar ao máximo esse fatores e acelerar nosso 
progresso, além de apoiar os clientes e parceiros 
com as respectivas metas climáticas.

No ano fiscal de 2022, mantivemos o foco na 
redução das emissões, aumentando o uso de 
eletricidade renovável e fazendo parcerias em 
toda a cadeia de valores. Continuamos a ver 
uma oportunidade significativa de aumentar os 
esforços nas emissões do escopo 3 relacionadas 
ao uso de nossos produtos. No ano fiscal de 
2021, nós finalizamos nossa meta de reduzir 
em 80% a intensidade energética de nossos 
produtos (anos fiscais de 2012 a 2021), alcançando 
uma redução de 76,7% em todo o portfólio. 
Para continuar a progredir nessa área, vamos 
estabelecer uma nova meta para 2030 a fim de 
reduzir as emissões de carbono associadas ao uso 
dos produtos vendidos, que será compartilhada 
no ano fiscal de 2023.

METAS DE AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

Atingiremos emissões líquidas zero de 
gases do efeito estufa (GEE) em todos 
os escopos 1, 2 e 3 até 2050

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 

RELATÓRIO ESG DA  
DELL TECHNOLOGIES 2022 

46
INTRODUÇÃO NOSSO 

PLANO
PAINEL DE INDICADORES 
DE METAS

CULTIVAR A INCLUSÃO TRANSFORMAR VIDAS ÉTICA E PRIVACIDADE CADEIA DE 
SUPRIMENTOS

NOSSOS NÚMEROS APÊNDICEPROMOVER A 
SUSTENTABILIDADE

https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/reporting/2030-goals.htm#advancing&overlay=/en-us/dt/corporate/social-impact/reporting/2030-goals/advancing-sustainability-moonshot-goal-overlay/advancing-sustainability-goal-03.htm


DESTAQUES RECENTES

Alliance of CEO Climate 
Leaders do Fórum Econômico 
Mundial
Antecipando-se à COP26, Michael Dell juntou-
se a mais de 90 diretores executivos de grandes 
organizações multinacionais que integram 
a Alliance of CEO Climate Leaders do Fórum 
Econômico Mundial para assinar uma carta pública 
compartilhando sua disposição de trabalhar lado 
a lado com os governos em um esforço conjunto 
público-privado a fim de acelerar a corrida para 
zerar as emissões líquidas de carbono.

Quadro de Líderes 
em Engajamento com 
Fornecedores do CDP
A Dell foi incluída no Quadro de Líderes em 
Engajamento com Fornecedores do CDP, que 
fornece uma classificação para a eficiência na qual 
as empresas envolvem os fornecedores nas ações 
contra as mudanças climáticas. O CDP avaliou 
o desempenho do engajamento de fornecedores 
usando a resposta das empresas a determinadas 
perguntas sobre governança, metas, emissões do 
escopo 3 e engajamento da cadeia de valores no 
questionário de mudanças climáticas de 2021 do 
CDP. Além disso, fomos enquadrados na categoria 
climática A- pela qualidade e abrangência das 
informações apresentadas.

“O mundo está despertando 
para o fato de que alcançar 
emissões líquidas zero de 
gases do efeito estufa não 
é mais uma opção. Vamos 
eliminar o carbono dos 
negócios até 2050 por 
meio de metas em curto 
e longo prazo orientadas 
por inovações tecnológicas, 
pela adoção cada vez maior 
da eletricidade renovável 
e pela ciência climática. No 
entanto, as empresas não 
estão isoladas. É preciso 
que todos se unam para 
evitar os piores impactos do 
aquecimento global. É por 
esse motivo que estamos 
usando a tecnologia para 
ajudar os clientes, a cadeia 
de valores e a sociedade 
nessa transição para as 
emissões líquidas zero.”
JJ DAVIS 
DIRETORA DE ASSUNTOS CORPORATIVOS, 
DELL TECHNOLOGIES

Mike Libecki, o explorador da National Geographic, usa notebooks Dell Rugged Extreme 
para apoiar a pesquisa sobre clima e microplástico em uma expedição à Antártida.
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Assumir a responsabilidade pelas emissões de GEE geradas pelas instalações, pelos veículos e pela 
eletricidade, refrigeração e aquecimento adquiridos por nossa empresa é o primeiro passo da jornada 
rumo às emissões líquidas zero. O uso de eletricidade em nossos prédios é a maior fonte de emissões 
de GEE de nossas operações, combinada a uma quantidade menos expressiva proveniente dos 
combustíveis e refrigerantes utilizados nos edifícios e veículos da empresa. Para alcançar uma redução 
de 50% até 2030, estamos concentrados na eficiência do uso de eletricidade e no aumento do uso de 
energia renovável. Nossas metas de redução de GEE dos escopos 1 e 2 para 2030 foram aceitas pela 
Science Based Targets initiative (SBTi) como consistentes com as reduções exigidas para restringir 
o aquecimento global a 1,5 grau Celsius, a mais ambiciosa meta do Acordo Climático de Paris.

METAS DE AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

Reduziremos em 50% as emissões de 
gases do efeito estufa (GEE) dos escopos 
1 e 2 (baseados no mercado) até 2030

MTCO
2
e das emissões de GEE dos escopos 1 e 2 (com base no mercado)

Redução medida a partir da linha de base do ano fiscal de 2020.21 

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO* DESTAQUES RECENTES

Reduzimos em 86.600 toneladas 
métricas as emissões de GEE 
dos escopos 1 e 2 desde o ano 
fiscal de 2020
No ano fiscal de 2022, obtivemos a certificação 
padrão ISO 50001 para sistemas de gestão 
energética para duas instalações adicionais da 
Dell. Como resultado dessas certificações, todas 
as 10 instalações de fabricação pertencentes 
à Dell estão agora certificadas. Por meio 
desse e de outros programas, continuaremos 
a implementar projetos para aumentar a eficiência 
no uso de energia e reduzir os gases do efeito 
estufa nos edifícios onde operamos.

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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A transição para as opções renováveis é essencial para diminuir 
a emissão de carbono em nossa economia e reduzir os efeitos 
das mudanças climáticas. Estamos progredindo e continuaremos 
a trabalhar para encontrar alternativas de eletricidade renovável 
a fim de alcançar 100% até 2040. Essa meta contribui para as 
reduções de emissões do escopo 2 e apoia a meta de redução 
de emissões de GEE dos escopos 1 e 2.

Fontes renováveis representarão 75% das fontes 
de eletricidade em todas as instalações da 
Dell Technologies até 2030 — e 100% até 2040

METAS DE AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

DESTAQUES RECENTES

Mantivemos o foco em melhorias 
energéticas nos edifícios que possuímos 
e nos espaços que locamos
Para apoiar a estratégia global de eletricidade renovável em longo 
prazo, no ano fiscal de 2022, adicionamos a eletricidade renovável 
às instalações na Índia, França e EUA. Conduzimos também várias 
avaliações detalhadas de oportunidades de encontrar soluções 
alternativas e em curto prazo para edifícios e espaços locados, 
o que será usado para ajudar no planejamento da estratégia 
global de eletricidade renovável em longo prazo.

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Total da eletricidade consumida gerada por fontes renováveis

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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METAS DE AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

Redução medida a partir da linha de base do ano fiscal de 2020.

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*Entendemos que parte de nosso impacto geral 
sobre o carbono no ambiente inclui as emissões de 
carbono que ocorrem quando nossos fornecedores 
fabricam componentes-chave e prestam serviços 
vitais para nós. A meta atual de reduções das 
emissões dos fornecedores em curto prazo 
demonstra nosso compromisso de lidar com 
as mudanças climáticas em toda a cadeia de 
valores e foi aprovada pela Science Based Targets 
initiative (SBTi). Continuaremos a aprimorar nossa 
postura de responsabilidade, assim como a dos 
fornecedores, para maximizar nosso impacto.

Demonstramos isso por meio do engajamento 
com os fornecedores para ajudá-los a reduzir as 
respectivas emissões de GEE e rastrear o próprio 
progresso. Trabalhamos constantemente para 
refinar o modo de gerar resultados e aumentar 
a precisão dos relatórios. Ao longo do ano passado, 
nossos fornecedores aprimoraram as práticas de 
geração de relatórios de emissões de GEE. Além 
disso, aperfeiçoamos ainda mais as metodologias de 
coleta de dados usadas para calcular os resultados 
da meta dos fornecedores diretos de material. 

Essas mudanças estão refletidas nos resultados 
do ano fiscal de 2022. Além disso, vamos 
redefinir a linha de base global e os resultados 

iniciais dos relatórios. Os números atualizados 
do ano fiscal de 2021 revelam que estávamos 
nivelados com a linha de base, pois havíamos 
relatado anteriormente uma diminuição nas 
emissões dos fornecedores diretos por milhões 
do dólares (milhão de US$) de receita.

Ao longo do ano passado, aprofundamos 
o engajamento com os fornecedores diretos de 
material e os apoiamos nos respectivos esforços 
de definir metas ambiciosas de redução das 
emissões de GEE. Por meio do engajamento 
direto com as equipes de sustentabilidade dos 
fornecedores, trabalhamos para compreender 
as barreiras que eles enfrentam para definir 
metas de redução e compartilhamos práticas 
recomendadas a fim de ajudá-los a superá-las. 
Além disso, fornecemos padrões e metodologias 
globais para a definição de metas de GEE 
e recomendamos as ferramentas públicas que 
usamos para desenvolver nossas próprias metas. 
Todas essas atividades são essenciais para 
impulsionar as reduções nas emissões de GEE 
em longo prazo junto aos fornecedores diretos 
de material, o que ajuda a cumprir nossa meta.

Faremos parcerias com fornecedores diretos de materiais para 
reduzir em 60% as emissões de GEE por receita unitária até 2030 

MTCO
2
e das emissões de GEE por milhão de US$

22 23 

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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DESTAQUES RECENTES

Apoiamos os fornecedores na geração de relatórios climáticos
Nós incentivamos os fornecedores a responderem ao questionário climático do CDP e oferecemos 
feedback detalhado a cada um deles, inclusive como ampliar e apresentar respostas mais aprofundadas 
ao questionário climático no futuro. Incluímos essa prática como parte da abordagem contínua das 
discussões sobre emissões de GEE com os fornecedores. Isso aumentou o nível de especificidade dos 
fornecedores, que passaram a descrever os programas de modo qualitativo, e não apenas com dados 
numéricos. Este estudo de caso ilustra melhor como trabalhamos com os fornecedores para ajudar 
a reduzir as emissões de GEE.

Mantivemos o foco nas emissões do escopo 3 associadas 
ao uso de produtos vendidos
Quando observamos nossas emissões de GEE, assumimos a responsabilidade durante todo 
o processo, abrangendo também o uso de nossos produtos por clientes e parceiros. A meta 
finalizada de reduzir em 80% a intensidade energética de todo o portfólio de produtos (anos 
fiscais de 2012 a 2021) era ambiciosa e se concentrava na redução da intensidade energética 
de uma variedade completa de produtos, desde notebooks até servidores e armazenamento. 
Temos orgulho da redução alcançada de 76,7% e vamos agora voltar nossa atenção para 
a próxima meta ambiciosa. Para continuar a progredir nessa área, vamos estabelecer uma 
nova meta para 2030 a fim de reduzir as emissões de carbono associadas ao uso dos 
produtos vendidos, que será compartilhada no ano fiscal de 2023.
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META MOONSHOT DE ECONOMIA CIRCULAR

Aceleração da economia circular

Até 2030, para cada produto que 
um cliente comprar, vamos reutilizar 
ou reciclar um produto equivalente

Até 2030, 100% de nossas 
embalagens serão feitas de 
material reciclado ou renovável

Até 2030, mais da metade do conteúdo 
de nossos produtos será feita com 
material reciclado ou renovável
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À medida que trabalhamos para lidar com desafios 
globais como as mudanças climáticas, os resíduos 
e a poluição, a economia circular, que consiste na 
redução de resíduos e emissões e na reutilização 
de produtos e materiais em seu mais alto valor, 
é essencial para ajudar a solucionar esses problemas. 
Nossa meta de economia circular exige recuperar 
o máximo do que é produzido e dimensionar 
significativamente a adoção de materiais reciclados 
e renováveis. Essas duas medidas, juntamente 
com a metodologia de design da Dell para otimizar 
a reutilização e a reciclagem de produtos, dão 
suporte ao futuro da economia circular.

No ano fiscal de 2022, usamos mais de 
179,8 milhões de quilos (396,5 milhões de libras) 
de materiais sustentáveis em nossos produtos 
e embalagens. No entanto, nossa abordagem vai 
além do material. Ao considerar a sustentabilidade 
e todos os estágios do ciclo de vida dos produtos, 
nós reduzimos ainda mais a pegada de carbono. 
Projetar produtos que durem mais e sejam mais 
fáceis de reparar, reformular ou reciclar alivia 
a pressão por obter novos materiais, assim 
como as emissões relacionadas à fabricação.

Entender os desafios do uso, da reciclagem 
e da reutilização sustentáveis de materiais 
é fundamental para essa meta. No ano fiscal de 
2022, focamos os esforços em parcerias para 
identificar novos materiais e ideias inovadoras 
de design, como o Concept Luna. Além disso, 
aproveitamos nossos 25 anos de liderança 
em reciclagem para dimensionar os serviços 
existentes e testar novas maneiras de incentivar 
os fluxos de devolução. Essa será uma área na 
qual continuaremos a investir para desenvolver 
os programas atuais e introduzir novos, tudo para 
responder às mudanças nos comportamentos de 
consumidores e empresas. Faremos parcerias para 
cumprir nossa meta e reduzir o impacto ambiental.

Conheça melhor a perspectiva da Dell sobre 
a circularidade →

META MOONSHOT DE ECONOMIA CIRCULAR

Até 2030, para cada produto que um cliente comprar, vamos reutilizar 
ou reciclar um produto equivalente. 100% de nossas embalagens serão 
feitas de material reciclado ou renovável. Mais da metade do conteúdo 
dos produtos será feita com material reciclado ou renovável.

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta.

† Contratamos um terceiro para executar procedimentos de garantia limitada em relação a essa métrica. Veja todos os detalhes e a metodologia dos dados.

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Porcentagem de produtos coletados (total de 
unidades recolhidas para reciclagem e reutilização 
em relação à quantidade de produtos vendidos)

Porcentagem de conteúdo reciclado/renovável 
na embalagem
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https://www.dell.com/en-us/blog/pushing-the-boundaries-of-sustainable-pc-design-concept-luna/
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/electronics-recycling/index.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/electronics-recycling/index.htm
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/briefs-summaries/design-for-environment.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/briefs-summaries/design-for-environment.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-fy22-limited-assurance-report-and-management-assertion.pdf


Liderança em reparos
O reparo é essencial para que os produtos 
possam ser usados por mais tempo e fiquem 
longe dos aterros. Na Dell Technologies, há muito 
tempo apoiamos a escolha de clientes de reparar 
seus dispositivos por conta própria ou de procurar 
outra opção conveniente de reparo. É importante 
continuar a ampliar as conversas sobre reparos. 
Vemos oportunidades de ampliar a liderança da 
Dell, oferecendo rotas adicionais para tornar os 
reparos mais acessíveis e econômicos.

Leia mais aqui sobre nosso trabalho de apoio aos reparos →

Reformulação da reciclagem
Cumprir a meta de reutilizar ou reciclar no 
mesmo ritmo em que produzimos significa tentar 
novas formas de envolver indivíduos, parceiros 
e empresas para que eles devolvam as tecnologias 
não utilizadas. Recentemente, nós ampliamos 
o Programa trade-in da Dell, que permite aos 
consumidores trocar a tecnologia elegível que 
eles não utilizam mais (de qualquer marca) 
e receber um crédito imediato para a compra 
de novos produtos Dell. Colaboramos também 
com a Google, Apple, Amazon e Microsoft para 
lançar um piloto de um ano de reciclagem de 
produtos eletrônicos recolhidos das residências 
para os consumidores de toda a cidade de 
Denver, no Colorado. Desenvolvido em parceria 
com a start-up de reciclagem Retrievr, esse 
piloto está ajudando a colher percepções para 
compreender melhor os fatores mais críticos 

que afetam o comportamento dos consumidores 
e aplicá-los para aprimorar os processos de 
reciclagem de resíduos eletrônicos. Além disso, 
ampliamos o Asset Recovery Services (ARS) 
comercial para 36 países, ajudando clientes 
a obterem valor dos ativos de TI existentes 
e a implementarem serviços sustentáveis de 
reciclagem e recuperação em escala.

Expansão do uso do plástico 
de áreas costeiras
No ano fiscal de 2022, superamos nosso 
compromisso em apoio ao Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 14 da ONU para 
aumentar em 10 vezes o uso anual de plástico 
de áreas costeiras até 2025 de acordo com 
a linha de base de 2017 (10 x 16.000 libras). O uso 
de mais de 227.000 libras de plástico de áreas 
costeiras em nossas embalagens em um único 
ano nos permitiu cumprir essa meta quatro anos 
antes da programação. Além disso, anunciamos 
recentemente um importante marco que expande 
o uso do plástico de áreas costeiras para além das 
embalagens dos produtos. O Latitude Série 5000 
e as Precision Mobile Workstations 3570/3751 
contêm agora plástico de áreas costeiras no 
gabinete do ventilador (28%), e os desktops 
OptiPlex Micro e as workstations Precision contêm 
esse material no ventilador e em seu gabinete (13%). 
A série de mochilas, capas e maletas EcoLoop Pro 
da Dell também contém agora 100% de plástico 
de áreas costeiras no tecido externo principal. 

DESTAQUES RECENTES

“Logo de início, a Dell reconheceu a necessidade de uma 
colaboração entre os setores para lidar com a escala 
do problema do plástico de áreas costeiras e incentivou 
o desenvolvimento e o lançamento do NextWave Plastics, 
o único consórcio de empresas globais que atua em 
conjunto para criar uma rede de fornecedores de plástico 
de áreas costeiras e agregar valor para as comunidades 
de onde esse material é extraído. A extensão do uso desse 
material em novos produtos demonstra o compromisso em 
longo prazo da Dell de lidar com as 14 milhões de toneladas 
métricas de plástico que chegam aos oceanos a cada ano.”
DUNE IVES 
DIRETORA EXECUTIVA DA LONELY WHALE
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https://www.dell.com/en-us/blog/repair-reuse-recycle-the-circular-economy-in-action/
https://retrievr.com/Denver/
https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/ocean-commitments
https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/ocean-commitments


A cada ano até 2030, 
mostraremos compro-
missos contínuos para 
proporcionar ambientes 
de trabalho saudáveis 
onde as pessoas possam 
prosperar

A cada ano até 
2030, vamos manter 
o engajamento com 
as pessoas que fazem 
nossos produtos

A cada ano até 2030, 
vamos proporcionar 
o desenvolvimento de 
habilidades prontas 
para o futuro para os 
funcionários da cadeia 
de suprimentos

Incentivo às pessoas que criam nossos produtos

Promoveremos melhorias 
de sustentabilidade 
em nossos locais de 
trabalho globais até 2030

METAS DE INCENTIVO ÀS PESSOAS
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METAS DE INCENTIVO ÀS PESSOAS

O incentivo à sustentabilidade começa internamente. Trabalhamos em nível local para reduzir o impacto ambiental de nossas instalações em todo 
o mundo, mas as ações priorizadas para um país podem ser diferentes em outro. Nossas fábricas em Xiamen, na China, por exemplo, enfrentam 
problemas relacionados à água muito diferentes dos escritórios em Montpellier, na França, ou dos data centers em Durham, na Carolina do Norte. 
Enquanto acompanhamos nossos esforços em comparação a duas iniciativas globais, reduzir o uso de água potável e reduzir os resíduos plásticos 
no local de trabalho, nós analisamos também os esforços mais amplos de sustentabilidade. Em um ambiente onde o trabalho híbrido continua 
a crescer e novas formas de trabalhar continuam a surgir, avaliaremos como as áreas de foco dessa meta vão mudar no futuro.

Promoveremos melhorias de sustentabilidade em 
nossos locais de trabalho globais até 2030

A Dell usa água potável principalmente para fins domésticos, como 
para bebidas, cozimento, limpeza e descarga de sanitários, bem 
como refrigeração e irrigação de ambientes externos. O estresse 
hídrico — qualquer situação em que a água é insuficiente para as 
necessidades de uma região — é crônico em algumas partes do 
mundo. Embora os recursos hídricos sejam preciosos em todos os 
lugares, a vida e a operação nessas áreas exigem uma consideração 
especial. Vemos nosso objetivo de reduzir o uso de água potável 
como parte do compromisso de cidadania nessas comunidades. Os 
resultados do ano fiscal de 2022 mostram uma diminuição nessas 
duas metas, principalmente como resultado da redução expressiva 
na presença da força de trabalho nas instalações pertencentes 
à Dell. À medida que novas formas de trabalho continuarem a surgir, 
avaliaremos o impacto nessa meta.

Reduziremos em 25% o uso de água 
potável nas instalações pertencentes 
à Dell Technologies em locais com alto 
estresse hídrico e 10% nos demais locais O plástico de uso único — aquele usado uma vez e depois 

descartado — é um sintoma da economia linear. Queremos eliminar 
essa prática. Nossa meta se concentra em reduzir os resíduos 
plásticos e de poliestireno plástico dos serviços de alimentação 
e de outras atividades gerais no local de trabalho. Com a presença 
dos membros de equipes nos locais de trabalho afetada pela 
pandemia, qualquer redução relatada não refletiria os níveis normais 
de consumo de plástico. À medida que mudarem o local e o modo 
de trabalho dos membros de equipe, avaliaremos o relato dessa 
métrica ou de uma alternativa no futuro.

Reduziremos em 90% os resíduos 
plásticos no local de trabalho
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Redução medida a partir da linha de base do ano fiscal de 2020.

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Locais de trabalho sustentáveis por natureza
Recebemos o prêmio Silver pela certificação LEED Interior Design and Construction (LEED ID+C) para nossa sede no Japão. A equipe de design 
de instalações incorporou recursos de economia de água, eficiência no uso de energia e qualidade do ar interno, entre outras medidas, nesses 
espaços locados para apoiar os objetivos de sustentabilidade e proteger as pessoas e o planeta.

0

300

600

900

1,200

1,500

AF22AF21AF20

1.358

1.161
1.098

Megalitros de água potável usados 
em outros locais

0

10

20

30

40

50

60

70

80

AF22AF21AF20

68

45
39

Megalitros de água potável consumidos 
em locais com alto estresse hídrico

DESTAQUES RECENTES

43%

de redução no 
uso de água 

potável

19%

de redução no 
uso de água 

potável

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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A cada ano até 2030, mostraremos compromissos contínuos 
para proporcionar ambientes de trabalho saudáveis onde as 
pessoas possam prosperar
A Dell proporciona um local de trabalho seguro 
e saudável onde as pessoas podem prosperar. 
Garantir esse local de trabalho envolve 
o compromisso com a saúde, a segurança, 
o treinamento e o gerenciamento. Esperamos 
o mesmo de nossa cadeia de suprimentos 
e reforçamos a operação responsável de 
nossas fábricas e das fábricas dos fornecedores. 
Aprimoramos nossa abordagem para continuar 
a causar um impacto significativo.

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

METAS DE INCENTIVO ÀS PESSOAS

DESTAQUES RECENTES

Piloto de engajamento no local 
de trabalho
Trabalhamos com a Social Accountability International 
(SAI) para testar o programa TenSquared em nossa 
cadeia de suprimentos. O TenSquared, que é um 
programa estruturado de 100 dias para o engajamento 
no local de trabalho, uniu equipes de funcionários 
e gerentes dos fornecedores para lidar com as causas 
raízes dos desafios no local de trabalho, superar os 
obstáculos institucionais às mudanças e criar uma 
cultura de melhoria contínua. Os funcionários de 
linha de frente dos fornecedores participaram do 
processo de análise de causa raiz, discussão sobre 
soluções, avaliação do progresso da execução 
e medição do impacto. Os participantes aprenderam 
uma metodologia robusta de resolução de problemas, 
comunicação organizacional e liderança, que poderá 
ser aplicada aos desafios futuros. Saiba mais sobre o 
programa TenSquared neste estudo de caso.

Implementação de novos 
processos
Mantivemos o compromisso com a saúde 
e  a segurança de todos na cadeia de suprimentos 
ao priorizar os processos de fabricação de alto 
risco. Implementamos uma hierarquia de controle 
para processos, tais como a fundição de alumínio 
e magnésio, a galvanoplastia e a limpeza de tintas 
e solventes. Os processos incluem eliminação 
e substituição, assim como controles administrativos 
e de engenharia. Avaliamos também os sistemas 
de gerenciamento, as proteções ao maquinário, 
a operação processual e o gerenciamento de materiais 
dos processos de alto risco dos fornecedores.

Novas formas de envolver os 
fornecedores
Trabalhamos em parceria com fornecedores 
para aumentar as respectivas práticas de saúde 
e segurança, facilitando workshops e desenvolvendo 
uma série de vídeos breves focados na segurança 
de produtos químicos e no uso do equipamento de 
proteção individual (EPI) adequado. Essa série está 
disponível na plataforma de treinamento móvel da Dell, 
o que facilita o acesso dos funcionários. Saiba mais 
sobre como promovemos o aprendizado digital por 
meio de telefones celulares.

Total de horas de treinamento em responsabilidade 
socioambiental dado aos profissionais da cadeia de 
suprimentos global da Dell

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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Número total de horas de treinamento em habilidades 
prontas para o futuro nas localizações das fábricas internas
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A cada ano até 2030, vamos proporcionar 
o desenvolvimento de habilidades prontas 
para o futuro para os funcionários da 
cadeia de suprimentos
Em toda a nossa cadeia de suprimentos global, milhares de pessoas trabalham para dar vida aos produtos e serviços 
da Dell. Fazer um trabalho significativo, desenvolver novas habilidades e avançar na carreira são essenciais para 
o sucesso. Estamos trabalhando para identificar habilidades essenciais para o futuro, fornecer aos membros de 
equipes as habilidades e os treinamentos necessários para desvendar oportunidades e avançar na carreira, assim 
como dar suporte aos esforços de nossos fornecedores para fazer o mesmo. Para oferecer o desenvolvimento de 
habilidades em escala, no ano fiscal de 2022, implementamos soluções inovadoras adicionais para as oportunidades 
de aprendizado on-line e treinamento presencial.

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Número total de horas de treinamento em habilidades 
prontas para o futuro na cadeia de suprimentos

METAS DE INCENTIVO ÀS PESSOAS

Desenvolvimento de habilidades 
digitais e de comunicação
Apoiamos o crescimento das equipes internas de 
fabricação ao implementar treinamentos prontos para 
o futuro focados na eficácia pessoal e interpessoal, tais 
como a comunicação e a mentalidade de crescimento, 
assim como em tópicos de habilidades cognitivas, como 
tomada de decisões, pensamento crítico, criatividade 
e inovação. Tendo as habilidades digitais como a 
base dos negócios, focamos também no treinamento 
e desenvolvimento da confiança nessa área central.

Programa piloto de habilidades 
prontas para o futuro
Desenvolvemos e implementamos um piloto de 
habilidades prontas para o futuro junto a dois 
fornecedores importantes. A Dell colaborou com 
esses fornecedores para comparar os programas 
de treinamento e desenvolvimento deles em 
relação aos padrões da Dell e do setor, criou uma 
estratégia de roteiro de desenvolvimento de talentos 
para os funcionários da linha de frente, criou kits 
de ferramentas de treinamento personalizados, 
compartilhou práticas recomendadas e monitorou 
o progresso. No futuro, nosso objetivo será promover 
programas de desenvolvimento de habilidades prontas 
para o futuro liderados pelos fornecedores em toda 
a cadeia de suprimentos.

DESTAQUES RECENTES

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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A cada ano até 
2030, vamos manter 
o engajamento com 
as pessoas que fazem 
nossos produtos
As pessoas que fazem nossos produtos são essenciais para nosso 
sucesso. Ouvir o feedback e aproveitar as exclusivas percepções 
delas criam um local de trabalho melhor e impulsionam os negócios. 
Nossa experiência interna — por meio do programa Culture 
of Innovation da equipe de fabricação — demonstra como um 
ambiente positivo e inclusivo permite que a inovação prospere por 
meio do engajamento individual, do desenvolvimento de habilidades, 
de eventos dedicados e do reconhecimento. Essa experiência 
forma a base do engajamento da Dell com os fornecedores para 
dar suporte aos respectivos programas semelhantes.

METAS DE INCENTIVO ÀS PESSOAS
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Seminários de ideação 
e inovação
Lançamos seminários de capacitação em parceria 
com as equipes do Culture of Innovation. Os 
seminários apoiam a ideação e a inovação em 
10 locais de fabricação. As sessões se concentram 
no compartilhamento das melhores práticas da 
classe, o que ajuda a dimensionar e amadurecer 
a inovação da cadeia de suprimentos entre os 
principais locais. A instrução inclui orientação 
sobre a estrutura ideal: metodologias de ideação, 
priorização e implementação das melhores ideias.

Sessões virtuais de brainstorm
Facilitamos sessões de brainstorm on-line para 
promover o compartilhamento de ideias entre 
as instalações globais. As equipes do Culture 
of Innovation aprimoraram a estratégia de 
engajamento com o lançamento de mais eventos 
virtuais, usando plataformas de colaboração 
que permitiram a participação dos funcionários 
da linha de frente na ideação, na resolução de 
problemas e no reconhecimento em tempo real. 
Planejamos continuar a expandir os eventos 
virtuais a todas as equipes globais de fabricação 
no ano fiscal de 2023.

DESTAQUES RECENTESDESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Número de entrevistas de feedback conduzidas com 
funcionários da cadeia de suprimentos

Porcentagem das instalações de fabricação com canais 
de feedback em vigor

Número de sessões internas de ideação

Ideias de inovação internas implementadas como projetos Nível de participação nas sessões internas de ideação

8.131
Número de ideias 

enviadas na 
cadeia de 

suprimentos

7.763
Número de ideia 
implementadas 

na cadeia de 
suprimentos

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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Sustentabilidade dos produtos

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE
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SUSTENTABILIDADE DOS PRODUTOS

Redução do impacto ambiental 
de nossos produtos para garantir 
um planeta mais saudável
Pessoas e organizações em todo 
o mundo usam nossa tecnologias para 
gerar inovação e progresso. Com o uso 
crescente de tecnologias, há a necessidade 
constante de reduzir o impacto ambiental 
da criação de nossos produtos, assim como 
e pegada energética quando os clientes 
usam esses produtos. Na Dell Technologies, 
a sustentabilidade faz parte de todas as 
decisões tomadas sobre os produtos para 
concretizar a economia circular e cumprir 
as metas de zerar as emissões líquidas 
de gases do efeito estufa. Consideramos 
o meio ambiente em todo o ciclo de vida de 
um produto, desde o design e a obtenção 
de materiais até a fabricação, o envio 
e o eventual fim da vida útil desses 
produtos. 

O design sustentável estende a vida útil dos 
produtos e materiais, reduzindo as emissões e os 
resíduos para o planeta, assim como atende às 
demandas crescentes dos clientes por produtos 
sustentáveis. Um recente estudo de pesquisa 
global conduzido pela Economist Intelligence Unit 
(EIU)33 e encomendado pela Worldwide Fund for 
Nature (WWF) revela um aumento surpreendente 
de 71% nas buscas por mercadorias sustentáveis 
nos últimos cinco anos. 

Além de nossos produtos, estamos aprimorando 
serviços e programas para aumentar a coleta de 
equipamentos de TI preexistentes e não utilizados. 
Estamos ajudando os clientes a aproveitarem 
os resultados comerciais e de sustentabilidade 
do modelo “as a service”. Por meio desses 
esforços, oferecemos as tecnologias e os serviços 
avançados que os clientes buscam e, ao mesmo 
tempo, incentivamos constantemente a inovação 
para reduzir nosso impacto ambiental.

Exploração de material 
sustentável
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SUSTENTABILIDADE DOS PRODUTOS

Design circular
Os princípios de design circular da Dell Technologies incentivam a redução no tamanho e no número de 
componentes necessários, a quantidade de material necessário para cada componente e a complexidade 
de montagem dos sistemas, tornando-os mais fáceis de reparar, reutilizar e reciclar. Exemplos práticos 
disso incluem o uso de ferramentas e colchetes padrão, assim como de encaixes e parafusos uniformes 
como alternativas ao adesivo.

Concept Luna
No ano fiscal de 2022, introduzimos o Concept Luna, um protótipo que desafia os limites do 
design futuro dos notebooks. O Concept Luna impulsiona a inovação ao explorar como tornar 
os componentes mais acessíveis, substituíveis e reutilizáveis a fim de reduzir o uso de recursos 
e manter os materiais circulares na economia. Esse ambicioso fluxo de trabalho está testando, 
provando e avaliando ideias de design sustentáveis para ajudar a identificar as que têm o maior 
potencial de escala em todo o portfólio. Em comparação a um notebook semelhante no atual 
portfólio da Dell,34 o Concept Luna demonstra:

• 50% de redução geral na pegada de carbono.

• 10 vezes menos parafusos, facilitando o acesso aos componentes internos.

• Uma inovação no conceito, que prende todos os componentes sem adesivos.

• 75% de redução no tamanho da placa-mãe.35

• Chassi de alumínio processado usando energia hidrelétrica.

ACELERAÇÃO DA 
CIRCULAÇÃO

Design inovador
Nossos designers começam 

pensando na �nalidade, 
tornando os produtos fáceis de 
usar, reparar e reciclar quando 

chegam ao �m da vida útil.

Materiais sustentáveis
O uso de materiais 
reciclados/renováveis em 
produtos e embalagens 
mantém esses materiais 
circulando na economia.

Reutilização e reciclagem
A extensão da vida útil 

e a recuperação de materiais 
no �nal dela promovem 

a economia circular.
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Materiais sustentáveis
A Dell prioriza o uso de materiais reciclados e renováveis em seus produtos e embalagens. Os materiais reciclados e renováveis podem reduzir expressivamente 
o impacto ambiental da fabricação em comparação com as emissões geradas para criar esses materiais. 

Nosso amplo trabalho para ampliar o uso de materiais sustentáveis significa que não dependemos de um material ou fornecedor para cumprir a meta de ter 50% 
dos produtos e 100% das embalagens feitos com materiais reciclados ou renováveis até 2030.

SUSTENTABILIDADE DOS PRODUTOS

Materiais reciclados que utilizamos atualmente:

• Loop fechado: Coletamos as tecnologias não utilizadas e reciclamos os 
materiais para produzir peças para novos dispositivos. Por exemplo, em 2021, 
o OptiPlex se tornou o primeiro PC a usar discos rígidos feitos com alumínio 
reciclado de loop fechado obtido de unidades de disco antigas.36

• Fibra de carbono: Reciclamos materiais de fibra de carbono obtidos do setor 
aeroespacial, entre outros, para usá-los em nossos produtos. Esse material 
termoplástico baseado na fibra de carbono pode ser triturado, fundido em 
resina termoplástica e moldado como novas peças, ainda assim mantendo 
a capacidade de reciclagem.

• Plástico de áreas costeiras: Desde 2017, usamos mais de 443.000 libras 
de plástico de áreas costeiras em nossas embalagens. Recentemente, 
estendemos o uso desse material a determinados produtos Latitude, Precision 
e OptiPlex, assim como à linha de estojos para transporte EcoLoop™. 

• Plástico reciclado pós-consumo (PCR): Usamos o plástico PCR feito 
a partir de diversas fontes, tais como coolers de 5 galões e plástico de 
uso único, em todo o portfólio de produtos e embalagens. 

Materiais renováveis que utilizamos atualmente:

• Bioplástico feito com talol: Um subproduto do processo de produção de 
papel, o talol37 é misturado com outros materiais novos e reciclados para 
o uso nas tampas dos notebooks Latitude 5000 e Precision 3000.

• Borracha de base biológica usando óleo de mamona: O óleo de mamona,38 
que não é próprio para o consumo alimentar, é usado para criar uma 
borracha para as proteções inferiores dos novos notebooks Latitude Séries 
5000/7000/9000 e dos notebooks móveis Precision Série 3000.

• Materiais de embalagem renováveis: Os materiais que usamos em certas 
embalagens incluem papel e papelão corrugado reciclados, bambu e, mais 
recentemente, bagaço de cana-de-açúcar. 

Buscamos também materiais que tenham o mínimo possível de pegada de carbono para a produção, a montagem e o transporte. Nosso trabalho com o alumínio 
é um excelente exemplo. Tradicionalmente, o alumínio tem uma alta pegada de carbono, grande parte em virtude do processo de fundição, que normalmente ocorre 
em instalações que consomem energia produzida pela queima de carvão. Para ajudar a reduzir a pegada de carbono, o chassi do XPS 13 Plus é feito de alumínio 
produzido com energia hidrelétrica. Esse chassi oferece uma redução de 70% nas emissões de carbono em comparação com o chassi produzido com energia de 
carvão. Estenderemos esse material a linhas de produtos adicionais em 2022.

Dell Latitude Série 5000
Os novos produtos Dell Latitude Série 5000 
são feitos com o mais inovador uso de materiais 
sustentáveis do setor em notebooks comerciais 
mainstream, que contêm materiais reciclados, 
recuperados e renováveis em todo o chassi.

Lista de materiais sustentáveis:

• Tampa do notebook — 71% de plástico PCR, 
fibra de carbono recuperada e plástico de base 
biológica39

• Apoio para as mãos — 35% de plástico PCR

• Estrutura interna — 35% de plástico PCR

• Estrutura da bateria — 50% de plástico PCR

• Estrutura da tampa LCD — 30% de plástico PCR

• Parte externa do adaptador CA — 30% de 
plástico PCR

• Gabinete do ventilador — 28% de plástico de 
áreas costeiras

• Base do notebook — 20% de fibra de carbono 
recuperada

• Pés de borracha — até 39% de borracha de base 
biológica
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Intensidade energética
Reduzir a intensidade energética de nossos 
produtos e, ao mesmo tempo, continuar a maximizar 
o desempenho deles são essenciais para apoiar as 
metas climáticas e de negócios dos clientes. 

Por exemplo, gerenciar volumes gigantescos 
de dados exige uma significativa potência de 
computação. Visamos oferecer desempenho 
máximo por watt, o que nos permite consolidar 
a infraestrutura e reduzir as necessidades 
energéticas e de refrigeração. Isso também 
possibilita diminuir o espaço físico ocupado 
e a pegada de carbono no data center. Desde 2013, 
reduzimos em 83% a intensidade energética dos 
servidores PowerEdge. Por meio de inovações 
contínuas, o que exigia seis servidores em 2013 
pode agora ser feito com um servidor. 

Os componentes térmicos influenciam muito 
o consumo de energia em virtude das necessidades 
de refrigeração para controlar o calor gerado pelo 
equipamento. Nossos engenheiros reprojetaram 
o chassi dos mais recentes servidores PowerEdge 
para garantir o desempenho térmico ideal. Esse 
novo layout coloca as unidades de distribuição de 
energia (PSUs) em lados opostos do chassi para 
criar canais eficientes de fluxo de ar e permitir 
que o ar quente saia rapidamente. O OpenManage 
Enterprise with Power Manager também 
pode ajudar os clientes a obterem percepções 
sobre o desempenho térmico e energético do 
equipamento no data center para maximizar 
a eficiência e reduzir o desperdício de energia.

*Contratamos um terceiro para executar procedimentos de garantia limitada em relação a essa métrica. Veja todos os detalhes e a metodologia dos dados.

Rótulos ecológicos
Os padrões de rotulagem ecológica nos permitem 
elevar a sustentabilidade, ajudando os clientes 
a conhecerem os produtos eletrônicos e as 
empresas que os fazem. Alguns exemplos dos 
programas que a Dell integra incluem: 

• ENERGY STAR®

• EPEAT

• TCO

• 80 PLUS

• China Environmental Labeling Program (CELP)

Inovação em embalagens 
O modo de embalar e enviar os produtos aos 
clientes exerce uma importante função sobre 
a redução de nosso impacto. A Dell é líder em 
embalagens responsáveis, reduzindo os resíduos 
e promovendo a inovação para encontrar materiais 
alternativos reciclados e renováveis como forma de 
proteger os produtos durante o transporte. Depois 
que a embalagem cumpre sua função, ela deve ser 
simples de reciclar. Nossos engenheiros de design 
e embalagem estudam e testam constantemente 
novos materiais e designs para oferecer embalagens 
feitas com 100% de material reciclado ou renovável 
em todo o portfólio de produtos até 2030.

Atualmente, 90,2%* de nossas embalagens em todo 
o portfólio de produtos são feitos com materiais 
reciclados ou renováveis. Alcançar os 10% finais 
será o maior desafio de todos, mas conquistaremos 

isso por meio de inovações contínuas, testes 
e dimensionamento. Nossa meta de embalagem 
inclui PCs de negócios, telas, periféricos e produtos 
para empresas, inclusive servidores, armazenamento 
e sistema de rede, cada um com necessidades 
exclusivas de embalagem.

As mais recentes inovações em embalagem incluem:

• Embalagens 100% recicladas ou renováveis: 
Essa nova embalagem será encontrada na 
maioria dos notebooks a serem lançados no 
próximo ano. Feita com até 95% de conteúdo 
reciclado e até 22% de conteúdo renovável no 
formato de papel reciclado, bambo e fibras de 
cana-de-açúcar (bagaço), essa embalagem foi 
introduzida em 2022 nos novos dispositivos 
Latitude, Precision e XPS. Continuaremos a usar 
essa embalagem na maioria dos notebooks 
ao longo do próximo ano e além.40 Acessar 
o dispositivo também ficou mais fácil e rápido 
com a introdução da aba com uma tira de papel, 
que substitui a tradicional fita de plástico. 

• Remessa multipack: No ano fiscal de 2022, 
anunciamos as ofertas de multipack para 
determinados produtos de client e servidor. 
Isso nos permite enviar quantidades maiores de 
produtos em uma única caixa. Sem embalagens 
individuais, é mais fácil para os clientes 
comerciais implementarem os novos dispositivos, 
tudo isso com menos resíduos. A remessa 
multipack economiza espaço, material e tempo, 
reduzindo a pegada do transporte ao maximizar 
os dispositivos por palete.

SUSTENTABILIDADE DOS PRODUTOS
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Serviços de reciclagem e retirada
Os resíduos eletrônicos são um dos fluxos de lixo que crescem mais rapidamente no momento. De acordo 
com o relatório The Global E-waste Monitor 2020, apenas 17,4% dos resíduos eletrônicos são formalmente 
documentados como coletados e reciclados. O documento estima que os resíduos eletrônicos alcançarão 
74 Mt globalmente até 2030, quase o dobro do valor de 2014. Isoladamente, os impactos ambientais são 
multifacetados e causam muita preocupação, mas há também implicações financeiras. O mesmo relatório 
mostra que a quantidade de ferro, cobre, ouro e outros minerais descartados em resíduos eletrônicos equivale 
a mais de US$ 57 bilhões. Recuperar esses materiais por meio de uma reciclagem adequada beneficia o planeta 
e os negócios. A meta de reutilizar ou reciclar um produto equivalente para cada produto vendido até 2030 só 
poderá ser alcançada se tornarmos mais fácil para os clientes nos devolverem os dispositivos após a vida útil. 

Alguns de nossos serviços reformulados de reciclagem comercial e para consumidores são essenciais para 
possibilitar isso:

• Dell Trade-in: No ano fiscal de 2022, lançamos 
o Dell Trade-in nos EUA, que permite aos 
consumidores registrar produtos eletrônicos 
pessoais elegíveis — de qualquer marca e em 
qualquer condição — para obter um crédito 
imediato. Esse serviço é completamente gratuito, 
e os consumidores podem simplesmente inserir 
on-line os detalhes do dispositivo elegível, receber 
uma cotação referente ao crédito que será dado 
e levar o produto a uma localização da FedEx ou 
caixa de coleta. Assim que o código de barras da 
caixa é lido, o valor é enviado instantaneamente 
por e-mail ao cliente em um cartão de débito 
virtual, que pode ser usado para adquirir produtos 
e serviços da Dell. O Dell Trade-in está programado 
para a expansão global no ano fiscal de 2023.

• Asset Recovery Services (ARS): Os clientes 
comerciais representam a oportunidade mais 
significativa de ampliar a coleta de equipamentos 
preexistentes e fora de uso. Revitalizamos essa 
oferta recentemente, que agora está disponível em 
36 países em todo o mundo. Por meio do Asset 
Recovery Services, a Dell gerencia todo o processo 
de disposição dos ativos, independentemente 
da marca. Nós higienizamos os dispositivos em 
alinhamento estrito com os padrões Sp-800-
88-r1 do NIST (Instituto Nacional de Padrões 
e Tecnologia) e priorizamos a reutilização para 
minimizar os resíduos e maximizar o valor devolvido 
ao cliente. Os ativos sem nenhum valor são 
reciclados de modo responsável, gerando matéria-
prima para a economia circular. Fornecemos 
um abrangente relatório do processo, inclusive 
a capacidade de gerenciar e acompanhar on-line 
o processo completo por meio do portal TechDirect.
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Evolução dos modelos de 
negócios
Para ampliar os resultados de sustentabilidade 
dos clientes, precisamos continuar a desenvolver 
e promover novos modelos de negócios inovadores. 

Um estudo recente da Forrester Consulting 
encomendado pela Dell avaliou como as empresas 
veem e utilizam os modelos “as a service” para 
cumprir as respectivas metas ambientais, sociais 
e de governança. Quase metade dos respondentes 
acredita que os modelos "as a service" trarão claros 
benefícios de sustentabilidade, tais como:

• Redução dos custos de gerenciamento relacionados 
à sustentabilidade (40%).

• Redução da geração geral de resíduos 
eletrônicos (45%).

• Redução do custo de gerenciamento de 
equipamentos no fim da vida útil (39%).

• Economia prevista de mais de 10% (65%).

Dell APEX e ofertas  
“as a service” (aaS): 
As ofertas "as a service" (aaS) da Dell, inclusive 
o Dell APEX, otimizam as operações de TI dos 
clientes, o que também pode ajudá-los a cumprir 
as respectivas metas de TI sustentável. Uma 
pesquisa revela que, em média, os clientes fazem 
um provisionamento excessivo dos data centers em 
37%, o que pode levar ao desperdício de energia para 
alimentar e refrigerar o equipamento. O Dell APEX 
permite que os clientes maximizem o desempenho 
e, ao mesmo tempo, dimensionem de modo ideal 
os atuais ambientes de TI, tudo com a flexibilidade 
de expandir ou reduzir o espaço ocupado conforme 
necessário. Como parte do modelo “as a service”, 
os clientes também podem devolver os dispositivos 
no momento ideal para que sejam reutilizados ou 
reciclados, estendendo assim os ciclos de vida 
dos produtos e ajudando a garantir a recuperação 
e o descarte adequados dos materiais.

SUSTENTABILIDADE DOS PRODUTOS

Reconhecimento da Environmental Protection Agency (EPA)
No ano fiscal de 2022, o EPA Sustainable Materials Management Awards reconheceu a Dell 
com três prêmios:

• Cutting Edge Champion Award pelo uso de plástico de base biológica.

• Sustained Excellence Award pelo piloto de alumínio de loop fechado.

• Gold Tier Recycling Award pelos serviços de reciclagem.

Esses prêmios marcam oito anos consecutivos em que a Dell foi reconhecida pela EPA pelo 
compromisso com o gerenciamento de materiais sustentáveis e a reciclagem responsável de 
produtos eletrônicos.
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CULTIVAR A INCLUSÃO

Na Dell Technologies, 
valorizamos a diversidade 
de pensamento e experiência

Na Dell Technologies, somos uma equipe diversificada 
que valoriza a diversidade de pensamento e experiência 
para criar tecnologias inovadoras que impulsionam 
o progresso humano. Somos inabaláveis em nosso 
compromisso com a igualdade, confiança e defesa 
mútua, pois acreditamos que todos merecem acesso 
a oportunidades, equilíbrio e realização, conexão com 
o mundo ao redor, respeito e, acima de tudo, inclusão.
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CULTIVAR A INCLUSÃO

Na essência de tudo o que fazemos

Representação
A Dell acredita na importância de atrair e manter 
uma força de trabalho diversificada que reflita os 
clientes e as comunidades que ela atende. Desde 
programas educacionais e de recrutamento 
focados em alcançar grupos sub-representados 
até parcerias e programas de contratação 
inovadores, temos o compromisso de ampliar 
nosso alcance e garantir que os talentos sejam 
colocados em áreas em que aprendam, cresçam 
e prosperem. 

Criação de comunidades
Fazer parte de uma comunidade pode conferir 
um senso de pertencimento e aumentar nosso 
bem-estar. As conexões que estimulamos com 
os membros de equipes ajudam a impulsionar 
o engajamento e a colaboração. Estamos criando 
conexões que alcançam todo o mundo por meio 
dos Employee Resource Groups (ERGs), nossos 
especialistas em cultura, diversidade e inclusão 
(CD&I) e outros grupos de defesa dos membros 
de equipes.

Aprendizado fundamental
A Dell tem o compromisso de cultivar um 
ambiente de trabalho inclusivo. Todos os anos, 
oferecemos a todos os membros de equipes 
aprendizado fundamental sobre os princípios 
e as práticas de inclusão. Fornecemos também 
oportunidades, ferramentas e recursos para 
incentivar conversas inclusivas para membros 
e líderes de equipes.

Nossas metas de cultivo à inclusão se alinham a estas áreas de foco:

Trabalho significativo e líderes 
inspiradores
Acreditamos que todos devem ter acesso a um 
ambiente de trabalho inclusivo e exercer um 
papel na criação desse ambiente. Por meio da 
People Philosophy e do Culture Code, estamos 
criando uma cultura na qual nossos funcionários 
se sentem capazes de alcançar seus objetivos, 
têm um senso de equilíbrio, conectam-se com as 
pessoas à volta e são aceitos por serem quem 
são. Nossos princípios de liderança estabelecem 
expectativas para defender a imparcialidade, 
valorizando diferentes origens e celebrando 
perspectivas únicas. 
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CULTIVAR A INCLUSÃO

Representação
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REPRESENTAÇÃO

Criação de uma cultura 
de inclusão
A verdadeira inclusão exige ações intencionais, e é por esse motivo 
que as metas da Dell Technologies para 2030 incluem o compromisso 
de criar uma força de trabalho mais diversificada. Observamos essas 
metas como o guia central à medida que monitoramos, ajustamos 
e melhoramos os esforços para criar uma cultura inclusiva para os 
membros de equipes, os clientes e as comunidades que servimos. 

Essas metas também representam uma oportunidade de ajudar 
a preencher a lacuna de talentos de tecnologia ao dar acesso 
a oportunidades de carreira e crescimento para mulheres em 
todo o mundo e para grupos sub-representados nos EUA. 

Para ajudar a criar nosso pipeline de talentos futuros, continuamos 
a testar e inovar os programas e processos de contratação. Isso inclui 
remover barreiras à inclusão ao aprimorar continuamente nossas 
práticas de acessibilidade, expandir os esforços de recrutamento para 
os grupos sub-representados e avaliar os processos internos. Ajudamos 
a preparar os estudantes para os campos de STEM com currículos, 
aprendizado aplicado, estágios e oportunidades de trabalho a fim de 
fornecer um caminho significativo para a força de trabalho futura.
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Até 2030, 50% da força de 
trabalho global e 40% dos 
líderes de pessoas globais 
serão indivíduos que se 
identificam como mulheres

Capacitação 
de mulheres na 
força de trabalho
Expandir os programas de contratação de 
profissionais é fundamental para cumprir 
nossas metas moonshot. Temos o Programa 
Career ReStart Returnship para as pessoas 
que tiveram uma lacuna na carreira, assim 
como oportunidades de atualizar habilidades 
de trabalho e participar de integrações 
estruturadas. Embora não sejam limitados 
às mulheres, esses programas reconhecem 
os desafios exclusivos que elas enfrentaram 
historicamente como cuidadoras principais, 
assim como o impacto da recente pandemia 
sobre as mulheres na força de trabalho.

REPRESENTAÇÃO META DE CULTIVO À INCLUSÃO

Reintegração à força de trabalho 

Sandra Norris tinha uma carreira de 20 anos de 
gerenciamento de projetos e programas com 
clientes da Fortune 500 antes de se afastar para 
cuidar da família e morar na Europa e EUA em 
apoio à carreira de seu marido. Dezessete anos 
mais tarde, o mundo de Sandra mudou. Ela não 
estava mais casada, mas precisava cuidar de seus 
filhos. Desejando mais para si mesma, Sandra 
decidiu voltar à força de trabalho, mas teve 
dificuldades para encontrar uma organização que 
ignorasse a lacuna de 17 anos em sua carreira.

O Programa Career ReStart Returnship da 
Dell deu essa chance a ela. O programa de 
16 semanas associa os candidatos às funções que 
aproveitam os principais talentos deles, treinando-
os para novas habilidades conforme necessário 
e orientando-os a cada etapa. O Career ReStart 
ajuda a preencher a lacuna de talentos com 
membros de equipes mais experientes, cujos 
conjuntos de habilidades fundamentais os 
tornam integrantes inestimáveis dessas equipes.

“Eu sabia que, se conseguisse marcar 
uma entrevista, eles reconheceriam 
o meu valor.”
SANDRA NORRIS 
GERENTE DE PROJETOS (AMÉRICA DO NORTE)

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber 
mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Porcentagem da força de trabalho global que se 
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REPRESENTAÇÃO

Diversidade 
que reflete 
comunidades 
e clientes
A Dell acredita na importância de atrair e manter 
uma força de trabalho diversificada que reflita os 
clientes e as comunidades que ela atende. Temos 
o compromisso de ampliar nosso alcance para 
garantir o engajamento com os talentos, permitindo 
que eles aprendam, cresçam e prosperem. Isso inclui 
os programas de ensino e recrutamento focados em 
alcançar populações sub-representadas em campos 
técnicos e profissionais.

Globalmente, estamos lidando com as disparidades 
de gênero na força de trabalho com campanhas 
de recrutamento regionais, programas de 
desenvolvimento de carreira e círculos de 
orientação. Nos EUA, continuamos a ampliar as 
parcerias com instituições que atendem minorias 
(MSIs), faculdades e universidades historicamente 
negras (HBCUs), instituições que atendem 
hispânicos (HSIs) e faculdades comunitárias para 
oferecer currículos, desenvolvimento profissional, 
orientação, estágios e oportunidades de emprego.

Até 2030, 25% da força de 
trabalho nos EUA e 15% dos 
líderes de pessoas nos EUA 
serão negros/afro-americanos 
e hispânicos/latinos

“Adoro ajudar a próxima geração de profissionais a 
entender que o setor tecnológico pode estar acessível. 
Os estudantes nos disseram que se sentem valorizados e 
são gratos pelo nível de conhecimento especializado e as 
percepções que obtêm. Eles sabem que estamos torcendo 
por eles! O setor pode parecer muito intimidante, mas 
sabemos que podemos mudar juntos a face da tecnologia.”
SOPHIE BARRATT 
DIRETORA SÊNIOR, EDUCATION SERVICES (AMÉRICA DO NORTE)

META DE CULTIVO À INCLUSÃO

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para 
saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Porcentagem da força de trabalho nos EUA que se 
identifica como negra/afro-americana ou hispânica/latina
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REPRESENTAÇÃO

Extensão do 
alcance de 
talentos 
Os inovadores programas e parcerias de 
contratação vão além das mulheres e dos 
grupos sub-representados. Focamos 
também na contratação de veteranos 
de guerra, profissionais com lacunas na 
carreira e pessoas neurodivergentes. 
Após o processo de contratação, 
muitos dos programas continuam a 
dar suporte adicional à medida que 
integramos, treinamos e desenvolvemos os 
participantes desses programas. Isso nos 
ajuda a identificar e manter os melhores 
talentos.

Contratações inovadoras
Nossos programas de contratação ajudam 
mulheres, grupos sub-representados, ex-
combatentes e pessoas neurodivergentes 
a terem acesso a oportunidades de emprego 
e incluem formatos de entrevista adaptáveis, 
integração expandida, desenvolvimento 
e treinamento de habilidades e suporte 
à comunidade e com orientação.

Adoção de talentos 
neurodivergentes
Richard Erskine vê o mundo sob um ângulo 
diferente. Ele sabe que, por ser neurodivergente, às 
vezes, o mundo também o vê de modo diferente. 
Ser visto de modo diferente pode ser um desafio 
para iniciar uma carreira. Na teoria, ele tinha tudo 
o que os recrutadores buscavam. Infelizmente, 
as entrevistas apresentavam uma barreira. 

85%
Nos EUA, estima-se que 85% das 
pessoas no espectro do autismo estejam 
desempregadas. Ainda assim, suas 
qualidades de pensamento diverso podem 
gerar ideias e soluções inovadoras.41 

90%
Quase 90% dos candidatos que desejam 
retomar a carreira são mulheres que 
deixaram o trabalho por vários motivos. 
A Dell acredita que elas têm a experiência 
e as habilidades necessárias para 
o sucesso no trabalho.42 

2,9 x
Os ex-combatentes oferecem vantagens 
distintas aos empregadores, inclusive 
2,9 vezes mais experiência (para os que 
possuem um bacharelado), 8,3% a mais 
de tempo de retenção e 39% a mais de 
possibilidade de promoção em comparação 
às outras pessoas.43 

“Sei que nunca vou enjoar. 
É aqui que estarão os 
trabalhos do futuro.”
RICHARD ERSKINE 
ANALISTA SÊNIOR DE AUDITORIAS 
REGULAMENTARES, GLOBAL AUDIT & 
TRANSFORMATION (AMÉRICA DO NORTE)

“Eu ficava muito nervoso e um ligeiro problema 
de fala acabava aparecendo. O entrevistador 
ficava desconfortável ou talvez não me entendia, 
e nunca me ligavam de volta.”

O programa de contratação de pessoas 
neurodivergentes da Dell ofereceu a Richard 
a oportunidade de demonstrar seus talentos 
por meio de um workshop de duas semanas 
que incluiu um projeto de amostra, mentores, 
habilidades de desenvolvimento de carreira 
e gerentes de contratação com treinamento 
em preconceito inconsciente.

Richard se juntou à Dell em tempo integral ao 
final do workshop de duas semanas. Fornecemos 
um processo estruturado de integração, inclusive 
mentores e verificações rotineiras para garantir 
o sucesso dele.

Seu conselho para os gerentes que consideram 
contratar talentos neurodivergentes? 

“Na minha opinião, eles devem acreditar. Essa 
é uma oportunidade de diversificar a equipe 
com indivíduos que podem oferecer perspectivas 
diferentes.”
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Conhecer e capacitar nossos talentos
Reconhecer o potencial das pessoas começa com 
a capacidade de conhecer nossos talentos. Para 
ajudar a mantê-los e envolvê-los completamente, 
desenvolvemos ferramentas e processos 
igualitários para que eles identifiquem e trabalhem 
na melhor intersecção de suas qualidades 
e aspirações na empresa. 

Os líderes de pessoas exercem uma função 
importante na criação de uma cultura inclusiva, 
o que abrange desenvolver e manter os talentos 
e reconhecer o desempenho deles. Eles também 
são incentivados a obter uma compreensão 
profunda das pessoas e fazer verificações junto 
aos membros de equipes para saber mais sobre 
as necessidades, as preocupações e o bem-estar.

Focamos também em compreender a lacuna 
entre os recursos que os membros de 
equipes têm e os que eles precisam ter 
para atualizar e elevar proativamente o nível 
das habilidades e garantir que os melhores 
talentos estejam nas funções certas. Estamos 
incorporado aconselhamentos e alianças 
à cultura corporativa e ampliando o potencial 
de liderança por meio de responsabilidade 
e coaching. 

Continuamos a par dos sentimentos da força de 
trabalho por meio da pesquisa anual de engajamento 
dos funcionários e, em 2021, organizamos uma 
série de sessões de escuta em todos os níveis 
com nossas populações diversificadas. Conhecer 
e compreender nossas pessoas ajudam a criar um 
ambiente seguro, envolvente e inclusivo, no qual os 
membros de equipes querem trabalhar e onde eles 
podem ser autênticos.

REPRESENTAÇÃO

Entendemos que ainda 
há oportunidades e, 
por isso, estamos 
constantemente 
ouvindo os membros de 
equipes e nos ajustando 
adequadamente.
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CULTIVAR A INCLUSÃO

Senso de comunidade e pertencimento
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Um senso de pertencimento
Fazer parte de uma comunidade pode 
conferir um senso de pertencimento 
e aumentarnosso bem-estar. As conexões 
que estimulamos com os membros 
de equipes ajudam a impulsionar 
a produtividade e a inovação. Os 
Employee Resource Groups (ERGs) 
são  parte fundamental da maneira como 
promovemos a conexão e o engajamento 
de nossas pessoas.

Essas organizações internas oferecem 
desenvolvimento profissional, doações 
a comunidades, oportunidades de voluntariado 
e engajamentos sociais. Os ERGs também servem 
como uma excelente ferramenta para aumentar a 
compreensão global intercultural e as habilidades de 
comunicação que trazem uma vantagem essencial, 
beneficiando os membros de equipes e os clientes. 
Incentivamos os membros de equipes a integrarem 
ao menos um ERG fora do histórico e dos interesses 
deles para que ampliem a própria conscientização 
e  gerem oportunidades de praticar alianças.

Com 47% dos membros de equipes participando 
de ao menos um ERG, estamos no caminho 
certo para cumprir a meta de 2030 antes do 
cronograma projetado.

SENSO DE COMUNIDADE E PERTENCIMENTO

Até 2030, 50% dos 
funcionários participarão de 
Employee Resource Groups 
para promover o impacto 
social

META DE CULTIVO À INCLUSÃO

Em defesa das mudanças
Mara Del Valle enfrenta regularmente injustiças 
e transfobia em sua vida diária. No entanto, 
no trabalho, ela se sente acolhida, apoiada 
e capacitada a ajudar sua comunidade a superar 
o preconceito e os desafios. Mara se juntou 
à  ramificação mexicana do Pride, o ERG 
LGBTQIA+ da Dell, logo no primeiro dia de 
trabalho. Alguns anos depois, ela ser tornou líder 
da ramificação do Pride no México, posição que 
ocupou por dois anos. Mara tem muita satisfação 
em defender mudanças positivas e fazer 
a diferença nas vidas das pessoas.

“Após os eventos do ERG, eu 
frequentemente ouvia que as pessoas 
sentiam que não precisavam ocultar 
a própria sexualidade no trabalho — 
ou que podiam se candidatar a uma 
função específica ou falar abertamente 
sobre um problema — em virtude do 
nosso exemplo.”
MARA DEL VALLE 
ANALISTA SÊNIOR, LOGÍSTICA (AMÉRICA LATINA)

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber 
mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 

Porcentagem de funcionários que participam de ERGs
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Defensores da cultura corporativa
A cultura corporativa da Dell se beneficia dos esforços dedicados de alguns dos mais 
engajados membros de equipes, os Defensores da cultura, diversidade e inclusão (CD&I). 
Esse grupo de mais de 1.300 membros de equipes coloca suas crenças em prática, 
servindo como entusiastas da marca que compreendem o imperativo dos negócios 
por trás da diversidade e da inclusão. Eles trabalham para amplificar nossas histórias 
e  mensagens nos canais das redes sociais, dar suporte aos hábitos corporativos e gerar 
conscientização sobre as oportunidades de ensino e os programas de CD&I.

SENSO DE COMUNIDADE E PERTENCIMENTO Employee Resource Groups

A Dell tem 13 ERGs com mais de 470 
ramificações em 76 países de 4 regiões.

Conscientização sobre as 
diferenças
Victor Yeung começou a trabalhar para a Dell há 
14 anos e reconhece que a longevidade da Dell se 
deve à filosofia de priorizar as pessoas. Essa é uma 
força que ele viu brilhar diante dos desafios dos 
últimos anos. Victor entendeu que sua experiência 
em lançar a ramificação da Grande China do ERG 
Conexus seria benéfica quando ele soube que as 
ramificações do ERG Women in Action na APJ 
e Grande China buscavam uma liderança.

Victor também vê uma vantagem de negócios 
distinta em participar de ERGs. “Os ERGs são 
uma excelente fonte para aprender como as 
diferentes culturas funcionam, inclusive em uma 
mesma região. Por exemplo, algumas culturas são 
recatadas, enquanto outras não fazem rodeios. 
Quando aprende sobre essas diferenças, você 
pode adaptar seu comportamento para ajudar 
a melhorar as estratégias de comunicação e 
os resultados entre as culturas com os clientes 
e colegas de trabalho.”

Os ERGs tiveram um aumento 
significativo na participação durante a 
pandemia global à medida que aumentou 
a necessidade de comunidade e conexão.

Um crescimento exponencial foi observado 
no ERG Planet (mais de 6.000) e GenNext 
(mais de 5.000).

Os ERGs colaboram com a Dell nas 
observâncias corporativas, inclusive o Mês 
da História Negra, o Dia Internacional 
da Mulher, o Mês da Herança de 
Americanos Descendentes de Asiáticos 
ou de Povos das Ilhas do Pacífico, o Mês 
do Orgulho LGBTQIA+, o Dia da Terra, 
o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência, o Dia dos Veteranos de 
Guerra e o Mês da Herança Hispânica.

“Acredito que as pessoas que 
participam dos ERGs ajudam 
a mudar a cultura corporativa para 
todos os membros de equipes. 
Pertencer a um ERG não afiliado 
me ajuda em minha carreira 
e compreensão, assim como ajuda 
as mulheres que apoiamos.”
VICTOR YEUNG 
GERENTE SÊNIOR, ACCOUNT SERVICES MANAGEMENT 
(ÁSIA-PACÍFICO, JAPÃO E CHINA)
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CULTIVAR A INCLUSÃO

Aprendizado fundamental
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Avanço da 
inclusão por meio 
de conversas 
e treinamentos
A Dell tem o compromisso de cultivar 
um ambiente de trabalho inclusivo. Para 
isso, fornecemos a todos os membros 
de equipes um aprendizado fundamental 
e anual sobre os princípios e as práticas 
de inclusão. Oferecemos também 
oportunidades, ferramentas e recursos para 
incentivar conversas colaborativas sobre 
esses tópicos em todas as equipes, níveis 
e áreas de negócios durante o ano todo.

Um excelente líder da Dell compreende 
a importância da conquista, do equilíbrio, da 
conexão, da diversidade e da inclusão. Ele 
também entende a importância de ir além da 
conscientização sobre os preconceitos para 
compreender como a inclusão e o pertencimento 
influenciam nossa cultura e capacidade de 
colaborar e geram resultados, tanto internos quanto 
externos. Ajudaremos a fortalecer esse foco ao 
continuar a avaliar e integrar princípios e práticas de 
inclusão a todos os programas e treinamentos de 
desenvolvimento da liderança.

APRENDIZADO FUNDAMENTAL

Até 2030, 95% dos 
funcionários participarão de 
um aprendizado fundamental 
anual sobre princípios 
e práticas de inclusão

META DE CULTIVO À INCLUSÃO

Juntos para aprender
Tonya Drummonds trabalha na Dell há 24 anos. 
Como líder e defensora de CD&I, Tonya investiu 
significativamente na conexão e no treinamento em 
sua própria organização. 

Tonya organiza eventos culturais mensais nos quais os 
membros de equipes aprendem tudo sobre as novas 
regiões e tradições. Ela também facilita treinamentos 
que vão muito além dos requisitos básicos, 
convidando especialistas para compartilhar práticas 
recomendadas. Ela até mesmo criou uma página de 
recursos para apoiar sua equipe.

“[No campo da] segurança, não há muitas 
oportunidades de mudança, pois nossas funções 
são muito especializadas. Portanto, é crucial 
integrar esse senso de pertencimento e inclusão 
à cultura corporativa. É muito divertido! Quando 
nos reunimos para aprender, essa é uma verdadeira 
celebração.”

“Eu gosto muito de 
trabalhar na Dell. Sempre 
senti que estava em uma 
pequena empresa. Há 
um nível de comunicação 
que nos permite entender 
o que está acontecendo 
e nos sentirmos 
conectados. Sempre me 
deparei com desafios 
por ser uma mulher em 
um universo dominado 
por homens, mas essa 
tem sido uma excelente 
jornada, na qual sempre 
me senti relevante.”
TONYA DRUMMONDS 
DIRETORA, SECURITY & RESILIENCY 
(AMÉRICA DO NORTE)

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para 
saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 

Porcentagem de funcionários que participaram 
do aprendizado básico anual
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CULTIVAR A INCLUSÃO

Trabalho significativo e líderes inspiradores
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O trabalho 
significativo 
incentiva a inovação
Acreditamos que todos devem ter acesso a um 
ambiente de trabalho inclusivo e que todos têm 
a responsabilidade de criá-lo. Nosso Culture 
Code descreve aquilo em que acreditamos, 
como trabalhamos e como lideramos. Somos 
uma “equipe diversificada com perspectivas 
únicas e comprometida com a igualdade, 
a confiança e a defesa mútua”.

TRABALHO SIGNIFICATIVO E LÍDERES INSPIRADORES

A cada ano até 2030, 90% dos 
funcionários classificarão seus 
trabalhos como significativos

META DE CULTIVO À INCLUSÃO

Inovação e aliança
Anne-Marie McReynolds seguiu o caminho 
menos tradicional para chegar até sua carreira 
de tecnologia. Sete anos de estudos noturnos 
a  levaram do jornalismo à engenharia. Seu 
caminho não linear e sua empatia intrínseca 
permitem que ela enfrente problemas com 
um ponto de vista exclusivo e eficaz.

A função de Anne-Marie é criar uma inteligência 
artificial (IA) que pense como um ser humano. 
Seu foco é criar uma IA que se comporte como 
um ser humano atencioso e sem preconceitos, 
que possa reconhecer frustrações e intenções 
e responder adequadamente. Ela vê seu trabalho 
como uma forma de colocar em ação a empatia 
e a aliança extremas. 

Com cinco patentes pendentes no U.S. Patent 
and Trademark Office (USPTO) baseadas nessa 
abordagem, Anne-Marie emprega seu talento 
e suas habilidades para ajudar a impulsionar 
o progresso humano. Ela faz um trabalho 
inspirador na Dell junto ao ERG Black Networking 
Alliance e fora da Dell com organizações 
dedicadas a uma IA igualitária e responsável.

“A aliança dos ERGs tornou minha experiência 
muito mais inclusiva, pois me capacitou por meio 
das redes internas e me permitiu fazer o mesmo 
para outras pessoas.”

“Se algo for um problema para mim, será também 
um problema para os membros da minha equipe. 
Se for um problema para eles, provavelmente 
será um problema para os clientes. E se for um 
problema para os clientes, aposto que será um 
problema em qualquer lugar. Como posso então 
usar minhas habilidades para resolvê-lo?”
ANNE-MARIE MCREYNOLDS 
RESPONSÁVEL TÉCNICA POR PRODUTOS, CHIEF TECHNOLOGY & INNOVATION 
OFFICE (AMÉRICA DO NORTE)

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber 
mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 

Porcentagem de funcionários que classificaram 
seu trabalho como significativo
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Incentivo 
à inclusão por 
meio da liderança
Estamos focados em práticas inclusivas 
de liderança, desde treinamentos 
sobre tópicos de inclusão até uma 
atuação colaborativa e culturalmente 
inteligente. Nossos princípios de liderança 
estabelecem expectativas para defender 
a imparcialidade, valorizando diferentes 
origens e celebrando perspectivas únicas.

A People Philosophy se baseia na ideia de que, 
quando crescemos como indivíduos, crescemos 
juntos. Acreditamos que podemos ajudar todos os 
nossos talentos a darem o melhor de si, equilibrarem 
a vida e se conectarem com outras pessoas para 
criar uma cultura que fomente a diversidade 
e permita que os membros de equipes alcancem 
seu potencial pleno por meio da representatividade, 
inclusão, responsabilidade e imparcialidade.

TRABALHO SIGNIFICATIVO E LÍDERES INSPIRADORES

A cada ano até 2030, 
75% dos funcionários 
acreditarão que o líder 
os inspira

“Estamos muito 
concentrados em 
assegurar que a cultura, 
diversidade e inclusão 
não se tornem apenas 
métricas, mas sim uma 
parte real do trabalho 
diário e da vida pessoal.”
WENDY SEWGOBIND 
DIRETORA DE RH REGIONAL (EUROPA, 
ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA)

META DE CULTIVO À INCLUSÃO

Apoio aos líderes para aumentar 
a diversidade e a inclusão
Wendy Sewgobind é apaixonada pelo trabalho 
com líderes em todo o mundo para aumentar 
a diversidade e a inclusão nas respectivas 
organizações. “Descobrimos que os líderes 
precisam de apoio para dar vida aos treinamentos 
básicos e assegurar que sua conclusão não se 
torne uma atividade obrigatória.”

Wendy lidera workshops que orientam os líderes 
por situações reais para ajudá-los a responder 
cuidadosamente às necessidades e preocupações 
exclusivas dos membros de equipes. Os workshops 
incluem recursos que os líderes podem usar 
e  compartilhar para aumentar a conscientização 
sobre a inclusão, inspirar os membros de equipes 
e capacitar todos para que sejam autênticos no 
trabalho.

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para 
saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 

Porcentagem de funcionários que acreditam que 
seu líder é inspirador
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TRANSFORMAR VIDAS

Na Dell Technologies, sempre 
acreditamos no poder da 
tecnologia para resolver os 
maiores desafios da sociedade
Desde o início, estamos focados em tornar a tecnologia 
acessível e disponível a todos. Como líder global, temos 
possibilidades ilimitadas de transformar vidas quando 
aplicamos nossa escala, nosso portfólio e nossas 
parcerias para criar um futuro digitalmente inclusivo, 
em que todos possam atingir seu potencial pleno.
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TRANSFORMAR VIDAS

Na essência de tudo o que fazemos

Promovemos o acesso igualitário às 
oportunidades digitais 
A sociedade está passando por uma rápida transformação digital, e as 
comunidades têm dificuldade para acompanhar esse ritmo. Ao longo da 
última década, as tecnologias emergentes permitiram que as empresas 
se libertassem do espaço físico, causando uma disrupção nas tendências 
de crescimento econômico. Novos trabalhos estão surgindo e exigem 
uma rápida atualização de habilidades. A participação básica nos 
sistemas escolares e na força de trabalho exige o acesso a dispositivos 
e à conectividade, assim como habilidades digitais que muitas famílias 
ainda não têm. Todas essas dinâmicas criaram uma divisão digital, 
separando os que têm meios de aproveitar as oportunidades de uma 
economia digital e os que não têm. A divisão digital causou um impacto 
desproporcional sobre as comunidades carentes em todo o mundo. As 
pessoas afetadas não têm acesso às necessidades digitais básicas, como 
dispositivos, banda larga, alfabetização digital e habilidades essenciais 
para a economia digital, o que as coloca em risco de defasagem. A Dell 
está usando a tecnologia, a escala e o conhecimento especializado para 
trazer mais pessoas ao universo digital, dando acesso à tecnologia e às 
oportunidades de desenvolvimento de habilidades para as comunidades.

Usamos a tecnologia para promover 
a qualidade da área da saúde
A tecnologia se tornou um componente essencial na área da saúde, 
ajudando a armazenar, compartilhar e analisar vastos volumes de dados 
a fim de aprimorar a qualidade do atendimento. Na Dell, nós apoiamos 
a expansão do acesso à pesquisa e da capacidade computacional 
por meio do trabalho com organizações parceiras. Investimos para 
promover abordagens inovadoras na área da saúde, inclusive o uso de 
tecnologias emergentes, tais como soluções móveis para funcionários 
da área da saúde em zonas rurais, e lógica analítica de dados avançada 
para promover a tomada de decisões com base em evidências. Nossa 
tecnologia é usada para permitir que a medicina de precisão combata 
o câncer infantil e as doenças raras. Estamos ajudando a criar conjuntos 
de dados coletivos que possibilitam o atendimento individualizado de 
pacientes e auxiliando os que convivem com a doença do neurônio motor 
a se comunicarem usando a própria voz e prepararem os entes queridos 
para as situações futuras. Quando ajudamos as comunidades e os 
indivíduos a terem uma vida mais saudável, eles podem se concentrar 
na educação e aproveitar as oportunidades econômicas.

Ajudamos as comunidades com nossos 
programas de doações e voluntariado
Os membros de equipes da Dell em todo o mundo estão dedicados 
às comunidades nas quais vivem e trabalham. Nós os capacitamos 
para que usem as próprias habilidades, o conhecimento, o tempo e as 
contribuições pessoais para causar as mudanças que eles querem ver 
no mundo. Como parte dessas iniciativas, colaboramos com várias 
organizações sem fins lucrativos para doar tecnologias às pessoas 
carentes. Trabalhamos em parceria com comunidades para nos 
dedicarmos a projetos comunitários e de limpeza e oferecemos nosso 
tempo e conhecimento especializado para ajudar as organizações sem 
fins lucrativos a se transformarem digitalmente. Os membros de nossa 
equipe são apaixonados e engajados em nosso compromisso de criar 
um mundo melhor para todos. É por esse motivo que oferecemos a eles 
as ferramentas, os recursos e as oportunidades para que retribuam de 
modo voluntário.

Nossas metas de transformar vidas se alinham a estas áreas de foco:
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META MOONSHOT DE TRANSFORMAR VIDAS

Com nossa tecnologia e escala, promoveremos um avanço na saúde e na educação 
por meio de iniciativas de inclusão digital que visam trazer resultados duradouros 
para um bilhão de pessoas até 2030
Na atual economia digital, a tecnologia não é mais um 
luxo, mas sim uma necessidade que está se tornando 
mais essencial com o passar dos anos. Como uma líder 
global de tecnologia, a Dell exerce um papel essencial 
para ajudar a criar um futuro digitalmente inclusivo. 
Temos o compromisso de transformar as vidas de 
um bilhão de pessoas até 2030 usando a tecnologia, 
a escala e os membros de equipes para resolver 
a divisão digital e criar um mundo digitalmente 
inclusivo.

No ano passado, fizemos progresso na transformação 
de vidas em todo o mundo. Cumulativamente, 
beneficiamos aproximadamente 160 milhões de 
pessoas por meio de iniciativas como Digital LifeCare, 
Solar Community Hubs e Student TechCrew, assim 
como o programa Tech Pro Bono, que visa ajudar 
a transformar digitalmente organizações sem fins 
lucrativos para que elas possam continuar o importante 
trabalho que fazem.

Acreditamos que a tecnologia melhora significativamente 
a vida e continuará a fazer isso. No entanto, é imperativo 
que todos tenham acesso à tecnologia e às habilidades 
necessárias para aproveitar ao máximo o universo digital 
e alcançar seu potencial pleno.

Número total de pessoas beneficiadas (cumulativo)

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*
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“A ação contra a mudança global do clima, a circularidade 
e a inclusão digital são áreas de alta prioridade, nas 
quais buscamos causar um impacto expressivo sobre 
o mundo. Por meio do robusto portfólio de programas 
de inclusão digital, ajudamos a transformar as vidas de 
quase 160 milhões de pessoas! Tenho orgulho de termos 
conquistado tudo isso e estou ansiosa para cumprir a meta 
de transformar um bilhão de vidas até 2030. Trabalhando 
junto com clientes, parceiros, fornecedores, comunidades 
e membros de equipes, podemos agregar valor para os 
negócios e a sociedade, criando um futuro digitalmente 
inclusivo para todos.”
CASSANDRA GARBER 
VICE-PRESIDENTE, ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE), DELL TECHNOLOGIES

159.742.242

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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DESTAQUES RECENTES

A Digital LifeCare está transformando o controle de DNTs
A Digital LifeCare é uma abrangente solução de tecnologia que auxilia o programa do Governo da Índia na 
triagem e no controle de doenças não transmissíveis (DNTs). Neste ano, a novidade é o aplicativo móvel 
e o Painel de indicadores da Digital LifeCare (DLC), que apresenta percepções sobre os dados coletados, 
visualizações geográficas (mapas GIS) para acompanhar o desempenho e exibições e relatórios fáceis de 
baixar. Ambos os recursos permitem que enfermeiros e médicos monitorem mais facilmente a jornada dos 
pacientes, desde a avaliação até o tratamento e o acompanhamento.

Desde o lançamento, 135 milhões de pessoas foram inscritas no sistema, e nossa parceira Tata Trusts 
treinou mais de 94.000 profissionais da área da saúde. Neste ano, planejamos continuar a aproveitar 
o sucesso desse programa a fim de ajudar o controle de DNTs para milhões de pessoas.

A BBC StoryWorks foi até a Índia conhecer a Sra. Ravanamma, uma auxiliar de enfermagem obstetrícia 
que utiliza o sistema Digital LifeCare para se manter conectada com as pacientes, independentemente 
de onde elas estão. Saiba mais.

Mais de 
135 milhões
de cidadãos inscritos
(até o ano fiscal de 2022)

33
estados ativos
(até o ano fiscal de 2022)

593
distritos
(até o ano fiscal de 2022)

135.217
usuários integrados 
(profissionais de saúde, 
médicos e funcionários)
(até o ano fiscal de 2022)

Mais de 
48 milhões
de triagens
(até o ano fiscal de 2022)

94.562 
usuários treinados
(até o ano fiscal de 2022)
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Desenvolvimento de habilidades 
para um futuro digitalmente 
inclusivo
Para garantir a inclusão digital, devemos ir além 
do dispositivo e da banda larga de alta velocidade 
e assegurar a criação de soluções com benefícios 
duradouros. Isso não inclui apenas oferecer 
oportunidades de desenvolvimento de habilidades 
que ajudem as pessoas a entenderem as noções 
básicas da tecnologia dos computadores e como 
usá-la, mas também envolve o treinamento em 
habilidades interpessoais, como pensamento crítico, 
comunicação e colaboração. 

Desde 2013, a Dell investiu mais de US$ 90 
milhões no avanço de iniciativas de STEM em 
todo o mundo. Estamos também criando parcerias 
e programas inovadores a fim de abrir caminho 
para que os talentos entrem e sejam reinseridos 
nos trabalhos relacionados aos campos de 
STEM, independentemente de serem estudantes, 
profissionais experientes, com diferentes habilidades 
e de outros setores. 

Por meio de parcerias, ajudamos a criar programas de 
alfabetização digital abertos a todos os interessados, 
tais como o site Get Digital Skills e Develop with Dell. 
Desenvolvemos recursos para ajudar os educadores 
a incorporar o desenvolvimento de habilidades 
digitais ao respectivo currículo com o Blended 
Learning e fornecemos certificações e oportunidades 
de desenvolvimento de habilidades com o Student 
TechCrew, o Girls Who Game e os Solar Community 
Hubs, conhecidos anteriormente como laboratórios 
solares de aprendizado. Esses programas ajudam 
a disponibilizar a alfabetização digital, assim como 
habilidades pessoais e de carreira com o objetivo de 
preparar os estudantes e membros das comunidades 
para o futuro. 

Uma parceria para mapear 
as localizações das escolas 
e o status da Internet 
no mundo todo a fim de 
incentivar a inclusão digital
A Dell e a UNICEF nos EUA se uniram para lidar 
com um dos maiores problemas mundiais para o 
aprendizado das crianças: conectar todas as escolas 
à Internet. Juntos, sabemos que, quando as crianças 
têm acesso ao aprendizado igualitário, elas podem 
sobreviver e prosperar. Essa parceria de dois anos 
apoia a Giga, uma iniciativa conjunta da UNICEF e da 
União Internacional de Telecomunicações (ITU). Ela 
visa conectar todas as escolas do mundo à Internet 
até 2030. A Giga mapeia em tempo real o acesso 
das escolas à Internet, cria modelos inovadores 
de financiamento e dá suporte aos governos 
que assinam contratos de conectividade.

A Dell tem orgulho de fazer parte dessa iniciativa 
incrivelmente importante. Ao compreender onde os 
jovens têm ou não têm acesso à Internet, podemos 
identificar melhor as lacunas e trabalhar para eliminar 
a divisão digital. 

DESTAQUES RECENTES

“Estamos muito 
empolgados de ter a Dell 
como integrante da rede 
global de parceiros da 
Giga. Ela vai colaborar 
significativamente para 
os esforços abertos da 
Giga a fim de identificar, 
financiar e conectar 
todas as escolas do 
mundo à Internet.”
CHRIS FABIAN 
COFUNDADOR E LÍDER DA GIGA

RELATÓRIO ESG DA  
DELL TECHNOLOGIES 2022 

89
INTRODUÇÃO NOSSO 

PLANO
PAINEL DE INDICADORES 
DE METAS

PROMOVER A 
SUSTENTABILIDADE

CULTIVAR A INCLUSÃO TRANSFORMAR VIDAS ÉTICA E PRIVACIDADE CADEIA DE 
SUPRIMENTOS

NOSSOS NÚMEROS APÊNDICE

https://getdigitalskills.org/
https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home/develop-with-dell.html
https://blendedpcbl.org/
https://blendedpcbl.org/
https://studenttechcrew.com/
https://studenttechcrew.com/
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/transforming-lives/education/girls-who-game.htm#tab0=0
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/transforming-lives/education/solar-community-hubs.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/transforming-lives/education/solar-community-hubs.htm
https://projectconnect.unicef.org/map
https://projectconnect.unicef.org/about


Combinação entre o que há 
de melhor no ensino em sala 
de aula e a flexibilidade do 
aprendizado on-line
Em 2021, o distrito escolar público de Aiken 
County anunciou uma ousada iniciativa de levar 
o ensino de STEM para as escolas por meio de 
programas de aprendizado. Em parceria com 
a Dell e a Câmara de Comércio de North Augusta, 
lançamos o programa Student TechCrew. 

O Student TechCrew é um programa de 
desenvolvimento de habilidades elaborado para os 
estudantes, que promove as habilidades de carreira 
futuras e o aprendizado por meio de experiências 
práticas. Por meio do programa, os estudantes 
ajudam seus colegas e os membros de equipe 
das escolas a resolver problemas tecnológicos 
em um Help Desk liderado por eles. Como parte 
do programa, a Dell oferece aos estudantes e ao 
corpo docente o currículo, o aconselhamento 
e as ferramentas necessárias para a conclusão 
do curso. Após a conclusão, os estudantes se 
tornam certificados no Dell TechDirect, o que 
os qualifica a trabalhos na área de tecnologia. 

“O programa Dell TechCrew criou um Vale do 
Silício no meio de uma próspera comunidade 
cibernética ao fornecer aos estudantes as 
habilidades necessárias para a competitividade 
em um ambiente regional e global. Os estudantes 
conquistaram um senso de orgulho das próprias 
conquistas, assim como das escolas e das 
comunidades”, explica o Sr. Kenneth Lot, diretor 
de CTE do Aiken County Career and Technology 
Center, no distrito escolar público de Aiken County. 

Dell Technologies premiada no 
prestigiado India CSR Awards
Em dezembro de 2021, a Dell recebeu 
o prestigioso India CSR Award pela Tecnologia 
em CSR. Esse prêmio reconheceu a Dell por 
suas contribuições tecnológicas em CSR 
para o Student Entrepreneurship Program 
e o SheCodes Innovation Program em parceria 
com a Atal Innovation Mission, a NITI Aayog, 
o Governo da Índia e a Learning Links Foundation. 

Receber esse prêmio é um testemunho de nosso 
trabalho ambiental, social e de governança 
(ESG) e de como usamos nosso conhecimento 
especializado e nossa tecnologia para criar um 
mundo digitalmente inclusivo. Oferecemos aos 
estudantes e às jovens meninas as habilidades 
futurísticas de que precisam para alcançar seu 
potencial pleno.

DESTAQUES RECENTES

A Dell Technologies recebeu 
o prestigioso India CSR 
Award pela Tecnologia em 
CSR em dezembro de 2021
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META DE TRANSFORMAR VIDAS

A Dell está ajudando a criar um mundo mais 
inclusivo e igualitário ao levar a alfabetização 
digital e as habilidades pessoais e de carreira 
para meninas, mulheres e comunidades carentes. 
Um dos programas que ajudam a acelerar esses 
esforços é o Girls Who Game. 

Lançado em 2019 em parceria com a Microsoft 
e a Intel, o Girls Who Game é um programa de 
desenvolvimento de habilidades que oferece uma 
comunidade personalizada, segura e solidária para 
que as meninas conheçam os campos de STEM. 
Junto com coaches, orientadores e exemplos de 
conduta, os participantes integram um grupo para 
desenvolver a autoeficiência e a confiança por 
meio de jogos desafiadores.

Neste ano, introduzimos o Sister Clubs, por meio 
do qual clubes do Girls Who Game de regiões 
diferentes se reúnem para colaborar, vivenciar 
culturas diversas e compreender as diferentes 
geografias, visões e perspectivas.

Desde o lançamento, o Girls Who Game apoiou 
221 clubes, contando com a participação de 
mais de 2.200 meninas. As atividades dos clubes 
inspiram, educam e equipam as meninas com 
as habilidades e as percepções de que elas 
precisam para ter sucesso nos campos de STEM. 
O Girls Who Game está criando um pipeline de 
futuras engenheiras e levando jovens mulheres 
e descobrirem a tecnologia em um ambiente 
divertido e solidário.

A cada ano até 2030, 50% das vagas das iniciativas sociais 
e educacionais de capacitação serão ocupadas por pessoas que se 
identificam como meninas, mulheres ou minorias sub-representadas

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Porcentagem de pessoas beneficiadas que se 
identificam como meninas, mulheres ou membros 
de grupos sub-representados

Essa meta está alinhada às áreas de foco de cultivo à inclusão e transformação 
de vidas, pois ela beneficia as pessoas que se identificam como meninas, 
mulheres e minorias ou grupos sub-representados por meio de iniciativas 
sociais e educacionais.

“Começamos esse programa 
em 2019, no Canadá, com 
50 meninas (cinco clubes) 
como parte do primeiro 
grupo. Agora, ampliamos 
isso para três países e três 
idiomas. Com o Girls Who 
Game, esperamos despertar 
um interesse duradouro em 
ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática (STEM).”
KATRINA PAPULKAS 
ESTRATEGISTA SÊNIOR DE ENSINO, 
DELL TECHNOLOGIES54,1%

AF22

56,1%

AF21

51,7%

AF20

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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DESTAQUES RECENTES

Workshop Girls Empowerment
Em outubro de 2021, a Dell organizou 
o workshop especial de consultoria pro bono Girls 
Empowerment em parceria com o ERG Women 
In Action. Esse workshop exclusivo celebrou o Dia 
Internacional da Menina e apoiou o compromisso 
contínuo da Dell em cultivar a inclusão e criar um 
mundo digitalmente inclusivo. 

O workshop conectou 35 membros de equipes 
da Dell nos EUA com sete organizações sem 
fins lucrativos que enfrentavam desafios para 
desenvolver capacidades essenciais. Ao longo de 
duas sessões virtuais de meio dia, membros de 
equipes da Dell e organizações sem fins lucrativos 
colaboraram para criar resultados e planos de 
implementação a fim de resolver os desafios.

“Não há nada mais inspirador do que ajudar uma 
menina a cumprir seu potencial de conquistar 
qualquer coisa”, diz Carla Richardson, uma 
voluntária da Dell que integra o comitê de 
planejamento do Girls Empowerment. 

“A equipe do Pro Bono dá um suporte maravilhoso 
ao longo de todo o processo, fornecendo todas 
as ferramentas necessárias para o sucesso. Após 
a conclusão do workshop, eu saí com muito mais 
orgulho de ser uma funcionária da Dell e feliz de 
saber que fiz a diferença em minha comunidade”, 
diz JoAnne Vaughn, outra voluntária que integra 
o comitê de planejamento do Girls Empowerment.

Das organizações sem fins lucrativos que 
participaram, 91% disseram que cumpriram ou 
excederam seus objetivos após a participação no 
workshop de consultoria pro bono e que estavam 
confiantes na própria capacidade de implementar 
os resultados do workshop.
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META DE TRANSFORMAR VIDAS

Todos os anos, a Dell faz contribuições com 
mais de 18.000 organizações sem fins lucrativos 
em todo o mundo por meio de nossos fundos, 
tecnologia e conhecimento especializado. As 
organizações sem fins lucrativos exercem uma 
função essencial para promover uma mudança 
social positiva no mundo. Elas são fundamentais 
para o nosso trabalho de impulsionar o impacto 
ambiental, social e de governança (ESG). Ainda 
assim, nosso próprio estudo revela que muitas 
estão defasadas na respectiva transformação 
digital. Por sua vez, isso pode afetar a capacidade 
de ajudar as comunidades e gerar uma mudança 
positiva para os grupos que elas apoiam.

Na Dell, nós compreendemos a importância 
da transformação digital e a necessidade de 
acompanhar as tendências do setor. Entendemos 
o impacto negativo que as tecnologias antigas 
e as complexidades dos negócios podem 
causar sobre o progresso. É por esse motivo 
que assumimos o compromisso de ajudar 1.000 
organizações sem fins lucrativos a transformarem 
digitalmente os respectivos negócios até 2030.

Até 2030, usaremos nosso conhecimento especializado 
e nossa tecnologia para ajudar 1.000 parceiros sem fins 
lucrativos a se transformarem digitalmente para atender 
melhor as respectivas comunidades

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Número total de parceiros sem fins lucrativos apoiados na 
respectiva jornada de transformação digital (cumulativo)

Uma das formas de cumprir essa meta é por meio 
do programa Tech Pro Bono. O Tech Pro Bono é 
um portfólio de programas pro bono que conectam 
nossos funcionários talentosos e diversificados às 
organizações sem fins lucrativos em todo o mundo 
que precisam de ajuda com a transformação 
digital. As organizações sem fins lucrativos podem 
ser nomeadas por nossos funcionários e parceiros 
ou podem nos procurar diretamente. Atualmente, 
interagimos com elas de duas maneiras: workshops 
de consultoria pro bono e projetos pro bono. Os 
workshops se concentram em vários tópicos. Cada 
organização sem fins lucrativos trabalhará em 
um desafio específico, enquanto os projetos são 
personalizados para cada organização. Os projetos 
serão definidos por um período de um a seis 
meses, durante o qual nossos membros de equipes 
atuam de modo voluntário para dedicar seu tempo 
e conhecimento especializado.

Até o momento, organizamos 21 workshops para 
apoiar 222 organizações sem fins lucrativos no 
mundo todo.

“Fazer a diferença está 
na essência do programa 
Dell Tech Pro Bono. 
O programa é gerenciado de 
modo especializado, o que 
torna mais fácil atuar junto 
com outros voluntários 
da Dell e compartilhar as 
habilidades e o conhecimento 
especializado necessários. 
É um prazer fazer parte disso.”
MEGAN BRANCH 
VOLUNTÁRIA E INTEGRANTE DO COMITÊ 
DE PLANEJAMENTO DO TECH PRO BONO
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* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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“As organizações 
sem fins lucrativos 
exercem um papel 
vital na construção 
de comunidades 
saudáveis e resilientes. 
A associação de 
voluntários experientes 
da MetLife e da 
Dell Technologies com 
organizações sem fins 
lucrativos dos EUA, 
Reino Unido e Irlanda 
ajudou a incentivar 
a inovação e encontrar 
soluções para aumentar 
a qualidade, o alcance 
e o impacto.”
APRIL HAWKINS 
VICE-PRESIDENTE ASSISTENTE, 
METLIFE CORPORATE GIVING AND 
EMPLOYEE VOLUNTEERISM

MetLife e a Escola de Higiene 
e Medicina Tropical de Londres
No final de 2019, a Dell participou de um evento 
de voluntariado organizado pela MetLife. 
O evento foi o “Opportunity Workshop” da 
MetLife, que serviu de inspiração para nosso 
programa de workshops de consultoria pro bono.

Desde então, trabalhamos em parceria 
com a MetLife em mais quatro workshops 
colaborativos de consultoria pro bono, inclusive 
o primeiro workshop conjunto internacional no 
Reino Unido e na Irlanda. 

Uma das organizações indicadas para a 
participação por um dos membros de equipe da 
Dell no workshop conjunto entre o Reino Unido 
e a Irlanda foi o Cancer Survival Group e a Escola 
de Higiene e Medicina Tropical de Londres, que 
é um grupo de pesquisa universitária. Durante 
o workshop de dezembro de 2021, voluntários 
da Dell e da MetLife desenvolveram uma solução 
para ajudar o Cancer Survival Group a processar 
e analisar volumes gigantescos de dados com 
mais rapidez e eficiência, assim como aprimorar 
a segurança cibernética e permitir que os usuários 
acessem on-line os resultados das análises em 
tabelas flexíveis e gráficos dinâmicos. A partir 
desse workshop, o Cancer Survival Group 
e a Dell vão atuar em parceria em um projeto pro 
bono para ajudar a implementar essas soluções. 
Esse projeto é um excelente exemplo de como 
o programa Tech Pro Bono está transformando 
vidas e ajudando na transformação digital de 
organizações sem fins lucrativos.

DESTAQUES RECENTES
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META DE TRANSFORMAR VIDAS

Na Dell, os membros de equipes exercem uma 
função essencial para ajudar a impulsionar 
o impacto social e ambiental. Eles são entusiastas 
que ajudam as comunidades onde vivem, 
trabalham e se divertem. Ajudamos a nutrir 
esse entusiasmo ao fornecer a eles habilidades, 
conhecimento, tempo e contribuições pessoais 
para ajudar a fazer a diferença. 

Nos últimos cinco anos, nossos membros de 
equipes dedicaram mais de cinco milhões de 
horas do próprio tempo e esforço para ajudar 
organizações sem fins lucrativos e comunidades 
a crescerem. Esse suporte inclui doações de 
alcance global, iniciativas de voluntariado próximas 
de casa e trabalhos com organizações sem fins 
lucrativos para ajudá-las na transformação digital. 
A Dell também doa e iguala as doações em dinheiro 
dos membros de equipes — até US$ 10.000 
por funcionário por ano — para as causas com 
as quais eles se importam. Para os membros 
de equipes que dedicam 10 horas ou mais ao 
voluntariado em um trimestre fiscal, a Dell oferece 
um "cartão de causa" de US$ 150, que pode ser 
doado para a instituição de caridade escolhida. 

A cada ano até 2030, 75% dos 
funcionários participarão de doações 
ou voluntariado em suas comunidades

“Como funcionária da Dell, eu me sinto muito bem 
ao trabalhar nessas atividades de engajamento com 
a comunidade e fico encantada de ver o impacto 
que posso causar ao liderar essas atividades 
juntamente com meu trabalho de rotina. O suporte 
de meu gerente, dos líderes dos ERGs e de todos os 
membros dos ERGs permitem que eu faça parte de 
algo maior do que mim mesma. Obrigada, Dell.”
ARCHANA JAIN 
CONSULTORA SÊNIOR, PROJECT/PROGRAM MANAGEMENT, 
E MEMBRO DE EQUIPE VOLUNTÁRIA, DELL TECHNOLOGIES

Da mesma forma que acreditamos que 
a tecnologia é o motor do progresso humano, 
sabemos que quando os membros de nossa 
equipe se envolvem no apoio a organizações 
sem fins lucrativos e comunidades, eles ficam 
mais satisfeitos e o impacto de nosso trabalho 
vai ainda mais além.

DESTAQUES RECENTES

Como a equipe de Bangalore 
está capacitando meninas 
e o planeta
Desde 2012, a equipe da Dell em Bangalore 
apoiou o programa Girls Empowerment 
e o desenvolvimento geral — desde educação 
até preparo para a carreira — de meninas na Índia 
rural, resultando em mais de 13.500 instâncias 
de suporte. Vários membros de equipes estão 
liderando a Tree Plantation Initiative para a equipe 
da Dell na Índia por meio do ERG Planet. Desde 
maio de 2019, eles plantaram 265.000 árvores em 
toda a Índia.

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Porcentagem de funcionários que participaram 
de doações/voluntariado

59% 51% 50%

AF20 AF21 AF22

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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DEFENDER A ÉTICA E A PRIVACIDADE

A ética e a privacidade 
são essenciais para gerar 
confiança, manter a integridade 
e estabelecer uma base para 
um impacto social positivo

Incorporamos nossa cultura e valores éticos na maneira 
como conduzimos os negócios, não porque somos 
obrigados, mas porque é a coisa certa a fazer.
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DEFENDER A ÉTICA E A PRIVACIDADE

Conservação dos mais altos padrões de integridade

Continuamos nosso compromisso 
duradouro com a transparência  
e a escolha
Continuaremos nosso compromisso duradouro com a transparência 
para que os clientes sejam informados sobre nossas práticas 
de dados pessoais e possam exercer o direito de escolha 
sobre o processamento desses dados. Nosso programa de 
privacidade global é fonte de orgulho e inspiração na empresa. Na 
Dell Technologies, nós fundamentamos o longo compromisso com 
a privacidade no respeito aos interesses dos clientes pelos próprios 
dados e cumprimos nossas promessas de privacidade.

Despertamos e inspiramos a paixão pela 
integridade em todos os membros de 
nossa equipe
Temos o compromisso de assegurar que os novos talentos e os 
membros de equipes existentes se alinhem à nossa sólida cultura. 
Cultivamos o desejo dos membros de equipes de fazer a coisa certa 
para fornecer políticas concisas, ferramentas digitais inovadoras 
e consciência interativa a fim de transformar os valores da Dell em 
ações e decisões diárias. O compromisso líder com a integridade 
e a responsabilidade é gerenciado pelas robustas análises de 
promoção executiva e medido pela Tell Dell e por pesquisas de 
cultura ética.

Estabelecemos um alto padrão de 
responsabilidade no ecossistema de 
terceiros
Exigimos de nossos parceiros, fornecedores e terceiros o mesmo 
padrão ético elevado que estabelecemos para nós mesmos. Nossas 
expectativas quanto a terceiros estão claramente definidas no 
Código de conduta para parceiros e nos Princípios do fornecedor. 
Ajudamos os terceiros a compreenderem nossas expectativas por 
meio de materiais de conscientização usando o melhor software 
de aprendizado da classe. Um exemplo é o curso Treinamento em 
conformidade para parceiros da Dell baseado no Articulate, que foi 
desenvolvido em 2021.

Nossas metas de ética e privacidade se alinham a estas áreas de foco:
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Em última análise, a transparência impulsiona a confiança dos clientes. As boas práticas de negócios em 
torno do uso de dados pessoais devem considerar, em primeiro lugar, o impacto humano da coleta e do 
uso de informações pessoais. Como empresa global, cumprimos as leis de privacidade de todo o mundo 
e ajudamos a criá-las tendo em mente as preferências de privacidade de nossos clientes.

DESTAQUES RECENTES

Aprimoramento da experiência 
do cliente com o Centro de 
confiança da privacidade
O novo Centro de confiança da privacidade da 
Dell foi lançado em 2021 como uma localização 
centralizada onde os clientes podem saber 
mais sobre nossas práticas de privacidade e os 
ciclos de vida dos dados, visualizar o respectivo 
painel de indicadores de privacidade e enviar 
solicitações de privacidade.

Acesse o Centro de confiança da privacidade 
para obter informações e fazer um tour em vídeo.

Respeito à privacidade 
e proteção de membros 
de equipes na pandemia
Durante a pandemia, empresas e órgãos 
governamentais precisaram proteger a saúde 
pública e, ao mesmo tempo, proteger os dados 
pessoais. A Dell trabalhou com a ServiceNow para 
atender aos requisitos de privacidade e segurança 
relacionados ao acompanhamento da vacinação 
para as instalações da Dell. Fizemos também uma 
parceria com a Intel e a Leidos® para criar uma 
solução segura de rastreamento de contatos para 
os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, 
que foi usada durante a pandemia.

META MOONSHOT DE DEFENDER A ÉTICA E A PRIVACIDADE

Até 2030, automatizaremos totalmente 
os processos de controle de dados, 
facilitando para os clientes o controle 
de seus dados pessoais

“Os clientes confiam seus dados digitais a nós, 
e assumimos o compromisso de gerenciá-
los e protegê-los de modo transparente 
com integridade e responsabilidade.”
MICHAEL DELL 
PRESIDENTE E CEO, DELL TECHNOLOGIES
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Defesa da ética quanto aos dados pessoais
Na Dell, acreditamos que o processamento 
de dados pessoais com base nas preferências 
dos clientes é essencial para gerar e manter 
a confiança. Cumprir os compromissos de 
privacidade está na essência de nossas operações.

Valores e requisitos transparentes e responsáveis 
quanto aos dados pessoais estão incorporados 
ao Código de conduta, assim como às políticas 
de Privacidade de dados global, Governança de 
informações e Segurança das informações, que 
se aplicam a todos os membros de equipes. Essas 
políticas se baseiam nos princípios centrais contidos 
nas estruturas de privacidade globais (por exemplo, 
OECD, APEC) e leis de privacidade (por exemplo, 
RGPD, LGPD, CCPA/CPRA).

Exigimos que todos os membros de equipes 
recebam treinamento sobre essas políticas 
e oferecemos material adicional com base na 
respectiva função. Complementamos os esforços 
de conscientização com eventos especiais, tais 
como a observância da Semana Internacional da 
Privacidade de Dados. Todos, inclusive clientes, 
membros de equipes e pessoas fora da Dell, podem 
relatar suas preocupações de privacidade via 
privacy@dell.com.

“O compromisso 
duradouro com a 
privacidade é uma parte 
essencial de qualquer 
relação confiável com 
os clientes. Dar mais 
transparência e controle 
aos clientes todos os 
dias nos ajuda a cumprir 
esse compromisso de 
modo significativo.”
DEANNA DRAPER 
VICE-PRESIDENTE SÊNIOR, LEGAL 
FOR PRIVACY AND SECURITY, 
DELL TECHNOLOGIES

GOVERNANÇA DA ÉTICA E DA PRIVACIDADE Estamos automatizando os processos de controle de dados 
para facilitar o controle dos clientes sobre os próprios dados.

TRANSPARÊNCIA

Apresentamos um aviso claro aos clientes 
sobre quais dados coletamos, a finalidade 
de processamento e detalhes relacionados, 
além de como fazer escolhas referentes ao 
processamento dos dados pessoais. Quando 
atualizamos nossos avisos de privacidade, 
aplicamos mudanças significativas nos dados 
coletados dos clientes apenas após a data 
de efetivação das alterações ou nos casos 
em que o cliente consente com a mudança 
conforme as leis aplicáveis.

USO

Temos o compromisso de usar os dados 
pessoais dos clientes em conformidade com 
as leis globais. Exigimos que os membros de 
equipes limitem o processamento de dados 
pessoais às atividades necessárias para 
cumprir os objetivos destacados nos avisos.

ESCOLHA

Reconhecemos os interesses dos clientes 
sobre os respectivos dados pessoais 
e respondemos às solicitações relacionadas 
aos dados, independentemente de os clientes 
estarem localizados em uma jurisdição onde 
isso é exigido por lei. 

GOVERNANÇA

A Dell tem um programa global de 
privacidade, que é liderado pelo diretor de 
privacidade e inclui um comitê executivo 
de partes interessadas composto por uma 
liderança multifuncional. O programa conduz 
reuniões em uma frequência determinada 
e estabelece métricas para a geração de 
relatórios à liderança sênior ou para a inclusão 
nos relatórios da Diretoria, conforme 
adequado. Operacionalmente, o programa de 
privacidade tem o apoio de equipes jurídicas 
e de programas dedicados, investigadores, 
assim como vários grupos de privacidade 
específicos aos negócios, que dão suporte 
à operacionalização dos componentes do 
programa de privacidade.
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META DE DEFESA DA ÉTICA E DA PRIVACIDADE

Incorporamos a integridade e a conformidade 
dos negócios em nossas práticas de negócios 
diárias. Nossa expectativa é que os membros de 
equipes demonstrem o compromisso com nossos 
princípios éticos e que eles sejam capacitados 
a relatar qualquer suspeita de má conduta.

A cada ano até 2030, 100% dos 
membros de equipes demonstrarão 
o compromisso com nossos valores

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO*

Porcentagem de funcionários da Dell que concluíram 
o treinamento de ética e conformidade designado

Porcentagem de funcionários da Dell que concordaram 
com o Código de conduta da Dell Technologies

“A integridade é um sinônimo da 
Dell Technologies, pois ela está 
incorporada a tudo o que fazemos. 
Definimos padrões éticos elevados 
de modo contínuo e consciente 
e disponibilizamos recursos 
e ferramentas digitais às equipes 
para garantir que os parceiros e nós 
mesmos sejamos responsáveis por 
todas as ações diárias.”
MICHAEL MCLAUGHLIN 
DIRETOR DE ÉTICA E CONFORMIDADE, DELL TECHNOLOGIES

AF21 AF22

100% 100%  100%

AF20

100% 100%  100%

AF20 AF21 AF22

* Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber 
mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta. 
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Aplicativo My Ethics
O aplicativo My Ethics está no centro de nossa suíte digital, permitindo 
a conclusão do treinamento designado, a navegação pelo Código de conduta 
da Dell Technologies e o recurso Speak Up simplificado onde quer que os 
membros de equipes da Dell estejam localizados, assim como em qualquer 
dispositivo móvel. Um destaque do aplicativo My Ethics, que conta com 
tecnologia LRN, é o premiado curso Standing Strong Together: Confronting 
Racial Inequity.

Relatos de questões de ética
A Dell aprimorou os mecanismos para relatar confidencialmente questões 
de ética, adicionando um código QR como uma maneira a mais de 
se manifestar. Ao relatar uma preocupação, os membros de equipes, 
prestadores de serviços, terceiros e outros podem selecionar vários 
idiomas e optar por enviá-la anonimamente.

Nossa jornada de transformação digital 
compartilhada
Os membros de equipes da Dell fizeram apresentações aos públicos do 
2021 Global Ethics Summit, do Trace International Anti-Bribery Forum 
e do Ethics & Compliance Initiative (ECI) Impact 2021 e compartilharam 
percepções na Compliance and Ethics Professional Magazine da 
Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE). Nossa meta 
é ajudar a capacitar as organizações ao compartilhar nossa jornada 
de transformação digital no espaço da ética e da conformidade. A Dell 
está na vanguarda do desenvolvimento e da utilização de ferramentas 
de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, tais como a Dell 
Image Analysis (DIA), para detectar e resolver riscos de conformidade.

Cenários interativos
Projetamos e lançamos uma série de módulos de treinamento em 
ética e conformidade baseados em cenários altamente interativos. 
Os breves cursos de microaprendizado foram disponibilizados conforme 
a necessidade e resultaram em altas classificações de satisfação 
e engajamento dos usuários.

DESTAQUES RECENTES

Leia o código QR para 
fazer um teste!

127.556
total de conclusões por 
membros de equipes em 
2021 (aprendizes únicos)

636.406
total de conclusões 
do curso em 2021

4,7/5
classificação 
de feedback 
do novo curso 
de 2021
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Suporte do Dell Image Analysis 
para evitar perdas
Estamos estabelecendo relações transparentes 
e confiáveis com os parceiros de negócios por meio 
da criação e implementação da Dell Image Analysis 
(DIA), uma inovadora ferramenta de prevenção 
de fraudes. A DIA usa aprendizado de máquina, IA 
e feedback de programadores para analisar imagens 
e detectar falsificações no nível dos metadados. 
Essa ferramenta inovadora foi criada por membros 
de nossa equipe e recebeu o GameChangers 2021 
Award. O evento e o prêmio, que são patrocinados 
pelo Employee Resource Group (ERG) GenNext da 
Dell, dão aos membros de equipes a oportunidade 
de demonstrar o espírito empreendedor e trazer 
ideias inovadoras, que já estão beneficiando os 
clientes. Leia mais aqui.

META DE DEFESA DA ÉTICA E DA PRIVACIDADE

Até 2030, 100% dos parceiros com quem fazemos negócios 
demonstrarão o compromisso com nossos valores 
Nossos principais parceiros estratégicos* são 
uma extensão da empresa e, portanto, de nossa 
reputação e nosso impacto. É essencial que eles 
operem de modo legal, ético e alinhado às nossas 
expectativas, conforme descrito no Código de 
conduta para parceiros da Dell Technologies.

Para os parceiros de comercialização, damos 
um passo além para ajudar a garantir que os 
produtos e serviços da Dell sejam adquiridos 
com integridade e transparência. Em 2021, 
continuamos a trabalhar com especialistas do 
setor para fornecer aos parceiros ferramentas 
digitais para avaliar e aprimorar os próprios 
programas anticorrupção. Além disso, utilizamos 
business intelligence para avaliar continuamente 
os parceiros diretos e garantir a identificação de 
possíveis áreas para investigação de modo mais 
proativo e pontual.

* O termo Parceiros se refere aos Solution Providers de nível de metal e aos distribuidores comerciais Authorized que participam do Dell Technologies Partner Program.

† Consulte o Painel de indicadores das metas para 2030 para saber mais sobre o progresso, o escopo e a medição dessa meta.

Porcentagem de parceiros que concordaram 

e

100%

AF22

com o Código de conduta para parceiros

DESEMPENHO ATÉ O MOMENTO†

Porcentagem de parceiros que concluíram 
o treinamento de ética e conformidad

DESTAQUES RECENTES

0%

20%

40%

60%

80%

AF21

96% 94%
100% 100%
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SUSTENTABILIDADE DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Operar a cadeia de suprimentos 
de modo responsável é uma 
prioridade dos negócios
Processos de fabricação responsáveis e sustentáveis promovem 
um progresso significativo, assim como protegem nossa marca 
e fortalecem a relação com os clientes. 
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Nossa abordagem de sustentabilidade da cadeia de suprimentos

SUSTENTABILIDADE DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
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Sustentabilidade na cadeia de suprimentos
Trabalhamos em parceria com milhares de empresas 
da cadeia de suprimentos global para criar tecnologias 
que impulsionem o progresso humano. 

Nos últimos anos, os desafios globais exigiram da 
Dell Technologies e dos fornecedores novos níveis 
de resiliência e inovação. Em meio a esses tempos 
desafiadores, nosso compromisso com a diligência 
devida socioambiental não se alterou. 

A Dell opera um dos maiores programas de 
engajamento e garantia da responsabilidade 
socioambiental (SER) no setor de tecnologia. Por 
meio de iniciativas de SER, identificamos e mitigamos 
proativamente os problemas em todos os níveis da 
cadeia de suprimentos, inclusive a montagem final 
e os fornecedores diretos e indiretos. 

Focamos nas mais proeminentes questões ambientais 
e de direitos humanos usando percepções obtidas 
de nossas próprias operações, da colaboração com 
parceiros do setor e do engajamento com as partes 
interessadas, o que nos capacita a empregar práticas 
de fabricação responsáveis, assim como a diversidade 
e a inclusão na cadeia de suprimentos. Nossas 
percepções coletivas reforçam a necessidade de 
estabelecer parcerias sólidas com os fornecedores.

As expectativas dos fornecedores quanto a práticas 
comerciais responsáveis e éticas são fundamentadas 
por padrões internacionais, inclusive os Princípios 
orientadores da ONU sobre empresas e direitos 
humanos, a Declaração universal de direitos humanos 
da ONU, a Convenção sobre os direitos da criança da 
ONU e outras convenções relevantes da ONU. 

A adesão aos Princípios do fornecedor é uma 
condição para fazer negócios com a Dell. Os Princípios 
do fornecedor são a base de nossos programas de 
diligência socioambiental e incluem o seguinte: 

• Todos requisitos, leis e normas de compra aplicáveis. 

• Código de conduta da Responsible Business Alliance. 

• Código de conduta da Dell.44

• Política de direitos humanos da Dell. 

• Política de extração responsável da Dell.

• Declaração da Dell contra escravidão e tráfico 
de pessoas, em conformidade com a Lei contra 
escravidão moderna da Austrália, a Lei contra 
escravidão moderna do Reino Unido e a Lei de 
transparência na cadeia de suprimentos da Califórnia. 

• Política de funcionários em situação de 
vulnerabilidade da Dell. 

• Convenções relevantes da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), inclusive as oito 
convenções fundamentais e as convenções 1, 102, 
131, 155 e 170. 

• Sistemas de gerenciamento relevantes da 
Organização Internacional de Padronização (ISO). 

• Estrutura de segurança cibernética do Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST).

Trabalhamos em estreita colaboração com os 
fornecedores para ajudá-los a obter as percepções 
e desenvolver os recursos necessários para atender 
a esses requisitos. As relações e o histórico de 
colaboração com nossos fornecedores sem provaram 
essenciais enquanto trabalhamos juntos diante da 

pandemia e dos desafios da cadeia de suprimentos 
para encontrar novas formas de lidar com os problemas 
e ajudar a manter e criar nossa capacidade de SER. 

Essa atualização (anteriormente compartilhada 
nos Relatórios de progresso da sustentabilidade 
na cadeia de suprimentos anuais e independentes) 
apresenta uma exibição abrangente do trabalho que 
fazemos para aprimorar o desempenho de SER. Há 
outra mudança: vamos alterar os relatórios do ano-
calendário para o ano fiscal. Além disso, o Relatório 
ambiental, social e de governança (ESG) do ano fiscal 
de 2022 captura nossas atividades em toda a cadeia 
de valores para causar um impacto positivo sobre as 
pessoas e o planeta.

“Nossos programas de responsabilidade socioambiental 
nos permitem perceber os riscos na cadeia de 
suprimentos e ajustá-la conforme necessário diante 
deste mundo em constante transformação. Isso 
nos possibilita continuar a desenvolver cada um dos 
nossos compromissos com as operações responsáveis: 
defender as pessoas na cadeia de suprimentos, 
proteger o planeta e garantir a diversidade na base 
de suprimentos.”
KEVIN BROWN 
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO, CHIEF SUPPLY CHAIN OFFICER, DELL TECHNOLOGIES
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MODELO DE MELHORIA CONTÍNUA

Nossa abordagem de quatro elementos para 
uma cadeia de suprimentos sustentável
A Dell Technologies trabalha com fornecedores 
que demonstram vários níveis de maturidade 
em seus próprios programas de responsabilidade 
socioambiental (SER). Reconhecendo isso, 
focamos em gerar um progresso sustentável 
com nossos fornecedores por meio de melhorias 
contínuas. 

Embora apliquemos princípios de melhoria 
contínua aos esforços estendidos de diligência 
devida, usamos uma abordagem específica de 
quatro elementos no programa de auditoria. 
Esse modelo de melhoria contínua é uma 
estrutura que visa melhorar o desempenho 
dos fornecedores e inclui avaliações de risco, 
auditorias de fornecedores, planos de ação 
corretiva e capacitação. Cada atividade no 
modelo é considerada um elemento, e não uma 
fase ou etapa, pois os fornecedores nem sempre 
percorrem os elementos de modo sequencial. 
Por exemplo, os resultados de uma avaliação 
de riscos podem indicar que uma auditoria não 
é necessária, mas que é necessário melhorar 
uma área específica.

Além disso, a comunicação contínua 
é essencial para garantir a melhoria contínua 
do desempenho de SER dos fornecedores. 
Isso inclui a comunicação entre nossos 
fornecedores, especialistas em SER e auditores. 
Compartilhamos também as medições de 
desempenho de SER juntamente com outros 
indicadores-chave, como custo e qualidade, 
durante as análises trimestrais de negócios 
(QBRs) dos fornecedores. Os principais 
executivos participam das QBRs e ajudam 
a determinar futuros prêmios de negócios, bem 
como recursos e políticas de fornecedores, além 
de direcionar o progresso rumo a metas alinhadas. 

Buscamos trabalhar em colaboração com 
os fornecedores para melhorar o respectivo 
desempenho de SER. No entanto, nas raras 
circunstâncias em que fica evidente que 
o desempenho insatisfatório contínuo não será 
resolvido por meio de um engajamento adicional, 
podemos encerrar a relação comercial com 
o fornecedor.

Avaliação de riscos

Modelo de 
melhoria 
contínua

Auditoria

Ação 
corretiva

Capacitação
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MODELO DE MELHORIA CONTÍNUA — PRIMEIRO ELEMENTO

Avaliação de riscos
O engajamento com fornecedores em todos 
os níveis — inclusive a montagem final e os 
fornecedores diretos e indiretos45 — começa 
com uma avaliação dos respectivos riscos 
socioambientais. Conduzimos avaliações de riscos 
iniciais dos fornecedores como parte do processo 
de integração, antes que eles comecem a fazer 
negócios com a Dell. 

Os fornecedores respondem a um questionário de 
autoavaliação (SAQ), que nos permite determinar 
o nível de risco usando os seguintes critérios: 

• Localização geográfica: Considera os riscos no 
nível do país e/ou do local referentes a questões 
sociais, tais como trabalho infantil e forçado, 
assim como os riscos ambientais, como 
qualidade da água e poluição do ar. 

• Mercadoria: Considera os riscos específicos 
associados à fabricação, como intensidade 
de trabalho, processos de fabricação e tintas 
e produtos químicos envolvidos na produção 
de uma mercadoria. 

• Desempenho anterior de fabricação responsável: 
Inclui os resultados de auditorias anteriores e a 
participação em nossos esforços de capacitação. 

• Percepções adicionais: Refere-se às 
informações obtidas pelos membros da equipe 
de responsabilidade socioambiental (SER) da 
Dell durante visitas regulares às fábricas ou de 
fontes independentes, como órgãos regulatórios 
e de terceiros. 

• Volume de gastos com o fornecedor: É um 
indicador de nossa influência junto ao fornecedor 
e do tamanho relativo das operações dele.

Com base nos resultados da SAQ e em 
percepções adicionais, classificamos o risco de 
cada fornecedor como baixo, médio ou alto. Os 
fornecedores considerados de alto risco deverão 
concluir uma auditoria terceirizada, que analisará 
a conformidade com o Código de conduta da 
Responsible Business Alliance como parte do 
processo de qualificação de SER. 

Nossos esforços de avaliação de riscos não 
terminam aqui. Monitoramos também o risco 
de SER nas fábricas e nos fornecedores da Dell 
todos os anos. A melhoria contínua é importante 
para nossas próprias operações, assim como as 
dos fornecedores.
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MODELO DE MELHORIA CONTÍNUA — SEGUNDO ELEMENTO

Auditoria
O programa de auditoria da Dell Technologies é um 
dos maiores do setor de tecnologia, tanto em termos 
do número de auditorias conduzidas quanto ao 
alcance em toda a cadeia de suprimentos. Ele foi 
projetado para identificar riscos de sustentabilidade 
na cadeia de suprimentos e permitir que os 
fornecedores reduzam os problemas e desenvolvam 
suas capacidades de responsabilidade socioambiental 
(SER). Além disso, envolvemos os fornecedores em 
avaliações e programas direcionados para gerar mais 
oportunidades de melhoria.

Esperamos que os fornecedores sigam o Código de 
conduta da Responsible Business Alliance (RBA). 
As auditorias ajudam a monitorar a conformidade 
dos fornecedores com o Código de conduta da 
RBA e destacam quaisquer áreas de preocupação, 
o que, por sua vez, ajuda a Dell a trabalhar com os 
fornecedores para que tomem medidas a fim de 
melhorar o respectivo desempenho. No ano fiscal de 
2022,46 317 fábricas da cadeia de suprimentos em 16 
países foram submetidas a auditorias.

Normalmente, nossas auditorias são todas concluídas 
no local. No entanto, devido ao impacto contínuo da 
COVID-19, continuamos a conduzir auditorias remotas 

em algumas circunstâncias, conforme permitido 
segundo a orientação da RBA. Essas medidas 
temporárias iniciadas para as auditorias remotas 
durante a pandemia nos permitiram continuar a 
proteger a saúde e a segurança das pessoas na cadeia 
de suprimentos, assegurar a fabricação responsável de 
nossos produtos e atender às demandas dos clientes, 
tudo isso sem violar as medidas recomendadas 
de contenção da propagação da COVID-19. 

Auditores terceirizados e certificados pela RBA 
conduzem as auditorias de fornecedores, que 
cobrem mais de 40 tópicos em cinco áreas: trabalho 
(inclusive riscos de trabalho forçado, trabalho 
infantil e falta de conformidade com os requisitos 
de carga horária semanal), saúde e segurança dos 
funcionários, meio ambiente, ética e sistemas de 
gerenciamento. 

Como parte do processo de auditoria, os auditores 
analisam documentos, observam as práticas 
de trabalho diárias e entrevistam a equipe de 
gerenciamento e os funcionários do fornecedor de 
modo independente a fim de avaliar a implementação 
dos padrões de SER no Código de conduta da RBA. 
No ano fiscal de 2022, os auditores conduziram 12.641 
entrevistas de feedback confidenciais como parte do 
processo de auditoria. 

Após a conclusão de uma auditoria, os auditores 
enviam relatórios finais para identificar áreas sem 
conformidade com o Código de conduta da RBA. 
O número e a severidade das descobertas dessas 
auditorias, que são classificadas na ordem prioritárias, 
importantes, secundárias e com risco de não 
conformidade, influenciarão a pontuação geral de 
auditoria do fornecedor, que varia de 0 a 200. As 
descobertas das auditorias podem levar ao terceiro 
e quarto elementos do modelo de melhoria contínua: 
ação corretiva e capacitação.

Melhorias no desempenho de auditoria nas fábricas dos fornecedores, 
ano fiscal de 2022

Fornecedores de 
montagem final

38%

Fornecedores 
diretos

66%

Em geral, 70%
das fábricas que passaram ao menos pelo segundo ciclo de 
auditoria melhoraram as pontuações de auditoria entre os ciclos47 

68%
das fábricas têm alto desempenho com base nas pontuações 
das auditorias (ao menos 180 de 200 entre as fábricas de 
montagem final ou 160 de 200 nas fábricas de outros níveis 
e sem descobertas prioritárias)

Fábricas de fornecedores com alto desempenho

79%

Fornecedores 
secundários
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MODELO DE MELHORIA CONTÍNUA — TERCEIRO ELEMENTO

Ação corretiva
O próximo elemento da estrutura é a ação 
corretiva. Quando áreas sem conformidade com 
o Código de conduta da Responsible Business 
Alliance (RBA) são identificadas por meio de uma 
auditoria, os especialistas em responsabilidade 
socioambiental (SER) da Dell trabalham com 
o fornecedor para criar um plano de ação corretiva 
(CAP) a fim de resolver os problemas dentro dos 
prazos definidos pela RBA. Com o CAP, nossa 
equipe ajuda o fornecedor a identificar as causas 
raízes e a implementar medidas de redução que 
vão promover a melhoria contínua. 

As descobertas das auditorias são classificadas da 
mais grave à menos grave: prioritária, importante, 
secundária e com risco de não conformidade. 
A severidade das descobertas prioritárias 
e importantes exige uma resolução imediata. 
Depois que o fornecedor abordar a descoberta de 
uma auditoria, ela deverá ser encerrada por uma 
segunda auditoria ou pelos especialistas em SER 
da Dell, que podem confirmar se o problema foi 
resolvido.

90%
das descobertas 
prioritárias, em geral, 
foram encerradas 
nas fábricas dos 
fornecedores

69%
das descobertas prioritárias 
e importantes, em geral, foram 
encerradas nas fábricas dos 
fornecedores

100% nas fábricas de montagem final

89% nas fábricas de fornecedores diretos

90% nas fábricas de fornecedores secundários

38% nas fábricas de montagem final

67% nas fábricas de fornecedores diretos

72% nas fábricas de fornecedores secundários

271
fábricas concluíram 
ações corretivas

167
auditorias de encerramento foram 
concluídas para verificar ações corretivas

Ações corretivas e descobertas encerradas, ano fiscal de 2022
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MODELO DE MELHORIA CONTÍNUA — QUARTO ELEMENTO

Capacitação
Como elemento final do modelo de melhoria contínua, 
fornecemos recursos aos fornecedores para ajudá-los 
a adquirir conhecimento e habilidades — em áreas 
como trabalho forçado, saúde e segurança e eficiência 
no uso de energia — a fim de lidar proativamente com 
os riscos socioambientais.

• Consultas em fábricas: Nossos especialistas em 
responsabilidade socioambiental (SER) trabalham 
diretamente com as fábricas dos fornecedores 
para melhorar o monitoramento e reduzir os 
riscos. Os engajamentos são personalizados para 
promover melhorias em longo prazo. Em anos 
anteriores, as consultas eram feitas basicamente 
nas localizações das fábricas. Continuamos 
aconduzir virtualmente consultas em fábricas 
no ano fiscal de 2022 conforme garantido em 
virtude das restrições da COVID-19. 

• Treinamentos e webinars conduzidos pela Dell: 
Utilizamos nossa experiência em ferramentas 
digitais para manter treinamentos, sessões de mesa 
redonda, webinars interativos e sessões de rede 
virtual. Voltados para a gestão dos fornecedores 
eos profissionais de SER, esses eventos conectam 
os fornecedores com outros que trabalham na área 

de sustentabilidade, discutem sobre tendências 
e riscos emergentes e compartilham percepções 
sobre práticas recomendadas. 

• Treinamento on-line no próprio ritmo: A maioria 
das fábricas dos fornecedores pode acessar as 
plataformas de treinamento on-line da Dell (por 
computador ou telefone celular), que oferecem 
oportunidades de aprendizado digital em vários 
idiomas para a gestão dos fornecedores. No 
ano fiscal de 2022, 590 fábricas tiveram acesso 
a mais de 218 sessões de treinamento. Usamos 
nossos treinamentos on-line para estimular 
o conhecimento proativo e o aumento do 
desempenho e para orientar ações corretivas. 

• Treinamento de funcionários da linha de frente: 
Reconhecemos que os funcionários são parceiros 
importantes para nós, tanto no monitoramento das 
fábricas que podem não atender às expectativas 
da Dell quanto na participação em ações para 
ajudar as fábricas a cumprir nossos padrões. 

• Ferramentas e recursos desenvolvidos 
pela Dell: Compartilhamos ferramentas que 
desenvolvemos com as fábricas, geralmente para 
ajudar a automatizar o monitoramento de áreas 
problemáticas cujas equipes locais não têm os 
recursos necessários. Um exemplo disso inclui 
os kits de ferramentas de ação corretiva, que 
oferecem recursos para ajudar os fornecedores 
a lidarem com os resultados mais comuns das 
auditorias. No ano fiscal de 2022, adicionamos 
os seguintes tópicos ao catálogo de kits de 
ferramentas:48 processo de orientação sobre 
o controle de substâncias que destroem a camada 
de ozônio, requisitos de reembolso para taxas 
de recrutamento proibidas, checklist antecipada 
de engajamento de auditoria e orientação para 
avaliação no local de fornecedores de resíduos 
sólidos.

1.616
participantes exclusivos 
integraram os programas 

de capacitação

407
fábricas de fornecedores 

exclusivos foram representadas

5.267 horas
de treinamento on-line

6.524 horas
de sessões de treinamento 

e webinars presenciais

11.791 horas
de treinamento sobre temas 

de responsabilidade socioambiental 
foram concluídas

No ano fiscal de 2022
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MODELO DE MELHORIA CONTÍNUA ESTUDO DE CASO

Um processo inovador de geren-
ciamento de mudanças resulta 
na melhoria da segurança
Como parte das metas de ESG, estamos 
comprometidos com o engajamento contínuo com 
as pessoas que fabricam nossos produtos. Esse 
compromisso exige a parceria e o suporte contínuo 
junto aos fornecedores. 

No ano fiscal de 2022, trabalhamos com a Social 
Accountability International (SAI) para utilizar 
um programa exclusivo de gerenciamento de 
mudanças. Usando a abordagem TenSquared, uma 
equipe composta por funcionários e gerentes de 
fornecedores trabalhou colaborativamente para 
identificar as causas raízes dos desafios no local 
de trabalho e encontrar maneiras de resolvê-
los. O cronograma é de 100 dias, e o objetivo 
é encontrar soluções inovadoras para gerar 
uma melhoria contínua.

Trabalhamos em parceria com um de nossos 
fornecedores na China usando a abordagem 
TenSquared para identificar e lidar com as 
preocupações de gerenciamento ambiental, saúde 
e segurança (EHS). A equipe eleita por colegas 
do fornecedor encontrou vários desafios a serem 
resolvidos, inclusive funcionários que não vestiam o 
equipamento de proteção individual (EPI) nem seguiam 
outros procedimentos de segurança no trabalho. 

Durante os 100 dias, a equipe do fornecedor aplicou 
as ferramentas e os métodos do TenSquared 
aprendidos aos próprios processos internos de 
treinamento e avaliação. A equipe também seguiu 
um plano de trabalho, apresentou feedback 
mútuo e pontual e definiu claramente a divisão 
de responsabilidades. As reuniões de orientação 
semanais foram especialmente úteis, pois deram 

tempo para que discutissem sobre o trabalho 
futuro de gerenciamento de mudanças e quaisquer 
desafios e/ou conquistas na implementação. 

A cada etapa do processo, a equipe comunicou 
ativamente as informações sobre o programa 
TenSquared aos outros departamentos 
e ao gerenciamento sênior para maximizar o suporte 
e a cooperação. Os 100 dias de foco compensaram, 
pois foi possível melhorar os padrões de saúde 
ocupacional (OHS), assim como gerar novos 
processos e procedimentos: 

• Funções de supervisão “Blue Vest” foram 
implementadas. Esses funcionários, que vestiam 
coletes azuis, eram responsáveis por lembrar e 
auxiliar os colegas que não estavam cumprindo 
integralmente os padrões OHS de comportamento 
pessoal. Os novos contratados e os recém-
graduados se beneficiaram especialmente dos 
lembretes que esses exemplos de conduta 
forneceram. 

• Inspirado pelo espírito do programa, o gerencia-
mento superior também investiu em desenvolver 
um equipamento eficiente de monitoramento. 
Essa tecnologia ajuda a elevar os resultados do 
programa ao aprimorar as práticas de segurança 
em todos os turnos. 

• Os workshops de lançamento e intermediários 
em outras fábricas na área incluíram o compar-
tilhamento de práticas recomendadas. Depois de 
observar as melhorias que esse fornecedor obteve, 
outras fábricas na área se inspiraram a implementar 
abordagens semelhantes.

Ao longo de todo o processo, nossos especialistas 
em responsabilidade socioambiental ofereceram 
orientação e acompanharam o progresso do 
fornecedor. Para aproveitar ao máximo o apren-

dizado, a Dell promoveu o compartilhamento de 
práticas recomendadas do setor e o aprendizado 
mútuo entre os fornecedores na área. A inovadora 
estrutura TenSquared para enfrentar os desafios é 
mais sustentável do que uma abordagem tradicional, 
além de ter aumentado a confiança mútua entre a 
Dell e os fornecedores.

Como resultado dos esforços e da inovação 
em OHS, o fornecedor aumentou de 79% para 
95,2% a taxa de conformidade dos funcionários 
com os padrões de segurança, o que foi mantido no 
ano fiscal de 2023. O programa também incentivou 
os funcionários a atuarem para solucionar os 
problemas de OHS e aumentou a comunicação, o 
respeito e o reconhecimento.

“O projeto de 100 dias 
com o fornecedor da 
Dell resultou em muitos 
êxitos. Os gerentes 
responderam muito 
bem, e os funcionários 
demonstraram uma 
grande dedicação pelas 
metas de melhoria 
identificadas em 
conjunto. Graças ao 
respeito mútuo, à parceria 
e à colaboração, esse 
fornecedor identificou 
e lidou rapidamente com 
os problemas críticos 
de segurança. Somos 
gratos à liderança da Dell 
por ter disponibilizado 
essa oportunidade na 
cadeia de suprimentos.”
JANE LIU 
SOCIAL ACCOUNTABILITY  
INTERNATIONAL
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Nosso progresso no ano fiscal de 2022
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Indicadores-chave de desempenho*

205
Auditorias iniciais 

Auditamos fábricas de alto risco 
em um ciclo de dois anos. Outros 

locaisselecionados, inclusive 
fábricas de novos fornecedores, 

também são auditados.

167
Auditorias de 
encerramento 

Trabalhamos com os fornecedores 
para corrigir as descobertas das 
auditorias e organizar auditorias 

de encerramento para confirmar se 
as descobertas foram corrigidas.

90%
Descobertas 

prioritárias de  
auditoria encerradas  

ou rebaixadas49 
As descobertas mais graves 

são priorizadas para a resolução. 
O desempenho é monitorado 

de modo cumulativo.

69%
Descobertas de 

auditoria 
encerradas ou 
rebaixadas50 

Colaboramos com os fornecedores 
para corrigir as descobertas prioritárias 

e importantes. O desempenho 
é monitorado de modo cumulativo.

1.616
Participantes 

exclusivos integrando 
os programas 

de capacitação 
A capacitação envolve os 

participantes de montagem final, 
fornecedores diretos e secundários, 

que podem compartilhar as 
percepçõesfornecidos pelo 

treinamento em todas as fábricas.

407
Fábricas exclusivas 

que participam 
de programas de 

capacitação
Rastreamos o alcance dos 

programas de capacitação pelo 
número de fábricas que participam 

de nosso treinamento.

AF22 205

2020 205

1942019

141

196

167

2019

2020

AF22

90%

95%

90%

2019

2020

AF22

76%

76%

69%

2019

2020

AF22

1.439

1.079

1.616

2019

2020

AF22

413

347

407

2019

2020

AF22

* Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.
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Indicadores-chave de desempenho*

87%
Funcionários que não 
excedem 60 horas de 
trabalho por semana 
Monitoramos 214.919 funcionários 
em nossa cadeia de suprimentos, 
dos quais 87% não ultrapassaram 
60 horas de trabalho por semana.

79%
Funcionários com um 

dia de folga por semana 
Dos 214.919 funcionários monitorados, 

79% tiveram pelo menos um dia 
de folga por semana.

207
Fábricas com planos 
ativos de diminuição 

derisco hídrico
207 fábricas de fornecedores em áreas 
com estresse hídrico ou processos que 
consomem muita água tinham planos 
ativos de diminuição de risco hídrico.

305.898 MTCO
2
e

Emissões evitadas por 
meio de projetos de 
redução de energia51

Incentivamos os fornecedores 
a implementarem projetos de redução 

de energia e monitorarem o progresso.

96%
Fornecedores 

com relatórios de 
sustentabilidade

Incentivamos os fornecedores 
a publicarem relatórios anuais de 

sustentabilidade que atendam aos 
requisitos da Global Reporting Initiative 
(GRI). Isso representa os fornecedores 

por gastos com relatórios de 
sustentabilidade.

Mais de 
US$ 3 bilhões

Gastos com 
fornecedores 

diversificados52

A Dell Technologies está comprometida 
em gastar US$ 3 bilhões ou mais 
anualmente com fornecedores 

diversificados.

89%

91%

87%

2019

2020

AF22

84%

87%

79%

2019

2020

AF22

2020

AF22

236

207

2312019

48.842
MTCO

2
e

305.898
MTCO

2
eAF22

2020

275.130
MTCO

2
e2019 93%

95%

96%

2019

2020

AF22

2019

2020

AF22

>US$ 
3 bi

>US$ 
3 bi

>US$ 
3 bi

* Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.
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Melhoria na vida das pessoas da cadeia 
de suprimentos 
São necessárias centenas de milhares de pessoas 
em todo o mundo para fabricar nossos produtos. 
Estamos comprometidos com a parceria com os 
fornecedores para proteger os direitos humanos 
de todas as pessoas na cadeia de suprimentos. 
Isso inclui tratar todas as pessoas com respeito 
e dignidade, não tolerar nenhum tipo de trabalho 
forçado e sempre fornecer condições de trabalho 
seguras. 

O plano de ESG para 2030 demonstra o foco 
que a Dell coloca sobre essas áreas. Proteger os 
direitos humanos e promover o bem-estar das 
pessoas na cadeia de suprimentos são imperativos. 
Definimos metas específicas para apoiar o trabalho 
nessa área, inclusive fornecer ambientes de 
trabalho seguros e saudáveis, onde as pessoas 
possam prosperar, oferecer o desenvolvimento 
de habilidades prontas para o futuro para os 
funcionários da cadeia de suprimentos e interagir 
com as pessoas que fabricam nossos produtos.

Para saber mais sobre esses esforços, consulte as 
páginas 57 a 60 do Relatório de ESG do ano fiscal 
de 2022.

No ano fiscal de 2022, continuamos a enfrentar 
diretamente os impactos da COVID-19 e os 
problemas na cadeia de suprimentos. Apesar dessas 
disrupções contínuas, a Dell continuou concentrada 
no trabalho de defender as pessoas na cadeia de 
suprimentos. 

Uma das áreas em que fizemos progresso foi a taxa 
visada de obtenção de pontuações nas auditorias 
dos fornecedores. A Dell define pontuações de 
auditoria visadas para os fornecedores (pelo 

menos 180 de 200 para fábricas de montagem final 
e160 de 200 para fábricas de outros níveis), o que 
se linha ao alto desempenho com base no Validated 
Assessment Program da Responsible Business 
Alliance (RBA). 

No Relatório de progresso da sustentabilidade 
da cadeia de suprimentos de 2020, relatamos 
uma taxa visada de obtenção de auditoria de 
61%. No ano fiscal de 2022, os especialistas em 
responsabilidade socioambiental (SER) trabalharam 
com os fornecedores para ajudar a identificar as 
causas raízes dos problemas e gerar melhorias. 
Além disso, atuamos em nossa organização de 
aprovisionamento e diretamente com a liderança 
de nível sênior dos fornecedores para enfatizar as 
expectativas de SER. Isso resultou em uma taxa 
visada de obtenção de auditoria de 68%. 

Os esforços de diligência devida de direitos 
humanos que empregamos para avaliar e lidar com 
os riscos reais e potenciais para as pessoas na 
cadeia de suprimentos estão sendo reconhecidos. 
Em sua primeira inclusão nessa avaliação, a Dell 
ficou em sexto lugar entre as 49 maiores empresas 
de comunicações e tecnologia da informação 
(com base na capitalização de mercado) na 
referência de desempenho de responsabilidade 
na cadeia de suprimentos da KnowTheChain de 
2020/2021. A KnowTheChain é uma aliança de 
organizações não governamentais que usam os 
Princípios orientadores da ONU sobre empresas 
e direitos humanos para avaliar as ações e os 
compromissos das empresas de tecnologia para 
fabricar produtos de modo responsável.

“A Responsible Business Alliance conta com o engajamento 
dos membros para impulsionar a responsabilidade socioambi-
ental nas cadeias de suprimentos globais. A Responsible 
Labor Initiative é um exemplo no qual membros como 
a Dell Technologies são fundamentais para ajudar a promover 
a diligência devida e proteger os direitos dos funcionários 
em situação de vulnerabilidade e de trabalho forçado.”
ROB LEDERER 
DIRETOR EXECUTIVO, RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE
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MELHORIA NA VIDA DAS PESSOAS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Incentivo às práticas éticas 
de recrutamento
É importante que as pessoas que trabalham em 
nossa cadeia de suprimentos sejam tratadas com 
justiça. Em alguns casos, os indivíduos que migram 
para fora de seus países de origem para trabalhar 
são forçados a pagar vários aspectos do próprio 
recrutamento, como custos relacionados a agentes 
de trabalho que facilitam a contratação, obtenção 
de vistos ou exames admissionais obrigatórios. 
Como resultado, esses funcionários ficam em 
dívida com seus empregadores e correm o risco 
deserem vítimas de trabalhos forçados. 

A Dell não tolera nenhum tipo de trabalho forçado 
e age em conformidade com o Código de conduta 
da Responsible Business Alliance (RBA), que 
proíbe os fornecedores de cobrarem taxas de 
recrutamento de funcionários, até mesmo em 
localizações onde essas práticas são legais. Por 
meio do engajamento direto dos especialistas em 
responsabilidade socioambiental (SER) com as 
fábricas e as auditorias terceirizadas, trabalhamos 
com os gerentes e funcionários dos fornecedores 
para identificar e resolver possíveis problemas 
relacionados a taxas. 

Os esforços de diligência devida nessa área 
incluem entrevistas confidenciais com os gerentes 
dos fornecedores, assim como separadamente 
com os funcionários como parte das auditorias 
regulares. Tomamos também medidas imediatas 
para investigar quaisquer alegações relacionadas 
a taxas de recrutamento recebidas por meio da 
linha de atendimento, de fontes de mídia ou de 
relatórios de organizações não governamentais.

Se descobrimos que um fornecedor não está 
seguindo as práticas de taxa de recrutamento 
exigidas pelo Código de conduta da RBA, nós: 

• Instruímos o fornecedor sobre o motivo de tais 
taxas serem inaceitáveis. 

• Orientamos o fornecedor sobre as maneiras 
eficazes de devolver as taxas retidas. Por 
exemplo, se as taxas forem devolvidas 
aos funcionários afetados por meio de 
contracheques, será importante que os 
funcionários não afetados entendam por 
que o pagamento deles não foi alterado. 

• Acompanhamos o progresso de correção do 
fornecedor. 

Taxas devolvidas, 
ano fiscal de 2022

US$ 505.031
em taxas devolvidas aos funcionários
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ESTUDO DE CASO

Auditorias para reforçar o recrutamento responsável
Defender e promover o respeito aos direitos humanos fundamentais de todas as pessoas é uma 
prioridade para a Dell. O Código de conduta da Responsible Business Alliance (RBA) não permite que os 
fornecedores cobrem taxas de recrutamento de seus funcionários, mesmo quando permitido pela legislação 
local. A Dell trabalha em parceria com os fornecedores para assegurar que eles cumpram o Código de 
conduta da RBA. Se identificamos que taxas de recrutamento estão sendo cobradas, esperamos que os 
fornecedores reembolsem o pagamento da taxa em 30 dias e confirmem isso por meio de uma auditoria 
de encerramento da RBA em 90 dias. 

No ano fiscal de 2022, identificamos que os funcionários de um pequeno fornecedor de conectores 
em Taiwan eram obrigados a pagar taxas de recrutamento durante o processo de integração. Para lidar 
com essa descoberta, nossos especialistas em SER trabalharam com o fornecedor para revisar a política 
de recrutamento e os processos de integração e aprimorar a checklist de auditoria interna a fim de 
evitar situações semelhantes no futuro. Além disso, asseguramos que os funcionários afetados fossem 
reembolsados, o que totalizou US$ 325.797 em taxas pagas.

Ao lidar com os problemas de pagamento de taxas quando eles ocorrem na cadeia de suprimentos 
e reforçar práticas responsáveis de contratação e recrutamento, continuamos a gerar melhorias 
nessa área. 

MELHORIA NA VIDA DAS PESSOAS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
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MELHORIA NA VIDA DAS PESSOAS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Medidas para enfrentar 
osdesafios da jornada de 
trabalho semanal
A Dell adere aos padrões socioambientais 
exigidos pelo Código de conduta da Responsible 
Business Alliance (RBA). O Código de conduta 
da RBA limita os funcionários de linha das 
fábricas a um máximo de 60 horas de trabalho 
por semana ou ao limite estipulado pela 
legislação local (o que for mais rígido) e exige 
que os funcionários e prestadores de serviços 
tenham um dia de folga por semana. 

As violações dos limites das horas de trabalho 
são as descobertas mais comuns nas auditoria 
entre as fábricas dos fornecedores em nosso 
setor.53 Embora essas horas extras sejam 
voluntárias, as horas de trabalho excessivas 
afetam o equilíbrio entre o trabalho e a vida 
pessoal e, em alguns casos, aumentam os 
riscos à saúde e à segurança. Sendo assim, 
essa é uma importante área de foco para 
nós, e estamos comprometidos em trabalhar 
com nossos fornecedores para melhorar 
aconformidade geral com o padrão do setor. 

Nossa estratégia com fornecedores inclui as 
seguintes ações:

• Monitoramento semanal das fábricas com 
riscos conhecidos de não conformidade com 
base no desempenho de auditorias anteriores. 
Isso fornece um indicador precoce do possível 
desvio do padrão. 

• Colaboração para lidar com os riscos de não 
conformidade identificados e suporte para 

equilibrar os pedidos com base na capacidade 
de trabalho dos fornecedores. 

• Capacitação para oferecer aos fornecedores 
conhecimento e ferramentas que melhorem 
odesempenho da jornada de trabalho por 
meio de sistemas de gerenciamento. 

Atender consistentemente a esse padrão é um 
desafio contínuo em toda a fabricação, o que 
éafetado por uma série de fatores, inclusive, 
entre outros, flutuações na demanda dos clientes, 
potencial de ganho dos funcionários e problemas 
de transporte e imprevistos, como a pandemia 
e os recentes problemas globais na cadeia de 
suprimentos.

No ano fiscal de 2022, indivíduos e organizações 
em todo o mundo continuaram a enfrentar 
inúmeras incertezas e disrupções, e nossos 
fornecedores não foram uma exceção. Por 
exemplo, as restrições de viagens diante 
da COVID-19 tornaram mais difícil para os 
fornecedores atenderem aos requisitos de 
trabalho conforme a demanda de produção. 

Como resultado, continuamos a ver uma queda 
no cumprimento do padrão de jornada de trabalho 
semanal pelos fornecedores. Noano fiscal de2022, 
nosso monitoramento cobriu 214.919funcionários 
em 119 fábricas de fornecedores. A grande maioria 
desses funcionários (quase 86,6%) trabalhava 
60 horas por semana ou menos, em comparação 
aos 91% de 2019 e aos 89% de 2020. Além disso, 
pouco mais de 79%desses funcionários tiraram 
pelo menos um dia de folga por semana no ano 
fiscal de 2022.

214.919 
funcionários
funcionários foram monitorados 
em 119 fábricas de fornecedores

86,6%
dos funcionários cumpriram 
o padrão de 60 horas ou 
menos por semana

Conformidade com a jornada de trabalho semanal, ano fiscal de 2022

Conformidade com dias de folga, ano fiscal de 2022

79%
dos funcionários monitorados tiraram pelo menos um dia de folga 
por semana
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ESTUDO DE CASO

A melhoria no processo 
de comunicação gera um 
compromisso compartilhado 
e traz progresso à jornada 
de trabalho semanal
Gerenciar a jornada de trabalho semanal é um 
desafio persistente para os fornecedores e ficou 
ainda mais difícil após os impactos contínuos da 
pandemia. Além do problema da escassez de mão 
de obra, muitas fábricas estavam operando sob 
a pressão de aumentar o volume de produção para 
atender ao aumento da demanda. Além disso, as 
fábricas ficaram mais dependentes de agências de 
trabalho externas para garantir rapidamente a mão 
de obra de que precisavam para manter os níveis 
de produção. 

Uma auditoria feita em um dos fornecedores de 
monitores da Dell indicou uma descoberta prioritária 
referente aos requisitos de jornada de trabalho 
semanal. Os especialistas em responsabilidade 
socioambiental (SER) da Dell começaram 
imediatamente a trabalhar com o fornecedor para 
resolver os problemas que afetavam a jornada de 
trabalho semanal e promover melhorias. 

Primeiro, os especialistas em SER trabalharam 
com o fornecedor para levar o problema até 
o gerenciamento sênior e garantir o compromisso 
em lidar com a questão. Em seguida, os especialistas 
em SER identificaram que um problema central era 
a comunicação com a organização do fornecedor. 
As equipes de vendas concordavam com as datas 
de entrega dos produtos sem compreender as 
restrições da produção nem as limitações de 
mão de obra. Nossos especialistas trabalharam 
com o fornecedor para ajudá-lo a estabelecer um 
processo melhor de comunicação entre as equipes 

de vendas, produção e recursos humanos (RH) 
a fim de evitar os problemas de horas extras. 

A partir das conversas com o fornecedor, os 
especialistas em SER determinaram que a previsão 
e o planejamento com base no padrão de 60 horas 
semanais não haviam sido estabelecidos. Eles 
ajudaram a fábrica a estabelecer um sistema 
para planejar com precisão os recursos humanos 
e elaborar um plano de produção com um ritmo 
razoável usando o padrão de 60 horas de trabalho 
por semana. Esse sistema promoveu a eficácia do 
gerenciamento e da implementação de padrões 
de controle para a jornada de trabalho no nível 
operacional.

Agora, quando recebe pedidos dos clientes, 
a equipe de vendas se comunica com a produção 
para confirmar a capacidade antes de se compro-
meter com o prazo de entrega dos pedidos. Graças 
a essa comunicação, a equipe de vendas pode 
agendar uma data de entrega para o cliente que 
seja baseada na capacidade, o que garante uma 
jornada de trabalho razoável. Da mesma forma, 
quando a produção recebe dados de previsão de 
vendas, ela imediatamente informa o RH sobre as 
necessidades de mão de obra para que os talentos 
necessários sejam recrutados e atendam às 
demandas de produção. 

Esse processo de comunicação aprimorado resolveu 
o problema e criou um senso compartilhado de 
responsabilidade e compromisso para limitar as 
horas extras. Como consequência, a descoberta 
da auditoria do fornecedor foi rebaixada de 
prioritária para importante. A auditoria de dezembro 
de 2020 mostrou que 68% dos funcionários 
excederam o padrão de 60 horas por semana; 
a auditoria de encerramento de novembro de 
2021 mostrou que isso havia diminuído para 13%.
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MELHORIA NA VIDA DAS PESSOAS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Ajuda para garantir o uso 
seguro de produtos químicos
Nosso trabalho com os fornecedores para 
melhorar a saúde e a segurança no local de 
trabalho inclui medidas quanto ao uso de produtos 
químicos processuais. Estamos reduzindo 
a exposição a produtos químicos processuais 
potencialmente prejudiciais por meio da Política 
de uso de produtos químicos. Desenvolvemos 
também Diretrizes de gerenciamento de produtos 
químicos do processo de fabricação para ajudar 
os fornecedores a implementarem práticas 
recomendadas de gerenciamento dos produtos 
químicos que representam riscos para o meio 
ambiente ou a saúde. Além disso, pesquisamos 
os principais fornecedores para compreender 
e monitorar o uso de produtos químicos em nossa 
cadeia de suprimentos. Por exemplo, no ano 
fiscal de 2022, perguntamos aos fornecedores 
sobre a compreensão que eles tinham de 
nossa política. Por meio de um engajamento 
adicional referente aos resultados da pesquisa, 
identificamos dois locais onde produtos químicos 
banidos eram usados em uma área de apoio fora 
da área de produção principal. Embora cada local 
seguisse a hierarquia de controles e fornecesse 
o equipamento de proteção individual adequado, 
nós envolvemos a equipe de gerenciamento de 
produtos químicos para oferecer alternativas mais 
seguras, que estão sendo avaliadas no momento. 

A Dell também colabora com a Clean Electronics 
Production Network (CEPN) para promover 
esforços no setor a fim de proteger as pessoas 
na cadeia de suprimentos de produtos químicos 
processuais potencialmente prejudiciais. A CEPN 
reúne partes interessadas de todo o setor para 
identificar os produtos químicos prioritários que 
podem representar um alto risco de impactos 
prejudiciais. Nosso engajamento contínuo com 
a CEPN inclui a participação ativa nos grupos 
de trabalho de Envolvimento do funcionário 
e Geração de relatórios de produtos químicos 
processuais. Esses esforços ajudaram a orientar 
o desenvolvimento do programa Toward Zero 
Exposure, do qual a Dell é signatária.

O programa Toward Zero Exposure: 

• Cria um roteiro para o gerenciamento de 
produtos químicos processuais fundamentado 
por fornecedores, organizações não 
governamentais e especialistas. 

• Respalda as empresas na avaliação do uso de 
produtos químicos processuais, fortalecendo 
a cultura de segurança e engajamento dos 
funcionários, reduzindo a exposição dos 
funcionários aos produtos químicos prioritários 
identificados e substituindo-os por alternativas 
mais seguras. 

• Mede e relata os resultados, expande o impacto 
e atinge níveis mais profundos da cadeia de 
suprimentos.
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MELHORIA NA VIDA DAS PESSOAS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Conhecimento sobre saúde, 
segurança e direitos dos 
funcionários via telefones 
celulares
O aprendizado digital por meio de telefones 
celulares permite que a maioria dos funcionários na 
cadeia de suprimentos tenha acesso consistente 
a treinamentos importantes. Essa continua a ser 
uma valiosa ferramenta para o trabalho com 
os fornecedores a fim de ajudar a garantir que 
os funcionários recebam treinamentos sobre 
áreas como protocolos de saúde e segurança 
e conscientização dos direitos trabalhistas. 

O aprendizado via telefones celulares é uma 
iniciativa colaborativa entre a Dell e os fornecedores. 
Cobrimos os custos de desenvolvimento dos 
módulos de treinamento, e os fornecedores os 
disponibilizam aos funcionários e cobrem os custos 
da rede Wi-Fi para garantir o acesso à Internet. 
Todos os funcionários da linha de frente, inclusive 
subordinados diretos, temporários, estudantes 
e migrantes, são elegíveis e incentivados a participar. 

Os tópicos de treinamento contínuo incluem:

• Direitos trabalhistas: políticas que proíbem 
taxas de recrutamento, requisitos de contrato, 
estruturas de pagamento, regras sobre horas 
extras voluntárias, requisitos para que as fábricas 
paguem benefícios de seguridade social, direitos 
a folgas e férias remuneradas, mecanismos de 
reclamação e direito de se demitir do trabalho. 

• Saúde e segurança: treinamento de segurança, 
diretrizes sobre o uso de produtos químicos 
processuais, como usar o equipamento 
de proteção individual, a importância das 
verificações diárias de segurança das máquinas 
eprocedimentos de incêndio e emergência. 

• Desenvolvimento pessoal (opcional para os 
funcionários): educação financeira, desenvolvi-
mento de carreira e habilidades de comunicação. 

• Prevenção da COVID-19: A Dell continuou 
a oferecer módulos de segurança no local de 
trabalho projetados para lidar com os desafios 
constantes da pandemia. 

As oportunidades de aprendizado por telefones 
celulares aumentam o conhecimento e as 
habilidades e reforçam a segurança. Além 
disso, os funcionários são capacitados, pois 
compreendem seus direitos e terão à disposição 
mecanismos de reclamação para identificar áreas 
sem conformidade com os padrões nas fábricas.

49.796 
horas de treinamento

concluídas por meio de cursos de 
treinamento via telefone celular

100
fábricas 

participaram 
de cursos de 

treinamento via 
telefone celular

101.876
funcionários 

concluíram cursos 
de treinamento via 

telefon celular

Treinamento via telefones 
celulares, ano fiscal de 2022
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MELHORIA NA VIDA DAS PESSOAS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Promoção do engajamento 
por meio de uma comunicação 
aberta
As pessoas na cadeia de suprimentos ocupam 
uma posição exclusiva para trazer percepções 
sobre as operações diárias das fábricas. 
Esse feedback é essencial para nos ajudar 
a validar a conformidade dos fornecedores com 
o Código de conduta da Responsible Business 
Alliance (RBA) e aumentar o contexto sobre os 
problemas e como eles estão sendo tratados. 

A Dell mantém uma linha telefônica gratuita de 
atendimento para garantir que as pessoas na 
cadeia de suprimentos, bem como os indivíduos 
e as organizações que as representam, tenham 
um canal de comunicação confiável e confidencial 
para manifestar preocupações ou sugestões. 

Uma organização não governamental terceirizada, 
com conhecimento especializado em canais de 
feedback de funcionários, gerencia a linha de 
atendimento em nosso nome. Disponível 24 horas 
por dia, sete dias por semana, os funcionários 
e prestadores de serviços dos fornecedores 
podem acessar a linha de atendimento fora 
do local de trabalho, reforçando a confidenciali-
dade do feedback. 

Além disso, os funcionários que participam de 
entrevistas de auditoria recebem cartões de 
informações, que contêm o número da linha 
de atendimento e detalhes como uma forma 
alternativa de dar feedback anônimo.

Todas as alegações recebidas por meio da 
linha de atendimento são investigadas imediata 
e exaustivamente pela Dell. Os métodos 
para pesquisar alegações incluem visitas 
não anunciadas de nossos especialistas em 
responsabilidade socioambiental (SER) e/
ou auditores terceirizados. Dependendo 
da natureza de quaisquer descobertas, os 
especialistas em SER trabalharão com os 
fornecedores para desenvolver planos de 
ação corretiva a fim de abordar as áreas sem 
conformidade. Em casos de descobertas 
graves (prioritárias e/ou importantes), 
os fornecedores podem ser solicitados 
a concluir uma auditoria de encerramento 
terceirizada para resolver o problema.
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ESTUDO DE CASO

Linha de atendimento em apoio 
à imposição e à educação
A Dell está comprometida em responder 
às preocupações que surgem na cadeia de 
suprimentos. No ano passado, recebemos 
uma reclamação via linha de atendimento de 
uma funcionária de um fornecedor na China. 
Ela estava preocupada, pois sua solicitação 
de transferência para uma função diferente 
havia sido negada. A funcionária observou 
que a solicitação de transferência ocorreu 
em virtude de sua gravidez e do desejo 
de assumir um cargo menos extenuante. 

A China tem requisitos claros referentes a como 
os empregadores devem tratar as funcionárias 
grávidas e lactantes, inclusive banindo a discri-
minação no trabalho em virtude de gravidez. 
Essas normas estipulam que se uma funcionária 
grávida informar seu empregador de que ela não 
consegue fazer o trabalho usual, suas obrigações 
deverão ser modificadas.

Após o relato da preocupação dessa funcionária, 
os especialistas em responsabilidade socioam-
biental (SER) da Dell começaram a trabalhar com 
o fornecedor para lidar com os problemas jurídicos, 
de saúde e de segurança nessa situação. Em 
uma primeira etapa, os especialistas informaram 
o fornecedor sobre as leis chinesas referentes 
a gravidez, parto e período de amamentação. 

Trabalhamos também com o fornecedor para 
identificar se outras funcionárias estavam 
sofrendo problemas semelhantes. A Dell abordou 
a situação oferecendo ao fornecedor materiais 
de orientação e treinamento sobre os direitos 
das funcionárias grávidas e lactantes. Pedimos 
também para que o local analisasse a política 
e os processos para implementar proteções 
para as funcionárias. 

Além de atualizar a política e os processos, 
colaboramos com o fornecedor para criar uma 
checklist relacionada aos direitos das funcionárias. 
Usando essa checklist, a equipe de recursos 
humanos pode identificar quando surgem 
problemas semelhantes e está equipada para agir 
rapidamente e proteger os direitos no local de 
trabalho das funcionárias grávidas e lactantes. 

Como resultado da assistência educacional 
oferecida pelos especialistas, a solicitação de 
transferência da funcionária grávida foi aprovada 
e ela assumiu uma função menos fisicamente 
exigente.
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MELHORIA NA VIDA DAS PESSOAS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Extração responsável de 
minerais na cadeia de 
suprimentos
Os minerais são usados em muitos produtos 
Dell. Por exemplo, o ouro é usado em placas 
de circuito e o tântalo é usado em capacitores. 
Alguns desses minerais são extraídos de áreas 
afetadas por conflitos e de alto risco. Embora 
não compremos minerais diretamente de minas, 
fundições ou refinarias, nossas expectativas 
de extração responsável se estendem por toda 
a cadeia de suprimentos. 

Nosso objetivo é evitar a compra de materiais que 
contenham minerais cuja mineração e venda não 
estejam de acordo com nossos compromissos 
de extração responsável. Esse compromisso está 
enfatizado na Política de extração responsável 
da Dell. Trabalhamos também em coordenação 
com grupos de todo o setor, como a Responsible 
Minerals Initiative (RMI), para promover uma 
abordagem comum com ferramentas e processos 
que respaldem decisões de extração que 
aprimorem a conformidade com normas. 

Nossos esforços de extração responsável 
se concentram nos principais “minerais 
de conflito” (estanho, tungstênio, tântalo 
e ouro — conhecidos como 3TG) e seguem 
as recomendações estabelecidas pelas 
Orientações de diligência devida da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OECD). Elas incluem avaliação 
de riscos, garantia e geração de relatórios 
transparentes. Monitoramos também outros 
minerais que causam preocupação, inclusive 
o cobalto, que é usado nas baterias de íon de lítio. 

Nosso foco está na identificação e garantia das 
fundições ou refinarias (SORs) usadas para 
processar o material fornecido por minas ou 
agentes de minerais. Isso inclui uma avaliação 
independente e terceirizada dos sistemas de 
gerenciamento e das práticas de extração para 
validar a conformidade com o Processo de 
Garantia de Minerais Responsáveis (RMAP). 
Os padrões do RMAP para todo o setor 
atendem aos requisitos das Orientações de 
diligência devida da OECD, à Norma (UE) 
2017/821 do Parlamento Europeu e à Lei Dodd-
Frank de Reforma de Wall Street e de Proteção 
a Consumidores dos EUA. A Dell arquiva 
anualmente um relatório de descarte de minerais 
de conflito com a Comissão de Valores Mobiliários 
e Câmbio dos EUA.

Para rastrear as taxas de conformidade, 
solicitamos que os fornecedores que usam 
3TG e/ou cobalto na cadeia de suprimentos 
preencham o modelo de relatório de minerais de 
conflito ou o modelo de relatório de cobalto para 
informar sobre as SORs presentes nas próprias 
cadeias de suprimentos.

Considerando os vários níveis da cadeia de 
suprimentos envolvidos e o porte das operações 
de refino, vários fornecedores provavelmente 
incluirão algumas das mesmas SORs em seus 
relatórios. Colaboramos com os fornecedores 
para desenvolver suas próprias habilidades 
e ajudá-los a corrigir problemas com as SORs 
que não participam de nenhum programa de 
garantia terceirizado para que elas alcancem 
a conformidade ou sejam removidas das 
cadeias de suprimentos. Mais informações 
estão disponíveis no relatório de Divulgação de 
minerais de conflito. 

RELATÓRIO ESG DA  
DELL TECHNOLOGIES 2022 

124
INTRODUÇÃO NOSSO 

PLANO
PAINEL DE INDICADORES 
DE METAS

PROMOVER A 
SUSTENTABILIDADE

CULTIVAR A INCLUSÃO TRANSFORMAR VIDAS ÉTICA E PRIVACIDADE CADEIA DE 
SUPRIMENTOS

NOSSOS NÚMEROS APÊNDICE

https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/conflict-minerals-policy.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/conflict-minerals-policy.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/
https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/conflict-minerals-regulation_en#:~:text=Regulation%20(EU)%202017%252F821,affected%20and%20high-risk%20areas
https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/conflict-minerals-regulation_en#:~:text=Regulation%20(EU)%202017%252F821,affected%20and%20high-risk%20areas
https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/4173/text
https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/4173/text
https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/4173/text
https://corporate.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/legal-pricing/dell-technologies-conflictminerals-report.pdf
https://corporate.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/legal-pricing/dell-technologies-conflictminerals-report.pdf
https://corporate.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/legal-pricing/dell-technologies-conflictminerals-report.pdf
https://corporate.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/legal-pricing/dell-technologies-conflictminerals-report.pdf
https://corporate.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/legal-pricing/dell-technologies-conflictminerals-report.pdf


Redução do impacto da cadeia de 
suprimentos sobre o planeta
A Dell tem o compromisso de proteger o planeta e colaborar com as partes interessadas para lidar com 
os impactos das mudanças climáticas. Empregamos esforços de sustentabilidade em todos os aspectos 
de nossos negócios e exigimos dos fornecedores o mesmo nível de responsabilidade. 

Apesar dos desafios contínuos da pandemia, mantivemos nossos programas ambientais na cadeia de 
suprimentos e continuamos vendo progresso nas áreas de redução de emissões de gases do efeito estufa 
(GEE), gestão de recursos hídricos e gestão de resíduos por meio da parceria com nossos fornecedores. 

Para ressaltar o impacto positivo de nossas práticas ambientais na cadeia de suprimentos, o Institute of 
Public & Environmental Affairs (IPE), na China, classificou a Dell como Mestre no Índice de Transparência 
em Informações Corporativas (CITI) de 2020 e 2021. Somos uma das duas únicas empresas a conquistar 
esse reconhecimento. 

Para se qualificar como Mestre no CITI, a empresa deve:

• Ser classificada como uma marca de melhor desempenho no ranking anual do CITI. 

• Manter padrões de alto desempenho na gestão ambiental da cadeia de suprimentos.54

• Comprovar que os principais fornecedores rastreiam o respectivo desempenho ambiental por meio 
de sistemas de dados. 
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Redução de emissões de gases 
do efeito estufa (GEE) na 
cadeia de suprimentos
Nossa pegada de carbono inclui as emissões 
que os fornecedores produzem enquanto nos 
fornecem produtos ou serviços. Como parte 
da meta de zerar as emissões líquidas até 
2050, estamos atuando em parceria com os 
fornecedores diretos para reduzir em 60% as 
emissões de GEE por receita unitária até 2030.55 
Essa meta atende aos critérios da Science Based 
Targets initiative (SBTi) para metas ambiciosas 
da cadeia de valores, o que significa que a meta 
de redução das emissões em curto prazo estão 
alinhadas às práticas recomendadas atuais. Essa 
meta faz parte da estratégia de zerar as emissões 
de GEE até 2050 lançada recentemente pela Dell. 
Nosso progresso está detalhado na página 49 
deste relatório.

Para atingir essa meta, estamos desenvolvendo 
o trabalho que iniciamos em 2017 para ajudar os 
fornecedores a reduzir o consumo de energia, 
melhorar a eficiência no uso de energia e adquirir 
energia mais limpa. A estratégia de engajamento 
com os fornecedores inclui o trabalho para 
definir metas ambiciosas com base científica. 
Colaboramos com especialistas em energia para 
avaliar os dados divulgados pelos fornecedores 
por meio do CDP e analisar o feedback direto 
das pesquisas internas e visitas aos locais 
a fim de desenvolver treinamentos, consultar 
as oportunidades de melhoria e compartilhar 
práticas recomendadas. No ano fiscal de 2022, 

atuamos em parceria com quatro fornecedores 
importantes para ajudá-los a identificar o uso de 
energia nas fábricas, aprender sobre as opções 
de energia renovável e utilizar ferramentas do 
setor para o desenvolvimento de metas com 
base científica.

Continuamos trabalhando com as equipes da 
Dell em todo o mundo para identificar opções de 
energia renovável em áreas nas quais essas fontes 
são limitadas. Como esperado, esse é um grande 
desafio para os fornecedores. 

Embora ainda haja muito a ser feito, estamos 
satisfeitos com o reconhecimento que recebemos 
no ano passado pelo progresso feito por meio da 
colaboração com os fornecedores: 

• Líder em engajamento de fornecedores 
do CDP: Nossos esforços para promover uma 
ação em cascata contra a mudança global 
do clima na cadeia de suprimentos ajudaram 
a Dell a conquistar essa classificação. 

• Índice de transparência de ações climáticas 
(CATI): classificada em 1º lugar entre 662 
empresas de todos os setores e 48 empresas 
de tecnologia da informação. Desenvolvida 
pelo IPE em 2021, essa avaliação se concentra 
no desempenho das marcas quanto a ações 
climáticas no nível corporativo e da cadeia 
de valores.

Quantidade de energia renovável 
usada na cadeia de suprimentos 
da Dell Technologies

Reduções nas emissões de gases 
do efeito estufa, ano fiscal de 2022

305.898 toneladas métricas
de dióxido de carbono equivalente das 

emissões de gases do efeito estufa foram 
evitadas por meio de projetos de redução 
do consumo de energia nas fábricas dos 

fornecedores

2.383.210.656 
quilowatts-hora

“A Dell Technologies está trabalhando com os fornecedores 
para reduzir as emissões de GEE de modo a gerar uma 
ação climática positiva em toda a cadeia de suprimentos. 
É com grande satisfação que reconhecemos a Dell como 
líder na classificação CATI inaugural.”
MA JUN 
FUNDADOR E DIRETOR, INSTITUTE OF PUBLIC & ENVIRONMENTAL AFFAIRS
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ESTUDO DE CASO

A colaboração aumenta 
a eficiência no uso de energia — 
um fornecedor por vez
Nem todos os fornecedores têm experiência 
em sustentabilidade. É por esse motivo que os 
especialistas em responsabilidade socioambiental 
(SER) da Dell colaboram com os fornecedores 
e organizações do setor para promover melhorias 
ambientais. Esses engajamentos ocorrem em 
longo prazo e se concentram em alcançar 
resultados sustentáveis. 

Em 2018, um de nossos fornecedores de placas 
de circuito impresso (PCB) se juntou ao programa 
de eficiência no uso de energia na cadeia de 
suprimentos da Dell. O gerenciamento da energia 
era uma novidade para o fornecedor. Ele não tinha 
experiência no desenvolvimento de um sistema 
de gerenciamento de energia que servisse como 
a base das atividades principais, tais como definir 
metas de redução de emissões de GEE e garantir 
o alinhamento com as partes interessadas internas 
para cumprir essas metas. 

Os especialistas em SER consultaram diretamente 
o fornecedor para entender o uso atual de energia 
nos locais de fabricação e fazer recomendações 
de melhoria. As sugestões da Dell para economizar 
energia incluíram:

• Instalar um sistema de recuperação de calor 
para compressores a ar.

• Aumentar a eficiência na refrigeração de torres 
ao substituir os filtros de troca de calor.

• Atualizar a iluminação das máquinas de exposição 
dos workshops e usar LED e alternativas de LED. 

Esses esforços para economizar energia 
compensaram para o fornecedor e o meio 
ambiente. No ano fiscal de 2022, o fornecedor 
relatou uma redução geral de 15% no uso 
de energia desde que começou o projeto 
conosco. Além disso, as fábricas do fornecedor 
receberam a certificação ISO 50001, que visa 
especificamente dar suporte ao desenvolvimento 
de sistemas de gerenciamento de energia. 

REDUÇÃO DO IMPACTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS SOBRE O PLANETA
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Trabalho com as partes interes-
sadas para respaldar a gestão 
dos recursos hídricos
A gestão dos recursos hídricos — o planejamento 
e a gestão responsáveis de recursos56 — é vital 
para um futuro sustentável. Além das considerações 
sobre o uso da água na fabricação de nossos 
produtos, vários de nossos fornecedores operam 
em áreas com estresse hídrico. 

A Dell trabalha em parceria com fornecedores na 
China que executam processos que consomem 
muitos recursos hídricos ou operam fábricas 
localizadas em áreas com estresse hídrico, onde 
pelo menos 20% das águas superficiais e subter-
râneas renováveis são extraídas anualmente, porém 
insuficientes para as necessidades da região.57 Nos 
últimos sete anos, temos trabalhado em estreita 
colaboração com esses fornecedores para analisar 
como eles utilizam a água, oferecer treinamento, 
bem como desenvolver e implementar planos de 
gestão de recursos hídricos para alcançar reduções 
no uso da água e no descarte de águas residuais. 

No ano fiscal de 2022, 207 fábricas de fornece-
dores implementaram planos de gestão de 
recursos hídricos. Por meio desse trabalho, esses 
fornecedores economizaram 40,9 milhões de 
metros cúbicos de água potável e reduziram em 
aproximadamente 37,1 milhões de metros cúbicos 
o volume de descarga de águas residuais.

Além de considerar o uso de água de nossa cadeia 
de suprimentos, reconhecemos a importância de 
compreender o risco compartilhado e envolver as 
partes interessadas em toda a área de captação. 
Como reflexo disso, os planos de diminuição de 
risco aos recursos hídricos das fábricas incluem 
o engajamento com as partes interessadas, como 
órgãos municipais de abastecimento de água, 
membros das comunidades locais e estações 
de tratamento de águas residuais.

Água potável economizada no ano 
fiscal de 2022

Redução na descarga de água
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REDUÇÃO DO IMPACTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS SOBRE O PLANETA

Como lidar com os resíduos
A gestão sustentável de recursos é fundamental 
para a resiliência em longo prazo de nossos 
negócios e a integridade geral do meio ambiente. 
Como parte dos esforços nessa área, colaboramos 
com os fornecedores a fim de identificar 
alternativas para reduzir ou reaproveitar resíduos 
que, de outra forma, seriam encaminhados para 
aterros. No ano fiscal de 2022, a Dell ajudou 
21 fornecedores na China a reduzirem o volume de 
água descartada em aterros por meio do programa 
Zero Waste. Os locais desses fornecedores foram 
escolhidos para respaldar esses programa como 
parceiros estratégicos da Dell. 

Como parte do programa Zero Waste, nossos 
especialistas em responsabilidade socioambiental 
oferecem conhecimento especializado para 
ajudar a garantir práticas seguras de descarte 
e reduzir o desperdício. Além de seguir os padrões 
de descarte de resíduos sólidos e perigosos, 
ajudamos os fornecedores a implementarem 
soluções que incluem reutilização, reciclagem, 
compostagem, digestão anaeróbia e incineração. 
No ano fiscal de 2022, os fornecedores 

participantes desses esforços desviaram 93,1% de 
seus resíduos sólidos de aterros, seja por meio de 
reciclagem, seja por reaproveitamento.

Além do programa Zero Waste, esperamos 
que os fornecedores se alinhem à nossa 
expectativa de transparência sobre os respectivos 
impactos ambientais, publicando relatórios 
de sustentabilidade de acordo com a Global 
Reporting Initiative (GRI). No ano passado, 
95,9% dos fornecedores diretos de material (por 
gastos) relataram iniciativas de sustentabilidade 
de acordo com os padrões da GRI. Com base 
nessas informações, 67,6% dos fornecedores 
diretos de material (por gastos) da Dell relataram 
um progresso na redução de resíduos em suas 
operações.
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Promoção da diversidade 
de fornecedores além do 
investimento
Como parte do compromisso com práticas de 
negócios responsáveis, a Dell busca oportuni-
dades de incentivar a diversidade na cadeia de 
suprimentos. Temos iniciativas bem estabelecidas 
para identificar e respaldar as empresas 
qualificadas pertencentes a indivíduos de diversas 
origens para fornecer produtos que atendam 
às necessidades da base de clientes global. 

Uma medida importante de nosso sucesso 
é o quanto investimos em fornecedores 
diversificados. No ano fiscal de 2022, a Dell 
investiu mais de US$ 3 bilhões58 em pequenas 
empresas diversificadas. Além disso, pelo 12º ano 
consecutivo, a Dell também foi reconhecida pela 
Billion Dollar Roundtable (BDR). A BDR reconhece 
e homenageia corporações que gastam pelo 
menos US$ 1 bilhão por ano com empresas 
pertencentes a minorias e mulheres. 

Além disso, priorizamos o abastecimento feito 
por fornecedores que demonstram um forte 
compromisso com a diversidade em suas próprias 
organizações. Para promover a responsabilidade 
na cadeia de suprimentos, monitoramos o valor 
que nossos principais fornecedores investem 
em fornecedores diversificados. No ano passado, 
nossos fornecedores gastaram mais de 
US$ 921 milhões59 com empresas diversificadas. 

O investimento é um indicador importante do 
engajamento com fornecedores diversificados. 
No entanto, essa é apenas uma das maneiras 
de gerarmos impacto e inclusão significativos. 
Além do investimento, procuramos continua-
mente oportunidades estratégicas na cadeia 
de suprimentos para promover a diversidade 
e a inclusão. Um elemento fundamental de nossas 
iniciativas de diversidade inclui o suporte ao 
desenvolvimento de habilidades de fornecedores 
diversificados. 

A Dell oferece duas oportunidades para 
fornecedores diversificados desenvolverem suas 
competências de negócios: o programa Supplier 
Diversity Development e o programa Women 
in Technology. As capacidades expandidas 
permitem que os fornecedores participantes 
desses programas melhorem o desempenho 
operacional, o que pode posicioná-los para buscar 
novas oportunidades de crescimento. O programa 
Supplier Diversity Development se concentra em 
refinar os conjuntos de habilidades de nossos 
fornecedores diversificados em vários níveis 
de maturidade. O objetivo é ajudar a impulsionar 
a eficácia operacional geral e posicioná-los melhor 
para o sucesso com a Dell e outras corporações 
de grande porte. 

Além disso, buscamos continuamente oportuni-
dades para dar acesso igualitário e promover 
empresas diversificadas e de pequeno porte 
que sejam:

• Pertencentes a mulheres e certificadas pelo 
Women’s Business Enterprise National Council. 

• Pertencentes a minorias e certificadas pelo 
National Minority Supplier Development Council. 

• Pertencentes à comunidade LGBTQIA+ 
e certificadas pela National LGBT Chamber 
of Commerce. 

• Pertencentes a pessoas com deficiência 
e certificadas pela Disability:IN. 

• Pertencentes a veteranos de guerra 
e certificadas pelo National Veteran 
Business Development Council. 

 ◦ Qualificadas pela Administração de Pequenas 
Empresas: pequenas empresas sem incentivos. 

 ◦ Participantes do programa Historically 
Underutilized Business Zone. 

 ◦ Empresas pertencentes a mulheres. 

Empresas pertencentes a veteranos de guerra.

Empresas pertencentes a veteranos de guerra 
aposentados por invalidez. 

 ◦
 ◦

• Empresas internacionais pertencentes a mulheres 
e certificadas pela WEConnect International. 

• Empresas pertencentes a minorias chinesas 
e verificadas por meio do Minority Supplier 
Development na China.
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ESTUDO DE CASO

Os programas de diversidade 
dos fornecedores apoiam 
a capacitação de empresas 
pertencentes a mulheres
Reconhecemos que a resiliência na cadeia de 
suprimentos depende do envolvimento e do 
suporte a fornecedores diversificados. A Dell 
faz isso ao dar suporte a empresas pertencentes 
a mulheres e certificadas pelo Women’s Business 
Enterprise National Council (WBENC).

Em parceria com o WBENC, a Dell criou 
o programa Supplier Diversity Women in Tech 
(WiT) para reunir fornecedores pertencentes 
a mulheres no setor tecnológico. Essas 
empresas são todas certificadas pelo WBENC 
e representam vários aspectos da tecnologia, 
inclusive segurança cibernética, software, 
Internet das Coisas e fabricação de TI. 

Em 2021, uma organização integrante do 
WiT respondeu a uma licitação (RFP) da Dell. 
A empresa está sediada na Flórida e presta 
serviços em nuvem e de desenvolvimento 
de software Agile, além de ter um hub de 
desenvolvimento próximo à costa da Colômbia. 
A especialidade dela é ajudar clientes a usarem 
as mais recentes tecnologias móveis, de dados, 
IA, nuvem e Web. Com base no modo em que 
a empresa oferece recursos digitais em escala 
empresarial, ela se tornou a escolha óbvia para 
o projeto.

Nosso trabalho com esse fornecedor ajudou a Dell 
a expandir os recursos da ferramenta de software 
de análise de infraestrutura de TI ao implementar 
a detecção rápida. Esse novo recurso ajuda 
a equipe de engenharia interna da Dell e os clientes 
externos a analisarem rapidamente os ambientes 
de rede e identificarem dispositivos com agilidade 
e eficiência. Graças à implementação dessa 
abordagem, nossas equipes de engenharia podem 
tomar decisões melhores de venda e compra. 

“O programa Women in Tech, os recursos, 
o aprendizado e a rede causaram uma mudança 
em nossa visão sobre o dimensionamento 
e a estratégia”, explica a diretora executiva do 
fornecedor. “Nós expandimos a lista de clientes, 
inclusive grandes corporações como a Dell, 
e observamos um crescimento significativo. 
Como resultado, fomos incluídos nos últimos 
quatro anos na lista Inc. 5000 das empresas 
privadas de mais rápido crescimento nos EUA.”

Além de encontrar oportunidades valiosas de 
negócios e aprendizado, o fornecedor disse 
que valoriza a chance de fazer parte de uma 
comunidade de suporte a empreendedoras de 
tecnologia. Ele também é grato aos membros 
de equipe da Dell, “que estavam à nossa 
disposição a cada etapa do caminho”.

Com base no sucesso do primeiro projeto, a Dell 
está planejando fazer outra parceria com esse 
fornecedor para um segundo projeto no ano fiscal 
de 2023.
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Cadeia de suprimentos — resultados de auditoria
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Direitos humanos e trabalhistas
Porcentagem de fábricas auditadas que apresentaram conformidade, com detalhamento das descobertas prioritárias e importantes 
de não conformidade de acordo com o nível da cadeia de suprimentos60 
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Os resultados se baseiam em auditorias 
de 317 fábricas. Quando um problema 
é encontrado, trabalhamos com a fábrica 
para corrigi-lo.

No final do ano fiscal de 2022, 90% das 
descobertas prioritárias e 69% das 
descobertas prioritárias e importantes 
(cumulativamente) foram encerradas.
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RELATÓRIO ESG DA  
DELL TECHNOLOGIES 2022 

133
INTRODUÇÃO NOSSO 

PLANO
PAINEL DE INDICADORES 
DE METAS

PROMOVER A 
SUSTENTABILIDADE

CULTIVAR A INCLUSÃO TRANSFORMAR VIDAS ÉTICA E PRIVACIDADE CADEIA DE 
SUPRIMENTOS

NOSSOS NÚMEROS APÊNDICE



Saúde e segurança dos funcionários
Porcentagem de fábricas auditadas que apresentaram conformidade, com detalhamento das descobertas prioritárias e importantes de não 
conformidade de acordo com o nível da cadeia de suprimentos61 

Legenda

e 

P  Descobertas 
prioritárias

I  Descobertas 
importantes

Os resultados se baseiam em auditorias 
de 317 fábricas. Quando um problema 
é encontrado, trabalhamos com a fábrica 
para corrigi-lo.

No final do ano fiscal de 2022, 90% das 
descobertas prioritárias e 69% das 
descobertas prioritárias e importantes 
(cumulativamente) foram encerradas.
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Meio ambiente
Porcentagem de fábricas auditadas que apresentaram conformidade, com detalhamento das descobertas prioritárias e importantes de não 
conformidade de acordo com o nível da cadeia de suprimentos62 

Legenda

e 

P  Descobertas 
prioritárias

I Descobertas 
importantes

Os resultados se baseiam em auditorias 
de 317 fábricas. Quando um problema 
é encontrado, trabalhamos com a fábrica 
para corrigi-lo.

No final do ano fiscal de 2022, 90% das 
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* Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.
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Ética
Porcentagem de fábricas auditadas que apresentaram conformidade, com detalhamento das descobertas prioritárias e importantes de não 
conformidade de acordo com o nível da cadeia de suprimentos63 
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Os resultados se baseiam em auditorias 
de 317 fábricas. Quando um problema 
é encontrado, trabalhamos com a fábrica 
para corrigi-lo.

No final do ano fiscal de 2022, 90% das 
descobertas prioritárias e 69% das 
descobertas prioritárias e importantes 
(cumulativamente) foram encerradas.
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* Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.
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Porcentagem de fábricas auditadas que apresentaram conformidade, com detalhamento das descobertas prioritárias e importantes de não 
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Os resultados se baseiam em auditorias 
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é encontrado, trabalhamos com a fábrica 
para corrigi-lo.

No final do ano fiscal de 2022, 90% das 
descobertas prioritárias e 69% das 
descobertas prioritárias e importantes 
(cumulativamente) foram encerradas.
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* Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.
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Sistemas de gerenciamento (continuação)
Porcentagem de fábricas auditadas que apresentaram conformidade, com detalhamento das descobertas prioritárias e importantes de não 
conformidade de acordo com o nível da cadeia de suprimentos65 

Legenda

de riscos

22

P  Descobertas 
prioritárias

I  Descobertas 
importantes

Os resultados se baseiam em auditorias 
de 317 fábricas. Quando um problema 
é encontrado, trabalhamos com a fábrica 
para corrigi-lo.

No final do ano fiscal de 2022, 90% das 
descobertas prioritárias e 69% das 
descobertas prioritárias e importantes 
(cumulativamente) foram encerradas.
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* Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.
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Nossos números
As tendências detalhadas de desempenho de três anos referentes às 
principais métricas fornecem uma camada adicional de transparência 
a nosso trabalho e permitem que os leitores acompanhem nosso 
progresso. Todos os anos, relatamos indicadores significativos de toda 
nossa empresa. Alguns se vinculam diretamente às metas estabelecidas 
em nosso plano ambiental, social e de governança (ESG) para 2030, 
enquanto outros fornecem percepções adicionais sobre outros 
indicadores de negócios relevantes para várias partes interessadas. 
Nós complementamos essas informações com relatórios de estrutura 
conforme os padrões da Global Reporting Initiative (GRI), os padrões do 
SASB e as principais Métricas de Capitalismo das Partes Interessadas do 
Fórum Econômico Mundial. O índice da GRI apresenta a associação de 
divulgações da GRI às recomendações da Força-tarefa para Divulgações 
Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas. Além disso, 
respondemos aos questionários de mudanças climáticas e segurança 
hídrica do CDP, complementando nossos robustos relatórios de ESG.
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Métricas AF20 AF21 AF22 Notas

Materiais sustentáveis nos produtos

Medidos em quilogramas, exceto indicação em contrário

Total de materiais sustentáveis usados 11.521.288 12.594.607 25.258.183 O valor de materiais sustentáveis aumentou em virtude dos esforços de validação do aço e do alumínio. Os valores do plástico também 
aumentaram em virtude da possibilidade de incluir mais produtos.

Plástico reciclado usado 11.217.311 12.007.480 19.223.743 O plástico PCR aumentou ano a ano em virtude da possibilidade de incluir mais peças e obter validação adicional.

Fibra de carbono recuperada usada 303.977 582.591 682.157 A fibra de carbono recuperada mostrou um pequeno aumento ano a ano correlacionado aos aumentos nas demandas de produção.

Bioplástico usado 4.536 280.876 Uma metodologia diferente foi implementada para incluir o bioplástico. Uma mudança da base de produto para a matéria-prima adquirida 
foi implementada. 

Aço reciclado usado 4.945.428 A Dell trabalhou na cadeia de suprimentos para verificar o conteúdo reciclado usado nas peças de aço dos produtos. 

A verificação foi feita por um terceiro independente segundo um padrão de conteúdo reciclado que segue o ISO 14021. 

No ano fiscal de 2022, a Dell está relatando apenas o conteúdo de aço reciclado verificado.

Materiais sustentáveis em embalagens

Medidos em libras, exceto indicação em contrário

Plástico de áreas costeiras usado 73.366 118.875 227.595 Representa o volume de plástico de áreas costeiras incorporado às novas embalagens dos produtos da marca Dell Technologies enviadas 
aos fabricantes do design original.

Os relatórios do ano fiscal de 2022 datam de 31/01/2022.

Disposição responsável de produtos eletrônicos

Porcentagem de produtos coletados 9,1% 9,6% 12,1% Essa porcentagem é o número total de unidades coletadas para reciclagem e reutilização em relação à quantidade de produtos vendidos.

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE
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Métricas AF20 AF21 AF22 Notas

Emissões de gases do efeito estufa (GEE)

Medidas em toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MTCO
2
e)

Emissões de gases do efeito estufa (GEE) dos escopos 1 e 2 baseadas no 
mercado

290.300 216.300 203.700* Todas as instalações no mundo inteiro, inclusive espaços alugados, além de veículos da empresa e aviões.66 

Emissões de GEE do escopo 1 57.000 44.200 45.600*

Emissões de GEE do escopo 2 baseadas no mercado 233.300 172.200 158.100* Todas as instalações no mundo inteiro, inclusive espaços alugados.67 

Emissões de GEE do escopo 2 baseadas na localização 405.400 356.900 337.600*

Emissões de GEE do escopo 3, categoria 1, mercadorias e serviços 
adquiridos

8.758.600 8.767.800* N/D No ano fiscal de 2021, relatamos um aumento de 9.200 toneladas métricas nas emissões do escopo 3, categoria 1, em comparação com 
alinha de base do ano fiscal de 2020. Esse aumento se deve às mudanças nas demandas de produtos durante o primeiro ano da pandemia.

Para o ano fiscal de 2022, aprimoramos a metodologia de cálculo e a abordagem de geração de relatórios para o escopo 3, categoria 1. 
A abordagem revisada incorpora agora os gastos no ano fiscal com os relatórios dos fornecedores diretos e indiretos para o escopo 3, 
categoria 1, quando disponíveis. Isso assegura que os cálculos usem os dados mais recentes sobre as emissões dos fornecedores, bem como 
os gastos diretos e indiretos no mesmo período de relatório. Como resultado, não estamos relatando o progresso no ano fiscal de 2022, 
já que essas informações dependem dos dados de emissões dos fornecedores, que não estarão disponíveis antes de janeiro de 2023.68 

Emissões de GEE do escopo 3, categoria 3, atividades upstream relacionadas 
a combustíveis e energia

131.700 105.500 143.000* Emissões upstream associadas à eletricidade e aos combustíveis adquiridos que foram usados nas operações da Dell Technologies.

Emissões de GEE do escopo 3, categoria 4, transporte/distribuição upstream 763.400 1.098.200 1.350.600* Segundo as diretrizes da estrutura do GLEC para o escopo 3, categoria 4, esse número inclui as emissões desde a fonte de extração até 
o veículo dos serviços terceirizados de logística, transporte e distribuição contratados pela Dell. O transporte e a distribuição downstream 
dos pedidos retirados pelos clientes também são incluídos no valor de transporte e distribuição upstream da Dell.69 

Emissões de GEE do escopo 3, categoria 6, viagem de negócios 314.300 61.400 19.600

Emissões de GEE do escopo 3, categoria 11, uso de produtos vendidos 14.750.000 13.100.000 13.590.000* O escopo desses dados inclui todos os sistemas de servidor, sistemas de armazenamento, sistemas de rede, monitores, notebooks client 
e sistemas de desktop, inclusive Precision e Alienware. 

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

Os números foram arredondados para as centenas mais próximas. Os totais podem não fechar.

* Contratamos um terceiro para executar procedimentos de garantia limitada em relação a essas métricas. Veja todos os detalhes e a metodologia dos dados.
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Métricas AF20 AF21 AF22 Notas

Energia usada nas operações da Dell Technologies

Medida em milhões de quilowatts-hora (kWh), exceto indicação em contrário

Os números de energia desta seção se referem a todas as instalações no mundo inteiro, inclusive espaços alugados, além do transporte 
pertencente à empresa e alugado.

Energia consumida (total) 1.009 941 907

Eletricidade renovável consumida 461 508 502

 Quantidade gerada no local 0,8 0,8 1,4

Eletricidade renovável como porcentagem do consumo total 46% 54% 55%*

Outros tipos de energia consumida 198 149 156

Energia total consumida 1.207 1.090 1.063*

Água usada nas operações da Dell Technologies

Medida em milhares de metros cúbicos (m3)

Os números de água desta seção se referem a todas as instalações no mundo inteiro, inclusive espaços alugados.

Extração de água — volume total 2.346 1.931 1.778

Fontes terceirizadas 2.310 1.882 1.736 Água potável e água residual tratada obtidas de fontes municipais e privadas.

Fontes de água superficiais e subterrâneas 36 49 42

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

* Contratamos um terceiro para executar procedimentos de garantia limitada em relação a essas métricas. Veja todos os detalhes e a metodologia dos dados.
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Métricas AF20 AF21 AF22 Notas

Resíduos das operações de fabricação

Medidos em toneladas métricas (MT), exceto indicação em contrário

Resíduos não perigosos gerados 13.175 12.505 14.224 Os dados se referem às instalações pertencentes à Dell Technologies que montam produtos.

Taxa de evasão de aterro como porcentagem do total de resíduos não 
perigosos gerados

99% 97% 99%

Resíduos não perigosos reciclados ou reutilizados 11.472 10.544 12.599

Recuperação de resíduos não perigosos (de resíduo a energia) 1.491 1.476 1.390

Resíduos não perigosos incinerados 0 4 0

Resíduos não perigosos transformados em fertilizante 107 54 48

Resíduos não perigosos descartados em aterro 105 427 186

Métricas de saúde e segurança (operações da Dell Technologies)

Taxa de lesões/doenças registráveis 0,08 0,04 0,04 Casos por 100 funcionários em tempo integral (FTEs).

Taxa de DART (Days Away, Restricted or Transferred, Dias de Ausência, 
Restrição ou Transferência)

0,04 0,02 0,03

Número total de fatalidades relacionadas ao trabalho 0 0 0 Casos para todos os funcionários.

Multas ambientais materiais

Não recebemos nenhuma multa ambiental material resultante de problemas com produtos ou instalações durante o ano fiscal de 2022.

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE
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Métricas AF20 AF21 AF22 Notas

Membros de equipes que se identificam como mulheres 
(como porcentagem da força de trabalho global)

31,1% 31,8% 33,9% Porcentagem de indivíduos da força de trabalho global que se identificam como mulheres.

Representação feminina em funções não técnicas 35,8% 36,7% 39%

Representação feminina em funções técnicas 20,1% 20,8% 22,8%

Representação feminina em líderes de pessoas 24,4% 25,8% 28,2%

Etnia geral nos EUA: hispânico ou latino 8,2% 8,9% 9,4% Porcentagem de indivíduos da força de trabalho global que se identificam com a raça/etnia mostrada.

Etnia geral nos EUA: negro ou afro-americano 5,1% 5,3% 6%

Etnia geral nos EUA: asiático 14,5% 14,7% 15%

Etnia geral nos EUA: indígena norte-americano ou nativo do Alasca 0,5% 0,5% 0,5%

Etnia geral nos EUA: nativo do Havaí ou de outras ilhas do Pacífico 0,2% 0,2% 0,2%

Etnia geral nos EUA: duas ou mais raças 1,7% 1,7% 1,8%

Etnia geral nos EUA: branco 68,9% 67,4% 65,1%

Etnia geral nos EUA: não especificada 0,7% 0,9% 1,4%

CULTIVAR A INCLUSÃO70 

RELATÓRIO ESG DA  
DELL TECHNOLOGIES 2022 

144
INTRODUÇÃO NOSSO 

PLANO
PAINEL DE INDICADORES 
DE METAS

PROMOVER A 
SUSTENTABILIDADE

CULTIVAR A INCLUSÃO TRANSFORMAR VIDAS ÉTICA E PRIVACIDADE CADEIA DE 
SUPRIMENTOS

NOSSOS NÚMEROS APÊNDICE



Métricas AF20 AF21 AF22 Notas

Representação hispânica ou latina em funções não técnicas nos EUA 9% 9,8% 10,3% Porcentagem de indivíduos da força de trabalho global que se identificam com a raça/etnia mostrada.

Representação negra ou afro-americana em funções não técnicas nos EUA 5,5% 5,8% 6,5%

Representação asiática em funções não técnicas nos EUA 9,1% 9,1% 9,2%

Representação de indígenas norte-americanos ou nativos do Alasca em 
funções não técnicas nos EUA

0,5% 0,5% 0,5%

Representação de nativos do Havaí ou de outras ilhas do Pacífico em 
funções não técnicas nos EUA

0,2% 0,2% 0,2%

Representação de duas ou mais raças em funções não técnicas nos EUA 1,8% 1,8% 1,9%

Representação branca em funções não técnicas nos EUA 72,8% 71,4% 69,4%

Representação não especificada em funções não técnicas nos EUA 0,7% 0,9% 1,3%

Representação hispânica ou latina em funções técnicas nos EUA 6,5% 7,1% 7,8%

Representação negra ou afro-americana em funções técnicas nos EUA 4,2% 4,4% 4,9%

Representação asiática em funções técnicas nos EUA 25,6% 26% 26,3%

Representação de indígenas norte-americanos ou nativos do Alasca em 
funções técnicas nos EUA

0,5% 0,5% 0,5%

Representação de nativos do Havaí ou de outras ilhas do Pacífico em 
funções técnicas nos EUA

0,1% 0,1% 0,1%

Representação de duas ou mais raças em funções técnicas nos EUA 1,4% 1,4% 1,5%

Representação branca em funções técnicas nos EUA 60,7% 59,2% 56,8%

Representação não especificada em funções técnicas nos EUA 0,7% 1% 1,6%

CULTIVAR A INCLUSÃO71 
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Métricas AF20 AF21 AF22 Notas

Representação hispânica ou latina em funções de líder de pessoas 
nos EUA

6,9% 7,9% 8,5% Porcentagem de indivíduos da força de trabalho global que se identificam com a raça/etnia mostrada.

Representação negra ou afro-americana em funções de líder de 
pessoas nos EUA

3% 3,5% 3,7%

Representação asiática em funções de líder de pessoas nos EUA 11,7% 12,8% 13,6%

Representação de indígenas norte-americanos ou nativos do Alasca 
em funções de líder de pessoas nos EUA

0,4% 0,6% 0,6%

Representação de nativos do Havaí ou de outras ilhas do Pacífico 
em funções de líder de pessoas nos EUA

0,1% 0,1% 0,1%

Representação de duas ou mais raças em funções de líder de 
pessoas nos EUA

0,9% 1,1% 1%

Representação branca em funções de líder de pessoas nos EUA 76,1% 72,9% 71%

Representação não especificada em funções de líder de pessoas 
nos EUA

0,6% 0,8% 1%

Porcentagem de funcionários que participam de Employee Resource 
Groups (ERGs)

33% 44% 47% A participação é o número de funcionários que se inscreveram em qualquer um dos 13 ERGs dividido pela população total de funcionários 
no escopo.
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Métricas AF20 AF21 AF22 Notas

Porcentagem de funcionários voluntários 59% 51% 50% Atribuímos a diminuição ao impacto negativo contínuo que a COVID-19 teve sobre o voluntariado presencial e ao fato de que vários 
escritórios da Dell permaneceram fechados ao longo do ano fiscal de 2022.

Total de horas de voluntariado (em milhares) 914 516 709

Número total de pessoas beneficiadas (cumulativo, do ano fiscal de 
2020 até o ano fiscal do relatório atual)

46.588.226 93.565.402 159.742.242 A meta de “um bilhão de vidas” rastreia o número de pessoas que são beneficiadas por meio de nossas iniciativas de saúde e educação. 
Em virtude da vasta distribuição geográfica dos dados e da capacidade limitada de os parceiros verificarem os dados na granularidade 
de cada beneficiário, nossas métricas de impacto direto e indireto não são uma representação exclusiva das vidas beneficiadas. No 
futuro, rastrearemos a representação exclusiva de nosso impacto direto. O impacto indireto permanecerá como uma métrica, mas não 
será rastreado exclusivamente em virtude da natureza do alcance nas comunidades, o que se alinha às práticas comuns de medição 
e avaliação em todo o setor.

Contribuições totais (em milhões de dólares dos EUA) US$ 51,6 US$ 49,9 US$ 60,9 Essa métrica representa o caixa total, bem como as contribuições de produtos e serviços em espécie, avaliado a um valor justo de 
mercado para o respectivo ano fiscal. Esse valor não inclui contribuições de funcionários, fornecedores ou clientes.

Porcentagem de pessoas beneficiadas que se identificam como 
meninas, mulheres ou grupos sub-representados capacitados por 
nossos programas sociais e educacionais

51,7% 56,1% 54,1% Porcentagem de indivíduos beneficiados que se identificam voluntariamente como meninas, mulheres ou membros de grupos sub-
representados em comparação com o número total de indivíduos beneficiados conforme relatado na meta de “um bilhão de vidas”. 

“Meninas” e “mulheres” são indivíduos que se identificam com o gênero feminino. O termo “sub-representado” inclui, entre outros, 
os seguintes grupos: meninas ou mulheres, minorias raciais/étnicas, pessoas beneficiárias que precisam de adaptação/acomodação 
(limitação mental, física, sensorial, cognitiva e neurológica), pessoas LGBTQIA+, grupos de baixo nível socioeconômico.

Em virtude da vasta distribuição geográfica dos dados e da capacidade limitada de os parceiros verificarem os dados na granularidade 
de cada beneficiário, nossas métricas de impacto direto e indireto não são uma representação exclusiva das vidas beneficiadas. No 
futuro, rastrearemos a representação exclusiva de nosso impacto direto. O impacto indireto permanecerá como uma métrica, mas não 
será rastreado exclusivamente em virtude da natureza do alcance nas comunidades, o que se alinha às práticas comuns de medição 
e avaliação em todo o setor.

Número total de parceiros sem fins lucrativos apoiados na respectiva 
jornada de transformação digital (cumulativo)

11 76 222 Atualmente, essa medição cobre o número de organizações sem fins lucrativos que participaram de um programa Tech Pro Bono. 
Estamos desenvolvendo medições para incluir organizações sem fins lucrativos que recebem apoio de outras iniciativas da Dell, inclusive 
doações diretas de unidades de negócios, e as organizações que se beneficiam do voluntariado orgânico e baseado em habilidades dos 
funcionários.

A Dell Technologies investiu no desenvolvimento de uma Ferramenta de avaliação digital, que já está disponível para organizações sem 
fins lucrativos em todo o mundo. Essa ferramenta permite que as organizações sem fins lucrativos meçam e determinem as atuais 
prioridades de transformação digital e ajuda a acompanhar o próprio progresso ao longo do tempo. A Ferramenta de avaliação digital 
foi desenvolvida pela TechSoup, uma provedora terceirizada.

O número de organizações sem fins lucrativos beneficiadas no ano fiscal de 2021 foi relatado incorretamente com uma organização 
a mais. Depois de contabilizar um participante de workshop recorrente, o número de parceiros sem fins lucrativos beneficiados pelos 
programas Tech Pro Bono no ano fiscal de 2021 foi 65. Com esse ajuste, o total cumulativo no ano fiscal de 2021 foi 76 e, no ano fiscal 
de 2022, 222 organizações sem fins lucrativos foram apoiadas na jornadas de transformação digital até o momento.
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Nossos relatórios
Este Relatório ambiental, social 
e de governança (ESG) do ano 
fiscal de 2022, combinado com 
os outros relatórios listados abaixo, 
oferece às partes interessadas 
uma visão transparente de como 
a Dell Technologies está cumprindo 
seus compromissos. Visualize 
as cópias arquivadas e atuais 
de todos os nossos relatórios.

Lançado em novembro de 2019, este plano 
articula como causaremos um impacto social 
positivo e duradouro sobre as pessoas e o planeta 
até 2030 e além — usando nosso alcance, nossa 
tecnologia e nossas pessoas.

Nós apoiamos, respeitamos e defendemos os 
direitos humanos reconhecidos internacional-
mente de todas as pessoas, e a extração 
responsável de minerais faz parte de nossa 
abordagem global.

A Dell Technologies envia regularmente um 
relatório de segurança da água da CDP, que 
aborda as iniciativas corporativas para ajudar 
a garantir um futuro seguro para a água.

A Dell Technologies envia regularmente um 
relatório de alterações climáticas do CDP, que 
aborda as iniciativas corporativas para reduzir 
os riscos climáticos.

Visualize nossa estrutura de relatórios de acordo 
com os padrões da GRI, os padrões do SASB e as 
principais Métricas de Capitalismo das Partes 
Interessadas do FEM. O índice da GRI fornece 
o mapeamento das divulgações de GRI segundo 
as recomendações da TCFD.
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Nossa abordagem de emissões líquidas zero
Desempenho climático 
reconhecido mundialmente
A Dell há muito se ocupa das mudanças climáticas 
e fez um progresso significativo em um conjunto 
robusto de metas. Nossos dados sobre emissões 
foram compartilhados pela primeira vez no relatório 
ambiental de 2002. Em 2015, fomos uma das 
12 primeiras empresas a terem suas metas de 
redução de emissões validadas pela Science Based 
Targets initiative (SBTi). Alcançamos nossa meta 
de 2020 referente às emissões operacionais de 
carbono, que visava uma diminuição de 40% de 2010 
a 2020. Além disso, alcançamos a pontuação A- por 
nossa resposta de 2021 ao questionário anual sobre 
mudanças climáticas do CDP, que avalia a qualidade 
e abrangência das informações apresentadas. 
A pontuação de divulgação é uma métrica de bom 
gerenciamento interno, compreensão dos problemas 
das mudanças climáticas e transparência da empresa 
sobre as mudanças climáticas. Agora, estamos 
prontos para dar o próximo passo. 

Controle de nossas emissões
A abordagem de emissões líquidas zero da Dell 
se concentra em reduzir as emissões em três 
áreas principais: emissões de nossas próprias 
operações (escopos 1 e 2), de nossa cadeia de 
suprimentos (escopo 3) e do uso de nossos 
produtos (escopo 3). Em cada caso, usaremos uma 
combinação de metas intermediárias com limite 
de tempo e com base científica para monitorar 
o progresso rumo às emissões líquidas zero, 
além de esforços concentrados para envolver 
a cadeia de suprimentos e as equipes de pesquisa 
e desenvolvimento para lidar com esses impactos 
fora de nosso controle direto.

Emissões operacionais
A meta da Dell de reduzir em 50% as emissões 
dos escopos 1 e 2 até 2040 foi aprovada pela SBTi 
como consistente com as reduções exigidas para 
manter o aquecimento global a 1,5 grau Celsius, 
a mais ambiciosa meta do Acordo Climático 
de Paris. Nós já começamos a reduzir nossas 
necessidades energéticas com o upgrade de nossa 
infraestrutura e a melhoria da eficiência no uso de 
energia das operações. Nosso compromisso de usar 
75% de eletricidade de fontes renováveis até 2030 
e 100% até 2040 conduzirá as emissões restantes 
do escopo 2 a praticamente zero, em sintonia com 
nossa parcela da meta de emissões líquidas nulas.

Para as emissões do escopo 1, vamos nos concentrar 
em eliminar o uso de combustíveis que emitem GEE 
em nossos edifícios e veículos e em fazer a transição 
para sistemas de refrigeração com emissões baixas 
ou nulas para nossos edifícios e equipamentos. 
Embora algumas dessas tecnologias existam 
atualmente, nós reconhecemos que, para alcançar 
essa meta, precisaremos explorar novas tecnologias 
e experimentar opções diferentes nos próximos anos.

Emissões upstream: trabalho 
com a cadeia de suprimentos
Colaborar com os fornecedores para ajudar 
a monitorar e gerenciar a pegada de carbono 
deles é essencial para os nossos esforços de 
zerar as emissões líquidas. Esperamos que as 
interações futuras com os parceiros incluam as 
respectivas abordagens de obtenção de energia, 
aumento da eficiência no uso de energia, melhoria 
da logística e aprimoramento da medição e dos 
relatórios relacionados ao clima.

Além disso, estamos ajudando nossos fornecedores 
a desenvolverem suas próprias práticas de 
engajamento. Para que o progresso das emissões 
upstream seja significativo, precisamos que nossos 
fornecedores — e os fornecedores deles — 
emulem nossos programas ou estabeleçam seus 
próprios programas com metas semelhantes.

Emissões downstream: controle 
das pegadas dos produtos
No final de 2013, estabelecemos a meta de reduzir 
em 80% a intensidade energética de todo o nosso 
portfólio de produtos (anos fiscais de 2012 a 2021). 
Essa foi a primeira meta do tipo no setor, e seu nível 
de ambição foi reconhecido e validado pela SBTi em 
2015. No ano passado, quando relatamos essa meta, 
registramos uma redução de aproximadamente 
76,7% em comparação com a linha de base do ano 
fiscal de2012. No ano fiscal de 2023, introduziremos 
uma nova meta para 2030 com o intuito de reduzir 
as emissões de carbono associadas ao uso dos 
produtos vendidos. 

Embora a intensidade energética seja uma parte 
essencial da pegada de carbono de qualquer um 
de nossos produtos, reconhecemos também 
a importância de explorar oportunidades que 
adotem a economia circular por meio de nosso 
design e serviços. Consideramos a sustentabilidade 
em todas as fases do ciclo de vida dos produtos 
e focamos no uso de materiais sustentáveis que 
tenham um impacto reduzido, projetando os 
produtos para que eles durem mais e sejam mais 
fáceis de reparar, reformular ou reciclar. Tudo isso 
contribui para reduzir as emissões ao longo de todo 
o ciclo de vida dos produtos.

De olho no futuro
Todas as etapas que destacamos vão exercer 
um papel na redução de nossa pegada de 
carbono para nos aproximar das emissões 
líquidas zero. Provavelmente, nossos produtos 
e serviços sempre terão alguma pegada. Depois 
de fazer todo o possível para reduzir nossos 
próprios impactos, reduzir o uso de energia 
dos produtos, trabalhar com os fornecedores 
para descarbonizar a cadeia de suprimentos 
e conquistar a ampla adoção da eletricidade 
renovável, provavelmente ainda precisaremos 
investir em projetos que removam o carbono 
da atmosfera. Nós já investimos em alguns 
programas de restauração de habitats 
e plantio de árvores (ainda sem medições), 
mas precisamos de uma estratégia totalmente 
abrangente. Continuaremos a investigar 
e validar estratégias adicionais de remoção 
de carbono e investiremos nas que se mostrarem 
efetivas, quantificáveis e verificáveis.
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Glossário
Estes são os termos que 
você encontrará neste relatório, 
bem como as definições que 
usamos no contexto dos 
programas de impacto social 
da Dell Technologies.

Aliado: o aliado apoia ativamente e gera 
conscientização sobre os membros de 
uma identidade social diferente.

Aliança: o ato de aliar-se ao oferecer 
oportunidades iguais a pessoas com identidades 
diferentes e gerar conscientização sobre suas 
experiências exclusivas.

Bioplástico: plástico oriundo de fontes biológicas 
não baseadas em petróleo. O bioplástico pode 
derivar de matéria-prima agrícola, tal como a 
cana-de-açúcar, a semente de mamona e o milho, 
e poderia ser considerado um material renovável 
ou reciclado, dependendo da fonte da matéria-
prima. O material de base biológica pode ou não 
ser biodegradável. 

Capacitação: o processo de desenvolver 
e fortalecer as habilidades, os instintos, os 
processos e os recursos de que as organizações 
e comunidades precisam para sobreviver, 
adaptar-se e prosperar em um mundo em 
rápida transformação.

Trabalho infantil: o uso de crianças no setor 
ou em negócios, especialmente quando ilegal 
ou considerado desumano.

Economia circular: um sistema econômico 
baseado nos princípios de eliminação de resíduos 
e poluição, mantendo os produtos e materiais 
em uso e regenerando os sistemas naturais.

Circularidade: descrição de um sistema 
econômico ou processo de desenvolvimento 
de produto que elimina os resíduos e a poluição, 
mantendo os produtos e materiais em uso 
e regenerando os sistemas naturais.

Refugiados climáticos: populações que migram ou 
são deslocadas parcialmente como consequência 
das mudanças climáticas.

Cenários relacionados ao clima: cenários futuros 
plausíveis, sejam eles físicos, sejam políticos, 
sejam econômicos, envolvendo a grande escala 
e a natureza complexa das mudanças climáticas.

Loop fechado: materiais que são recuperados, 
devolvidos e reutilizados para a produção do 
mesmo tipo de produto no qual o material foi 
usado anteriormente. No caso da Dell, esse 
é o material coletado de qualquer produto de TI 
(independentemente da marca ou rede de coleta) 
que será usado em um novo produto de TI.

Co
2
e ou CO

2
 equivalente: um termo que descreve 

diferentes gases do efeito estufa em uma unidade 
comum. Para qualquer quantidade e tipo de gás 
do efeito estufa, CO

2
e significa a quantidade de 

dióxido de carbono (CO
2
) que causaria um impacto 

equivalente de aquecimento global.

COP26: a 26ª Conferência das Partes da ONU 
sobre Mudanças Climáticas realizada em Glasgow, 
Escócia, de 1 a 12 de novembro de 2021.

Taxa de DART (Days Away, Restricted or 
Transferred, Dias de Ausência, Restrição ou 
Transferência): uma medida da severidade das 
lesões ocupacionais.

Processo de controle de dados: o processo 
de governar e gerenciar dados. Esse é um tipo 
comum de controle interno desenvolvido para 
cumprir os objetivos de qualidade, governança 
e gerenciamento de dados.

Descarbonização: a redução do carbono. 
Geralmente, o termo se refere à conversão para 
um sistema econômico que reduza e compense 
sustentavelmente as emissões de dióxido de 
carbono (CO

2
).

Desertos digitais: áreas geográficas onde 
a Internet ou outro tipo de conectividade 
é limitada ou inexistente.

Divisão digital: o abismo entre os que têm acesso 
imediato a computadores e à Internet e aqueles 
que não têm.

Inclusão digital: a capacidade de indivíduos 
e grupos acessarem e usarem tecnologias de 
informação e comunicação.

Alfabetização digital: a capacidade de usar 
tecnologias de informação e comunicação para 
encontrar, avaliar, criar e comunicar informações, 
o que exige habilidades técnicas e cognitivas.

Diversidade: a condição de ser composto por 
muitos tipos diferentes de pessoa, especialmente 
uma ampla combinação de gêneros, raças, culturas, 
orientações sexuais, origens socioeconômicas e/ou 
habilidades.

Downstream: um termo que se refere aos estágios 
de uma cadeia de valores após a fabricação de um 
produto, no qual o produto é distribuído, usado ou 
descartado.

Employee Net Promoter Score: com base no 
conceito de Net Promoter Score (NPS) para 
medir a fidelidade dos funcionários, esse é um 
método para medir as chances de os funcionários 
recomendarem o respectivo local de trabalho para 
seus familiares ou amigos.
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Eficiência no uso de energia: um método para 
reduzir o consumo de energia usando menos 
energia a fim de obter a mesma quantidade de 
produção útil.

Igualdade: a igualdade reconhece que cada 
pessoa tem circunstâncias diferentes e que as 
oportunidades e os recursos apropriados devem 
ser fornecidos para garantir a imparcialidade. 

Etnia: grande grupo de pessoas classificadas de 
acordo com uma origem ou um histórico racial, 
nacional, tribal, religioso, linguístico ou cultural 
em comum. Assim como a raça, a etnia é uma 
construção social, embora seja um termo mais 
inclusivo.

Resíduos eletrônicos: produtos eletrônicos que 
não são desejados, não funcionam, estão próximos 
do fim da vida útil ou já o alcançaram.

Ano fiscal: nosso ano fiscal é o período de 
52 ou 53 semanas que termina na sexta-feira mais 
próxima ao dia 31 de janeiro. Referimo-nos aos 
anos fiscais encerrados em 28 de janeiro de 2022, 
29 de janeiro de 2021 e 31 de janeiro de 2020 como 
“AF22”, “AF21” e “AF20” respectivamente. Os anos 
fiscais de 2022, 2021 e 2020 incluíram 52 semanas.

Trabalho forçado: todo o trabalho ou serviço 
exigido de qualquer pessoa sob ameaça ou 
penalidade e para o qual a pessoa não se 
ofereceu voluntariamente.

Habilidades prontas para o futuro: habilidades 
que são adequadas e possivelmente exigidas 
nas carreiras novas e emergentes.

Global Reporting Initiative (GRI): uma organiza-
ção de padrões internacional e independente, que 
ajuda empresas, governos e outras organizações 
a entender e comunicar os respectivos impactos 
sobre problemas como as mudanças climáticas, 
osdireitos humanos e a corrupção.

Gás do efeito estufa (GEE): um gás que contribui 
para as mudanças climáticas ao absorver radiação, 
por exemplo, dióxido de carbono e metano.

Protocolo de gases do efeito estufa: um conjunto 
global e abrangente de estruturas padronizadas 
para medir e relatar as emissões de gases do efeito 
estufa de operações e cadeias de valores dos 
setores público e privado.

Locais com alto estresse hídrico: áreas 
geográficas onde a demanda por água excede 
o volume disponível durante certo período ou 
quando a baixa qualidade restringe seu uso. Para 
determinar o estresse hídrico, usamos o indicador 
Aqueduct Baseline Water Stress do World 
Resources Institute (WRI). As áreas com estresse 
hídrico são aquelas cujas pontuações do indicador 
são alta ou extremamente alta.

Faculdades e universidades historicamente 
negras (HBCUs): instituições de ensino superior 
dos EUA estabelecidas antes de 1964 com 
o objetivo principal de educar afro-americanos.

Direitos humanos: os direitos universais 
pertencentes a todas as pessoas simplesmente 
porque elas são seres humanos. Eles são inerentes 
a qualquer pessoa, independentemente de 
nacionalidade, sexo, origem nacional ou étnica, 
cor, religião, idioma ou qualquer outro status.

Avaliação de impactos de direitos humanos 
(HRIA): um processo para identificar, prever 
e responder sistematicamente aos possíveis 
impactos sobre os direitos humanos de uma 
operação comercial, um projeto de capital, 
a política de um governo ou um acordo comercial.

Tráfico humano: um crime que envolve explorar 
uma pessoa para obter trabalho, serviços ou 
prostituição.

Sessão de ideação: o processo criativo de gerar, 
desenvolver e comunicar novas ideias.

Inclusão: refere-se à prática de valorizar a diversi-
dade organizacional e tratar outras pessoas 
com respeito, independentemente das origens 
e opiniões, o que ajuda a criar um ambiente seguro 
onde todos os indivíduos podem ser autênticos.

Internet das Coisas (IoT): a interconexão, por 
meio da Internet, de dispositivos de computação 
incorporados aos objetos do dia a dia, permitindo 
que eles enviem e recebam dados.

Interseccionalidade: a maneira complexa 
e cumulativa na qual os efeitos de várias formas 
de discriminação (como racismo, sexismo e classis-
mo) se combinam, sobrepõem ou interligam, 
especialmente nas experiências de indivíduos 
ou grupos marginalizados.

Latinx: uma alternativa não binária ou de gênero 
neutro para latino ou latina.

LGBTQIA+: acrônimo de lésbicas, gays, bissexuais, 
transgêneros, queer e/ou questionando, intersexo 
e assexual e/ou aliado.

Economia linear: valor criado pela Dell e medido 
usando indicadores como receita, renda antes de 
impostos e renda líquida conforme divulgados em 
nossos relatórios financeiros anuais.

Materialidade: as referências de “materialidade 
de ESG” às informações neste relatório não 
devem ser interpretadas como uma caracterização 
referente à materialidade de tais informações 
para nossos resultados de negócios ou financeiros 
nem para os fins da Comissão de Valores 
Mobiliários dos EUA ou outras leis aplicáveis. 
Todas as referências a “materialidade” neste 
relatório classificam esse termo no contexto 
dos relatórios e da estratégia de ESG.

Microagressão: um termo usado para qualificar 
insultos verbais, comportamentais ou ambientais 
diários, concisos e vulgares, sejam intencionais 
ou não, que comunicam desrespeito ou ofensas 
preconceituosas hostis, derrogatórias ou negativas 
contra qualquer grupo.

Instituições que atendem minorias (MSIs): 
instituições de ensino superior dos EUA que 
atendem populações minoritárias. Elas incluem 
faculdades e universidades historicamente negras, 
instituições que atendem comunidades hispânicas, 
faculdades e universidades tribais e instituições 
que atendem populações ásio-americanas 
e nativas das ilhas do Pacífico (AANAPISI).

Meta moonshot: uma meta ousada, agressiva  
e/ou desafiadora.

Emissões líquidas zero: um estado no qual as 
atividades na cadeia de valores de uma empresa 
resultam em um impacto líquido nulo dos gases do 
efeito estufa sobre o clima.

GLOSSÁRIO
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Compensação: a consideração ou quantidade que 
diminui ou equilibra o efeito de uma consideração 
ou quantidade contrária. Geralmente usada no 
contexto dos gases do efeito estufa.

Geração de energia renovável no local: a ação 
de gerar energia renovável na localização onde 
a energia será consumida.

Emissões operacionais: emissões de gases do 
efeito estufa associadas às operações de uma 
instalação ou empresa.

Parceiros: colaboradores, clientes ou fornecedores 
na cadeia de valores de uma empresa.

Pessoas de cor: um termo usado principalmente 
nos EUA para se referir às pessoas que não são 
brancas.

Fronteiras planetárias: um conceito desenvolvido 
pelo Stockholm Resilience Centre que apresenta 
um conjunto de nove fronteiras planetárias 
nas quais a humanidade pode continuar a se 
desenvolver e prosperar nas gerações futuras.

Ciclo de vida do produto: o ciclo pelo qual 
todos os produtos passam desde a introdução 
até a desativação ou o eventual descarte. Como 
alternativa, trata-se da consideração gradual de 
todas as etapas relevantes na fabricação (inclusive 
a produção de matérias-primas), na embalagem, 
na distribuição, no uso e no descarte de um 
produto ao fim da vida útil.

Meta de intensidade energética do portfólio 
de produtos: uma meta quantitativa da demanda 
energética média normalizada de um portfólio de 
produtos.

Pesquisa Pulse: uma pesquisa curta e rápida 
administrada aos funcionários regularmente 
(mensalmente, trimestralmente etc.), geralmente 
usada para obter feedback sobre tópicos como 
satisfação dos funcionários, cargo, comunicação, 
relações e ambiente de trabalho.

Preconceito racial: preferência ou julgamentos 
implícitos ou explícitos com base na identidade 
étnica ou racial.

Forçamento radioativo: uma medida, conforme 
definida pelo Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas, da influência de certo fator 
climático sobre a quantidade de energia radiante 
direcionada para baixo que colide com a superfície 
da Terra.

Ímã de materiais raros: um material fortemente 
magnético que inclui elementos raros.

Fibra de carbono recuperada: a fibra de carbono 
que foi capturada de fluxos de resíduos para 
reutilização ou descartada de produtos ou de 
outros itens.

Material reciclado: material que foi reprocessado 
a partir de um material recuperado por meio 
de um processo de fabricação (inclusive resíduos 
agrícolas), frequentemente reformulado e, posteri-
ormente, transformado em um componente ou 
produto final.

Energia renovável: energia de uma fonte que não 
éesgotada quando usada, tal como eólica ou solar.

Material renovável: a Dell considera um material 
renovável quando ele pode ser reabastecido em um 
período razoável e quando seu uso não prejudica 
a possibilidade desse material ser reabastecido.

Responsible Business Alliance (RBA): 
a maior coalizão do setor no mundo dedicada 
à responsabilidade social corporativa em cadeias 
de suprimentos globais.

Extração responsável de minerais: a ação de 
adquirir materiais minerais onde os fatores sociais, 
econômicos e ambientais são considerados 
e padrões básicos são seguidos.

SASB: uma organização internacional dedicada 
a padrões e diretrizes para a geração de relatórios 
corporativos sobre o desempenho não financeiro.

Metas com base científica: metas numéricas 
de desempenho, geralmente relacionadas à água 
ou às emissões de gases do efeito estufa, que 
consideram o mais recente conhecimento sobre os 
limites dos resultados indesejados e as restrições 
da capacidade de resistência do planeta.

Science Based Target initiative (SBTi): uma 
organização internacional dedicada a ações 
climáticas ambiciosas no setor privado, que 
permite que empresas definam metas de redução 
de emissões com base científica.

Emissões do escopo 1: emissões diretas de gases 
do efeito estufa das atividades de uma empresa, 
tais como queima de combustível, vazamentos de 
refrigerantes e uso de gases do efeito estufa em 
processos industriais.

Emissões do escopo 2: emissões indiretas de 
gases do efeito estufa que se relacionam à energia 
adquirida. As emissões baseadas na localização são 
calculadas a partir da grade energética regional, 
enquanto as emissões baseadas no mercado se 
alinham à fonte de energia adquirida contratada.

Emissões do escopo 3: emissões indiretas de 
gases do efeito estufa que resultam das atividades 
e dos ativos na cadeia de valores que não 
pertencem nem são controlados diretamente pela 
organização que as reporta.

Plástico de uso único: itens plásticos designados 
para serem usados um vez antes de descartados.

Impacto social: o efeito líquido de uma empresa ou 
atividade sobre uma comunidade e o bem-estar de 
indivíduos e famílias.

Responsabilidade: a função de uma pessoa que 
apoia, aconselha ou auxilia outra pessoa. Na Dell, 
usamos esse termo no contexto de líderes que 
apoiam outros membros de equipes na jornada 
da respectiva carreira. 

Partes interessadas: partes com interesse ou 
preocupação sobre algo, especialmente uma empresa.

STEM: acrônimo de ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática. Mais comumente usado para se referir 
coletivamente a programas educacionais ou carreiras 
nesses campos.

Fornecedores secundários: terceiros que vendem 
diretamente ao fornecedor de uma empresa peças, 
materiais e/ou componentes relacionados aos 
produtos.

Responsabilidade socioambiental (SER) do 
fornecedor: um termo que se refere a quando 
o fornecedor obtém ou reconhece o controle ou 
a responsabilidade sobre os impactos socioambientais 
que ele pode causar.

Cadeia de suprimentos: o conjunto de empresas que 
fornecem materiais ou serviços a uma empresa.
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Materiais sustentáveis: materiais cuja origem ou 
processamento causam impactos reduzidos sobre 
o meio ambiente.

Sustentabilidade: a capacidade de manter algo em 
certa taxa ou nível ou a prevenção do esgotamento 
de recursos naturais para garantir o equilíbrio 
ecológico.

Pipeline de talentos: um pool de possíveis candi-
datos, inclusive os funcionários de uma empresa 
que podem ser promovidos, ou candidatos externos 
que são qualificados e estão prontos para ocupar 
um cargo.

Membros de equipes: esse termo se refere a todos 
os funcionários credenciados da Dell (inclusive em 
período integral, em meio período e temporários). 

Tell Dell: pesquisa anual de opinião dos funcionários, 
que coleta feedback sobre vários tópicos, inclusive 
Meu líder, Nossa cultura, Minha experiência geral 
na Dell e Inclusão.

Auditorias de terceiros: atividades de verificação  
e/ou auditoria executadas por entidades 
independentes e não relacionadas.

Preconceito inconsciente: uma associação implícita 
sobre pessoas, locais ou situações que geralmente 
se baseia em informações equivocadas, imprecisas 
ou incompletas e inclui as histórias pessoais que 
trazemos para a situação.

Minoria sub-representada: no contexto deste 
relatório, referimo-nos a dois grupos étnicos — 
negros/afro-americanos e latinos/hispânicos — 
que foram sub-representados historicamente na 
organização em comparação com a força de trabalho 
localizável dos EUA no setor de tecnologia.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) 
da Organização das Nações Unidas: um conjunto 
de 17 metas globais interligadas criadas para servirem 
como “modelo para alcançar um futuro melhor 
e mais sustentável para todos”. Os SDGs foram 
definidos em 2015 pela Assembleia Geral da ONU 
e devem ser alcançados até o ano de 2030.

Upstream: um termo que se refere às entradas de 
material e serviço necessárias para a produção de 
mercadorias ou serviços.

Cadeia de valores: um conjunto de atividades que 
uma empresa executa para entregar uma mercadoria 
ou um serviço.

Pontuação de risco da água: uma indicação 
numérica do nível de risco relacionado à água.

Estresse hídrico: uma situação na qual os recursos 
hídricos de uma região ou um país ou os disponíveis 
a uma empresa são insuficientes para as devidas 
necessidades. Para determinar o estresse hídrico, 
usamos o indicador Aqueduct Baseline Water 
Stress do WRI. As áreas com estresse hídrico são 
aquelas cujas pontuações do indicador são alta ou 
extremamente alta.
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Tópicos materiais 
de ESG da Dell
As informações sobre nossa recente 
avaliação dos principais tópicos de 
ESG estão na seção Engajamento das 
partes interessadas e materialidade de 
ESG deste relatório. Nós alinhamos 
o desempenho e os relatórios de 
ESG aos tópicos observados abaixo 
em todas as metas de 2030 e por 
meio da consideração de diretrizes, 
como as desenvolvidas pela Global 
Reporting Initiative (GRI) e o SASB. 
Os índices da GRI, do SASB e do 
Fórum Econômico Mundial (FEM) 
estão disponíveis aqui.

Ética empresarial: promoção de altos padrões de 
ética e auxílio à prevenção de corrupção, extorsão 
e subornos em todas as práticas de negócios. 
Ela é a garantia de que os funcionários estejam 
equipados para manifestar preocupações sem 
receio de retaliação e com a confiança de que essas 
preocupações serão levadas a sério. Ela é também 
a garantia de que o marketing e a comunicação de 
produtos e serviços sejam honestos, transparentes 
e justos.

Desempenho dos negócios: valor criado pela Dell 
e medido usando indicadores como receita líquida, 
renda operacional, EBITDA ajustado e fluxos de 
caixa das operações.

Investimento na comunidade: a Dell Technologies 
investe em suas comunidades com foco nas duas 
áreas abaixo:

• Acesso à tecnologia: garantia de acesso 
igualitário e viável à tecnologia da informação 
e da comunicação (ICT) no mundo todo, o que 
é um pré-requisito para utilizar as informações 
e os serviços digitais.

• Educação em ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática (STEM): preparo dos cidadãos 
do futuro com as habilidades necessárias em 
ciência e tecnologia para que se adaptem 
e prosperem em um mundo cada vez mais 
digital.

Privacidade e segurança dos dados: proteção 
contra ameaças aos dados, tais como contra perda, 
corrupção ou acesso não autorizado, e controle 
de como os dados, especificamente os dados 
pessoais, são usados e divulgados de modo 
legítimo.

Diversidade, igualdade e inclusão: os esforços 
para cultivar uma cultura inclusiva que reflita as 
perspectivas, origens e culturas diversas das 
comunidades nas quais vivemos e conduzimos 
negócios, garantindo também que todos tenham 
acesso às mesmas oportunidades em nossa 
organização.

Energia e mudanças climáticas: a garantia do 
uso eficiente de energia e a transição para fontes 
energéticas renováveis e com baixa emissão 
de carbono. Isso inclui a eficiência no uso de 
energia dos produtos e no transporte. Refere-se 
também à garantia da resiliência dos negócios 
e das comunidades em toda a cadeia de valores 
perante os efeitos das mudanças climáticas.

Conformidade com normas ambientais e sociais: 
os esforços para garantir que a Dell cumpra leis 
enormas ambientais e sociais que são pertinentes 
às práticas de negócios em cada país onde 
elaopera.

Governança: a manutenção de padrões, estruturas 
e processos para garantir a governança efetiva da 
Dell Technologies, inclusive as questões que afetam 
toda a estratégia, as metas e os programas.

Direitos humanos: o respeito aos direitos humanos 
e a resolução de abusos dos direitos humanos 
em toda a cadeia de valores, inclusive a cadeia de 
suprimentos, as operações e o uso de produtos 
e serviços pelos clientes. Inclui o tratamento de 
minerais extraídos de áreas de conflito.

Inovação: a melhoria e o desenvolvimento 
contínuos de novas soluções no setor de 
tecnologia e a transmissão dos benefícios 
de nossas descobertas para cada uma das 
partes interessadas. Isso inclui a tecnologia 
da informação em prol de boas causas.

Engajamento e desenvolvimento do trabalho: 
a manutenção de interações positivas entre 
o gerenciamento e as equipes, nutrindo um senso 
de propósito e o compromisso com a estratégia 
e as metas da Dell. A oferta de opções de trabalho 
flexível e uma cultura positiva referente ao equilíbrio 
entre trabalho e vida pessoal e o bem-estar no 
trabalho. A garantia de empregos sustentáveis 
em longo prazo em toda a cadeia de valores da 
empresa e o tratamento da dinâmica do trabalho.

Saúde e segurança ocupacional: conforme 
a definição da Organização Mundial da Saúde, 
“a saúde ocupacional lida com todos os aspectos 
da saúde e segurança no local de trabalho e tem 
um sólido foco na prevenção primária de perigos”. 
A Dell criou um ambiente de trabalho saudável 
e seguro para todos os membros de equipes.

Qualidade e segurança do produto: a oferta de 
produtos de qualidade superior, que são seguros ao 
longo de toda a vida útil, e a consideração contínua 
de novas oportunidades de aprimorar e aumentar 
a qualidade dos produtos para atender às necessi-
dades de um público informado. Isso inclui 
a proteção de qualquer propriedade intelectual.

Gestão de produtos: o gerenciamento dos ciclos 
de vida dos produtos para ajudar a aumentar 
a eficiência no uso de energia, a recuperação, 
a reutilização, a reciclagem e o conteúdo reciclado, 
além da capacitação de loops fechados de material. 
A promoção do gerenciamento responsável de 
resíduos, especialmente o gerenciamento de 
resíduos eletrônicos.

Substâncias que causam preocupação: a redução 
ou eliminação dos possíveis impactos ambientais 
e sobre a saúde das substâncias usadas em 
produtos ao longo de todo o ciclo de vida deles.
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Resiliência da cadeia de suprimentos: a redução 
da exposição da Dell ao risco de possíveis 
paralisações na cadeia de valores, tais como 
eventos climáticos graves, conflitos e pandemias.

Consumo sustentável: mudança no modelo 
de negócios para dissociar o crescimento dos 
impactos socioambientais negativos, a interação 
com clientes para mudar positivamente os 
padrões de compra e uso a fim de promover 
a economia circular, a promoção do uso as 
a service e aeliminação de materiais dos processos 
e das atividades por meio da digitalização.

Água e efluentes: minimização ou otimização 
do consumo geral de água e dos impactos sobre 
a qualidade nas operações, inclusive na sede 
e nos data centers, bem como da água usada 
(ou economizada) mediante a utilização de 
produtos e serviços da Dell. Além disso, a qualidade 
da água descartada pela Dell pode afetar de várias 
maneiras o funcionamento do ecossistema. Os 
impactos diretos sobre a captação podem afetar 
mais amplamente a qualidade de vida em uma área, 
inclusive consequências socioeconômicas para as 
comunidades locais e populações indígenas.

Consumo de água: a soma de toda a água que 
foi extraída e incorporada aos produtos, usada na 
produção de colheitas ou gerada como resíduo, 
evaporada, transpirada ou consumida por seres 
humanos ou rebanhos ou poluída ao ponto de 
se tornar inútil aos outros usuários, não sendo 
então liberada novamente na água da superfície, 
subterrânea, marítima ou de terceiros ao longo 
do período relatado (fonte: Global Reporting 
Initiative [GRI]).

Descarga de água: soma de efluentes, água usada 
e água não usada liberada nas águas da superfície, 
subterrâneas, marítimas ou de terceiros, para as 
quais a organização não tem mais uso, ao longo 
do período relatado (fonte: GRI).

Extração de água: soma de toda a água extraída 
das águas da superfície, subterrâneas, marítimas 
ou de terceiros para qualquer uso ao longo do 
período relatado (fonte: GRI).

TÓPICOS MATERIAIS DE ESG DA DELL

Declarações prospectivas: As declarações nesta apresentação relacionadas a resultados e eventos futuros são declarações prospectivas e se baseiam 
nas expectativas atuais da Dell Technologies. Em alguns casos, é possível identificar tais declarações por meio de palavras prospectivas como “prever”, 
“acreditar”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “confiança”, “pode”, “planejar”, “potencial”, “deve”, “faremos” e “faríamos” ou expressões similares. 
Os resultados e eventos reais podem diferir significativamente dos expressos ou implicados por essas declarações prospectivas em virtude de uma série de 
riscos, incertezas e outros fatores, inclusive a incapacidade de cumprir qualquer meta ou compromisso relatado e relacionado a ESG e de executar nossas 
estratégias no período esperado ou de não executá-las como resultado de muitos fatores, inclusive mudanças nas normas governamentais e expansão para 
novos produtos e ofertas de serviço, tecnologias, empresas e regiões geográficas. Mais informações sobre riscos, incertezas e outros fatores que podem 
afetar os negócios e o desempenho são analisadas nos relatórios periódicos da Dell Technologies arquivados junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio. 
A Dell Technologies não assume nenhuma obrigação de atualizar suas declarações prospectivas. Este relatório não cobre todas as informações sobre nossa 
empresa. As referências a informações neste relatório não devem ser interpretadas como uma caracterização referente à materialidade de tais informações 
para nossos resultados de negócios ou financeiros nem para os fins da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou outras leis aplicáveis. Todas as referências 
a “materialidade” em qualquer parte deste relatório classificam esse termo no contexto dos relatórios e da estratégia de ESG.
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Notas finais
1 A partir de 28 de janeiro de 2022.

2 A linha de base usada nas comparações é o Dell Latitude 7300 Anniversary Edition.

3 A recuperação dos negócios diante da pandemia ao longo do ano e o aumento na responsabilidade do produtor apoiaram 
o crescimento das coletas que continuamos a respaldar ao fortalecer nossas parcerias estratégias e aprimorar os 
programas de devolução.

4 Essa métrica se aplica apenas aos programas conhecidos de embalagem para clientes da Dell. A capacidade de 
reciclagem/capacidade de compostagem do material de embalagem não é medida como parte dessa meta. A linha 
de base do ano fiscal de 2020 foi extrapolada a partir da data do ano corrente.

5 Os anos fiscais de 2020 e 2021 tiveram suas declarações ajustadas para refletir as mudanças estruturais associadas 
a alienações e terceirizações desde o ano fiscal de 2020.

6 Os anos fiscais de 2020 e 2021 tiveram suas declarações ajustadas para refletir as mudanças estruturais associadas 
a alienações e terceirizações desde o ano fiscal de 2020.

7 Os anos fiscais de 2020 e 2021 tiveram suas declarações ajustadas para refletir um ajuste na metodologia. Os números de 
emissões dos fornecedores foram extrapolados para cobrir 100% dos gastos.

8 Ajustamos as declarações das métricas do escopo 3, categoria 11, dos anos fiscais de 2020 e 2021 em virtude de: 
mudanças na base de cálculo de unidades encomendadas para unidades enviadas, inclusão de modelos avançados para 
determinados monitores e identificação e resolução de erros de cálculo, o que resultou em dados mais precisos.

9 Os anos fiscais de 2020 e 2021 tiveram suas declarações ajustadas para refletir as mudanças estruturais associadas 
aalienações e terceirizações desde o ano fiscal de 2020.

10 O ano fiscal de 2020 teve suas declarações ajustadas para refletir as mudanças estruturais associadas a alienações 
e terceirizações desde o ano fiscal de 2020. O ano fiscal de 2021 não foi afetado por essas mudanças.

11 O ajuste na declaração da linha de base das emissões dos fornecedores diretos é de 43,7 MTCO
2
e por milhão de US$. 

A linha de base original das emissões dos fornecedores diretos foi relatada como 47,1 MTCO
2
e por milhão de US$.

12 O ajuste nos resultados declarados para o ano fiscal de 2021 mostra um aumento de 0,14% nas emissões de GEE dos 
fornecedores diretos. Originalmente, nós relatamos uma diminuição de 7,7%.

13 Relatamos anteriormente dados sobre os resíduos plásticos das instalações de fabricação, que não contribuem para essa 
meta. Os dados sobre os resíduos de fabricação estão incluídos na seção Nossos números do relatório.

14 A porcentagem favorável é calculada usando a porcentagem de entrevistados que selecionam quatro ou cinco em 
uma escala de cinco pontos. Os funcionários contratados pelo menos quatro semanas antes do início da pesquisa são 
convidados a participar (exceto estagiários e mão de obra contingente).

15 A porcentagem favorável é calculada usando a porcentagem de entrevistados que selecionam quatro ou cinco em 
uma escala de cinco pontos. Os funcionários contratados pelo menos quatro semanas antes do início da pesquisa são 
convidados a participar (exceto estagiários e mão de obra contingente).

16 Em virtude da vasta distribuição geográfica dos dados e da capacidade limitada de os parceiros verificarem os dados na 
granularidade de cada beneficiário, nossas métricas de impacto direto e indireto não são uma representação exclusiva 
das vidas beneficiadas. No futuro, rastrearemos a representação exclusiva de nosso impacto direto. O impacto indireto 
permanecerá como uma métrica, mas não será rastreado exclusivamente em virtude da natureza do alcance nas 
comunidades, o que se alinha às práticas comuns de medição e avaliação em todo o setor.

17 “Meninas” e “mulheres” são indivíduos que se identificam com o gênero feminino. O termo “sub-representado” inclui, 
entre outros, os seguintes grupos: meninas ou mulheres, minorias raciais/étnicas, pessoas beneficiárias que precisam 
de adaptação/acomodação (limitação mental, física, sensorial, cognitiva e neurológica), pessoas LGBTQIA+, grupos 
de baixo nível socioeconômico. Em virtude da vasta distribuição geográfica dos dados e da capacidade limitada de os 
parceiros verificarem os dados na granularidade de cada beneficiário, nossas métricas de impacto direto e indireto não 
são uma representação exclusiva das vidas beneficiadas. No futuro, rastrearemos a representação exclusiva de nosso 
impacto direto. O impacto indireto permanecerá como uma métrica, mas não será rastreado exclusivamente em virtude 
da natureza do alcance nas comunidades, o que se alinha às práticas comuns de medição e avaliação em todo o setor.

18 O número de organizações sem fins lucrativos beneficiadas no ano fiscal de 2021 foi relatado incorretamente com uma 
organização a mais. Depois de contabilizar um participante de workshop recorrente, o número de parceiros sem fins 
lucrativos beneficiados pelos programas Tech Pro Bono no ano fiscal de 2021 foi 65. Com esse ajuste, o total cumulativo 
no ano fiscal de 2021 foi 76 e, no ano fiscal de 2022, 222 organizações sem fins lucrativos foram apoiadas na jornadas de 
transformação digital até o momento.

19 O número de organizações sem fins lucrativos beneficiadas no ano fiscal de 2021 foi relatado incorretamente com uma 
organização a mais. Depois de contabilizar um participante de workshop recorrente, o número de parceiros sem fins 
lucrativos beneficiados pelos programas Tech Pro Bono no ano fiscal de 2021 foi 65. Com esse ajuste, o total cumulativo 
no ano fiscal de 2021 foi 76 e, no ano fiscal de 2022, 222 organizações sem fins lucrativos foram apoiadas na jornadas 
de transformação digital até o momento.

20 A data final do plano para 2030 é 31 de janeiro de 2031.

21 Os anos fiscais de 2020 e 2021 tiveram suas declarações ajustadas para refletir as mudanças estruturais associadas 
a alienações e terceirizações desde o ano fiscal de 2020.

22 O ajuste na declaração da linha de base das emissões dos fornecedores diretos é de 43,7 MTCO
2
e por milhão de US$. 

A linha de base original das emissões dos fornecedores diretos foi relatada como 47,1 MTCO
2
e por milhão de US$.

23 O ajuste nos resultados declarados para o ano fiscal de 2021 mostra um aumento de 0,14% nas emissões de GEE dos 
fornecedores diretos. Originalmente, nós relatamos uma diminuição de 7,7%.

24 Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas 
segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.

25 Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas 
segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.

26 Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas 
segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.

27 Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas 
segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.

28 Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas 
segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.

29 Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas 
segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.

30 Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas 
segundo o ano fiscal, exceto indicação em contrário.

RELATÓRIO ESG DA  
DELL TECHNOLOGIES 2022 

157
INTRODUÇÃO NOSSO 

PLANO
PAINEL DE INDICADORES 
DE METAS

PROMOVER A 
SUSTENTABILIDADE

CULTIVAR A INCLUSÃO TRANSFORMAR VIDAS ÉTICA E PRIVACIDADE CADEIA DE 
SUPRIMENTOS

NOSSOS NÚMEROS APÊNDICE



31 Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas segundo 
o ano fiscal, exceto indicação em contrário.

32 Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas segundo 
o ano fiscal, exceto indicação em contrário.

33 A Economist Intelligence Unit teve sua marca reformulada desde este estudo e é agora conhecida como Economist Impact.

34 A linha de base usada nas comparações é o Dell Latitude 7300 Anniversary Edition.

35 A placa principal é também 17% menor do que o design AEP da Intel (a menor/mais ambiciosa implementação de ADL-M).

36 Com base em uma análise interna, abril de 2021. O OptiPlex 7090 Torre e o 7090 de Formato Pequeno usam 20% de alumínio 
reciclado de loop fechado por peso no disco rígido opcional de 3,5" e 2 TB. Alumínio obtido de nossos programas de reciclagem.

37 21% de talol.

38 Até 46% de óleo de semente de mamona.

39 Tampa do notebook — 71% de material reciclado e renovável, inclusive plástico de base biológica (21%), fibra de carbono 
recuperada (20%) e plástico reciclado pós-consumo (30%).

40 Exclui itens opcionais adicionados ao pedido e incluídos na caixa.

41 Fontes: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/neurodiversity-in-the-workplace.html // https://medium.com/
artfullyautistic/stop-selling-autistic-strengths-as-superpowers-to-employers-335e19dd2e4c

42 Fonte: https://time.com/nextadvisor/in-the-news/women-in-the-workplace-career-break/

43 Fontes: https://socialimpact.linkedin.com/content/dam/me/linkedinforgood/en-us/resources/veterans/LinkedIn-Veteran-
Opportunity-Report.pdf // https://ivmf.syracuse.edu/article/the-business-case-for-hiring-a-veteran-beyond-the-cliches/

44 A Dell Technologies está comprometida com práticas comerciais responsáveis e o comportamento ético. Isso inclui manter nossos 
fornecedores nos elevados padrões de excelência aos quais aderimos, conforme estabelecido no Código de conduta da Dell e 
articulado nas leis e normas vigentes, nos padrões e convenções internacionais reconhecidos e nas práticas recomendadas globais.

45 Sabe-se que faz parte da cadeia de suprimentos da Dell Technologies. Inclui segundo nível, terceiro nível e além.

46 Nos anos anteriores, a Dell relatou as métricas da cadeia de suprimentos de modo anual. No futuro, elas serão relatadas segundo 
o ano fiscal, exceto indicação em contrário.

47 O ciclo de auditoria inclui uma auditoria inicial e auditorias de encerramento para confirmar que os resultados da auditoria inicial 
foram abordados. Essa melhoria é baseada nas fábricas que melhoraram as pontuações das auditoria iniciais entre os ciclos, 
o que é um indicador de melhoria em longo prazo.

48 Os kits de ferramentas de ações corretivas adicionais são os seguintes: Procedimentos de preparo e resposta a emergências, 
Orientação sobre o sistema de documentação ética, Riscos de ética e no trabalho (inclusive trabalho forçado), Seleção e controle 
de uso de equipamento de proteção individual, Proteções para funcionárias grávidas e lactantes, Gerenciamento de produtos 
químicos, Gerenciamento de ergonomia, Gerenciamento de permissões de saúde e segurança ambiental, Gerenciamento de água 
de tempestade e Eficiência no uso de energia e redução de emissões de gases do efeito estufa.

49 O cumulativo representa as taxas de encerramento calculadas para as descobertas a partir de 31 de janeiro de 2021.

50 O cumulativo representa as taxas de encerramento calculadas para as descobertas a partir de 31 de janeiro de 2021.

51 A pandemia de COVID-19 limitou nossa capacidade de interagir diretamente com os fornecedores em projetos de redução de 
energia em 2020.

52 Vários certificados de gastos são validados anualmente.

53 De acordo com os dados coletados por meio do Validated Assessment Program da Responsible Business Alliance e relatados no 
Relatório anual de 2020 da RBA, na página 51.

54 Os esforços nesta área incluem incentivar os fornecedores a relatarem dados em um registro de liberação e transferência de 
poluentes (PRTR), que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico considera uma ferramenta para que 
os governos forneçam dados ao público sobre a quantidade de produtos químicos e poluentes liberados no ar, na água e no solo 
transferidos para fora do local para tratamento ou descarte. Para o ano fiscal de 2022, 265 de nossos fornecedores relataram 
dados em um PRTR.

55 A receita por unidade é um método de alocação financeira que usa dados de emissões relatados pelo fornecedor.

56 Definição da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial.

57 A definição se baseia na definição do World Resources Institute para áreas com estresse hídrico médio a alto ou superior.

58 Vários certificados de gastos são validados anualmente.

59 Esse número representa o montante que nossos fornecedores gastaram com fornecedores diversificados no período de 1º de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

60 As porcentagens de conformidade de fábrica são arredondadas para o número inteiro mais próximo. Isso representa instâncias de 
100% de conformidade quando o número de descobertas é maior que zero.

61 As porcentagens de conformidade de fábrica são arredondadas para o número inteiro mais próximo. Isso representa instâncias de 
100% de conformidade quando o número de descobertas é maior que zero.

62 As porcentagens de conformidade de fábrica são arredondadas para o número inteiro mais próximo. Isso representa instâncias de 
100% de conformidade quando o número de descobertas é maior que zero.

63 As porcentagens de conformidade de fábrica são arredondadas para o número inteiro mais próximo. Isso representa instâncias de 
100% de conformidade quando o número de descobertas é maior que zero.

64 As porcentagens de conformidade de fábrica são arredondadas para o número inteiro mais próximo. Isso representa instâncias de 
100% de conformidade quando o número de descobertas é maior que zero.

65 As porcentagens de conformidade de fábrica são arredondadas para o número inteiro mais próximo. Isso representa instâncias de 
100% de conformidade quando o número de descobertas é maior que zero.

66 Os anos fiscais de 2020 e 2021 tiveram suas declarações ajustadas para refletir as mudanças estruturais associadas a alienações 
e terceirizações desde o ano fiscal de 2020.

67 Os anos fiscais de 2020 e 2021 tiveram suas declarações ajustadas para refletir as mudanças estruturais associadas a alienações 
e terceirizações desde o ano fiscal de 2020.

68 Os anos fiscais de 2020 e 2021 tiveram suas declarações ajustadas para refletir um ajuste na metodologia. Os números de 
emissões dos fornecedores foram extrapolados para cobrir 100% dos gastos.

69 Ajustamos as declarações das métricas do escopo 3, categoria 11, dos anos fiscais de 2020 e 2021 em virtude dos seguintes 
fatores: mudanças na base de cálculo de unidades encomendadas para unidades enviadas, inclusão de modelos avançados 
para determinados monitores e identificação e resolução de erros de cálculo, o que resultou em dados mais precisos.

70 A “força de trabalho” é definida como os funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo 
integral, meio período, estagiário e contrato a termo. As métricas específicas dos Estados Unidos incluem as de Porto Rico. 
“Não técnico” descreve as famílias de cargos, tais como nas áreas de recursos humanos, finanças, jurídica etc. “Técnico” descreve 
as famílias de cargos em áreas como tecnologia da informação, engenharia, ciência de dados, segurança cibernética etc.

71 A “força de trabalho” é definida como os funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo 
integral, meio período, estagiário e contrato a termo. As métricas específicas dos Estados Unidos incluem as de Porto Rico. 
“Não técnico” descreve as famílias de cargos, tais como nas áreas de recursos humanos, finanças, jurídica etc. “Técnico” descreve 
as famílias de cargos em áreas como tecnologia da informação, engenharia, ciência de dados, segurança cibernética etc.
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https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/neurodiversity-in-the-workplace.html
https://medium.com/artfullyautistic/stop-selling-autistic-strengths-as-superpowers-to-employers-335e19dd2e4c
https://medium.com/artfullyautistic/stop-selling-autistic-strengths-as-superpowers-to-employers-335e19dd2e4c
https://time.com/nextadvisor/in-the-news/women-in-the-workplace-career-break/
https://socialimpact.linkedin.com/content/dam/me/linkedinforgood/en-us/resources/veterans/LinkedIn-Veteran-Opportunity-Report.pdf
https://socialimpact.linkedin.com/content/dam/me/linkedinforgood/en-us/resources/veterans/LinkedIn-Veteran-Opportunity-Report.pdf
https://ivmf.syracuse.edu/article/the-business-case-for-hiring-a-veteran-beyond-the-cliches/
https://www.responsiblebusiness.org/publications/ar2020/


Com este relatório e outros, continuamos nosso 
compromisso de longa data com a responsabilidade 
de cumprir a estratégia e as iniciativas de ESG.
Devemos inovar e evoluir para enfrentar os desafios diante de nós. No entanto, essa não é apenas nossa jornada. Aceitamos 
ideias e parcerias, e esperamos que você se junte a nós a fim de gerar um impacto social para todos.

Acesse Dell.com/ESG para obter mais informações.

http://Dell.com/ESG
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