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Whirlpool investe mais de R$ 13 milhões em
sustentabilidade
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A Whirlpool Latin America, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, investiu mais de R$ 13,3
milhões em programas de sustentabilidade, em 2012. Desse valor, R$ 9,7 milhões foram direcionados a
iniciativas de melhoria ambiental. Os outros R$ 3,6 milhões foram investidos no Consulado da Mulher,

VOTE

ação social da marca Consul, que há 10 anos oferece oportunidades de geração de renda para
mulheres em vulnerabilidade e já beneficiou mais de 32 mil pessoas, em todo o país.
Sobre a Whirlpool Latin America
A Whirlpool Latin America, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, é líder do mercado latinoamericano de eletrodomésticos. É reconhecida e premiada por oferecer produtos inovadores aos
consumidores, desenvolver e atrair talentos de alto desempenho e comprometida com a
sustentabilidade.
Admirada por suas marcas, a Whirlpool Latin America leva a qualidade, a preocupação com o meio
ambiente e a paixão dos seus produtos para cerca de 100 milhões de lares brasileiros, o que representa
um produto a cada dois domicílios. Atualmente, conta com mais de 14 mil colaboradores e fábricas
localizadas em Joinville (Santa Catarina), Manaus (Amazonas) e Rio Claro (São Paulo), além de 23
laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento e quatro Centros de Tecnologia. Na América Latina, tem
escritórios na Argentina, Chile, Peru, Guatemala, Equador, Colômbia, Porto Rico, República Dominicana
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e Miami.
Para saber mais sobre a Whirlpool Latin America, acesse www.whirlpool.com.br ou acompanhe:
Twitter | @Whirlpool_LA
Flickr Whirlpool Latin America | www.flickr.com/photos/whirlpool_la
Press Releases Whirlpool Latin America | www.whirlpool.com.br/Imprensa
LinkedIn | www.linkedin.com/company/1300516?trk=tyah
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No Segs, sempre todos tem seu direito de resposta, basta nos contatar que você será atendido. Importante sobre fonte ou autoria..: O Segs atua
como intermediário na divulgação de resumos de notícias (Clipping), através de matérias, artigos, entrevistas e opiniões. O conteúdo aqui
divulgado de forma gratuita, decorrem de informações advindas das fontes mencionadas, jamais caberá a responsabilidade pelo seu conteúdo ao
www.segs.com.br, tudo que é divulgado é de exclusiva responsabilidade do autor e ou fonte redatora. "Acredito que a palavra existe para ser
usada em favor do bem. E a inteligência para nos permitir interpretar os fatos, sem paixão."(Autoria de Lúcio Araújo da Cunha) O Segs, jamais
assumirá responsabilidade pelo teor, exatidão ou veracidade do conteúdo do material divulgado. pois trata-se de uma opinião do autor ou fonte.
Em caso de controvérsia, as partes elegem o Foro da Comarca de Santos-SP-Brasil, local oficial da empresa proprietária do Segs e desde já
renunciam expressamente qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja. O Segs é uma Ferramenta automatizada e controlada por IP. Para
usar e saber mais, leia os TERMOS E CONDIÇÕES DE USO.
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