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Atualizações sobre  
a sustentabilidade de 2020

Em alguns momentos da nossa vida, todos 
precisamos procurar cuidados de saúde.  
Na Getinge, temos uma longa tradição de 
criar inovações que melhorem a qualidade 
de vida das pessoas e salvem vidas. 
Acreditamos que esse seja o trabalho  
mais importante do mundo.

Paixão  
pela vida

ESTA É A GETINGE
O mundo está enfrentando grandes desafios, sendo um deles  
a capacidade de fornecer à crescente população mundial cuidados 
de saúde seguros e eficazes. As pessoas estão vivendo mais e, 
segundo a OMS, as doenças ligadas ao estilo de vida, como  
as doenças cardiovasculares, são uma das principais causas  
de morte no mundo. 

A Getinge está comprometida em garantir que todas as pessoas 
e sociedades tenham acesso aos melhores cuidados de saúde 
possíveis. A empresa oferece suporte a seus clientes para atender 
aos seus desafios em instituições de cuidados de saúde e de 
ciências da vida, fornecendo conhecimento, tecnologia e recursos 
para alcançar os melhores resultados clínicos, culminando  
no salvamento de vidas.

A Getinge agrega valor às operações 
dos clientes em termos de

MELHOR  
SEGURANÇA

MELHORES 
RESULTADOS 

CLÍNICOS

EFICIÊNCIA  
APRIMORADA
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Geração de valor

VISÃO
Ser a empresa de dispositivos médicos mais  

respeitada e confiável do mundo 

MISSÃO
A Getinge fornece produtos e soluções inovadores que permitam 

melhores resultados para os pacientes e, ao mesmo tempo,  
melhorem a situação econômica do setor de saúde 

VALORES
A paixão está no cerne dos nossos valores  

Geração de valor 
compartilhado  
A função da Getinge é fornecer valor  
às suas diversas partes interessadas.  
As operações e os negócios dos clientes 
devem resultar em um melhor cuidado 
de saúde para mais pacientes e, assim, 
também criar valor para a sociedade.

Colaboração

Excelência  

AberturaLiderança

ÁREAS EMPRESARIAIS

TERAPIAS  
DE CUIDADO  

INTENSIVO

CIÊNCIAS  
DA VIDA

FLUXOS  
DE TRABALHO 

CIRÚRGICO 

PAIXÃO



  

3

Atualizações sobre  
a sustentabilidade de 2020

Parceiros
A cooperação com outros especialistas é necessária para alcançar  
o sucesso. Por exemplo, a Getinge conseguiu aumentar a capacidade 
de produção de ventilador em 160% em um curto período de tempo 
em 2020 graças à forte colaboração com parceiros e clientes.

Funcionários
O futuro e a capacidade da Getinge de gerar valor para as  
outras partes interessadas dependem da ambição e paixão  
entre seus funcionários e de como a Getinge faz uso disso.  

26.700 72%

Clientes
A principal prioridade da Getinge é ter clientes satisfeitos. Contribuir 
positivamente com as operações dos clientes vai melhorar a lealdade 
do cliente e levar a melhores resultados de negócios da Getinge.  
O desenvolvimento dos últimos anos nos negócios da Getinge  
mostra que a empresa está no caminho certo. 

Sociedade
A Getinge se orgulha por contribuir para melhores cuidados de saúde 
de maneira produtiva, pois isso é fundamental para a sociedade.  
A Getinge também está contribuindo indiretamente para a sociedade 
através de colaborações com organizações e universidades.

9,9% 125
de crescimento anual de vendas  
composto 2018-2020

é a quantidade de países em que os produtos  
da Getinge foram vendidos em 2020

é a quantidade de ventiladores  
de UTI produzida em 2020

de comprometimento dos funcionários,  
conforme as pesquisas PULSE (meta: >70%)

ENTREGA DE VALOR A NOSSAS PARTES INTERESSADAS

Como a Getinge gera valor compartilhado  
para os clientes e outras partes interessadas

A Getinge permite melhores cuidados de saúde em hospitais e no desenvolvimento e produção de produtos 
farmacêuticos. A Getinge contribui também com a geração de valor para a sociedade em geral.
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Usufruir da existência  
de uma marca  

realmente global

Facilitadores estratégicos 
Criar uma organização global 

satisfeita, com pessoas engajadas 
e orientadas ao desempenho

QUALIDADE  
E SUSTENTABILIDADE 

Prioridade máxima 
RESPONSABILIDADE 

E CULTURA 
Liderança segura ao 

fortalecer a oferta

Impulsionar o aumento  
de produtividade  

e eficiência

Captar  
o crescimento global

Engajamento  
ambiental e social

Cultura de qualidade

Funcionários 
apaixonados 

Ética nos negócios e 
Liderança responsável
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Mensagem do CEO

Criar um negócio sustentável para 
impulsionar o valor ao cliente
A sustentabilidade é parte integrante dos negócios da Getinge e um dos nossos 
objetivos é garantir a geração de valor a longo prazo para nossos clientes.  
Há várias atividades em andamento para minimizar o impacto ambiental e, em 2020,  
a Getinge anunciou o objetivo de se tornar neutra em emissão de CO2 até 2025.

No ano passado, o mundo como 
conhecíamos mudou drasticamente. 
A pandemia rapidamente pôs uma 
grande pressão sobre os cuidados de 
saúde. Nossos produtos e soluções, 
como ventiladores avançados de UTI 
e equipamentos de suporte de vida 
extracorpóreo (ECLS), desempenharam 
um papel significativo no tratamento de 
pacientes criticamente enfermos com a 
COVID-19. Também nos esforçamos para 
compartilhar nosso conhecimento, muitas 
vezes junto com parceiros, o que seria útil 
para as equipes de saúde trabalhando  
em condições desafiadoras.

Nossa maior ambição ao longo de 2020 
foi apoiar nossos clientes da maneira que 
podíamos, para que eles pudessem se 
concentrar em suas tarefas essenciais 
para salvar mais vidas. Tenho orgulho 
de, paralelamente, termos conseguido 
progredir muito em nossos importantes 
esforços de sustentabilidade, em que  
a chave é manter o valor agregado por 
meio de nossas ofertas.

Tendo em vista a pandemia, há um 
déficit de saúde a ser pago. Já vimos  
o atraso das cirurgias eletivas crescer  
em escala global e compensar isso é,  
e continuará sendo, uma prioridade 
mundial. Nossos clientes precisam de 
soluções para o uso eficaz e eficiente  
de seus recursos e, ao oferecer produtos 
e conhecimentos que permitam isso, nós 
estamos contribuindo para uma sociedade 
melhor. Em julho, apresentamos uma nova 
solução de software inovada por nossos 
especialistas em algumas semanas e que 
agora funciona como uma ferramenta  
de planejamento eficiente para priorizar 
listas de espera cirúrgica. 

Outra área em que fizemos mais 
progressos é no EcoDesign. Hoje,  
todas as nossas equipes de Pesquisa  
e desenvolvimento estão trabalhando  
de acordo com esses princípios,  

o que traz muitos benefícios, como 
minimizar o uso de materiais, garantir 
a reciclagem e ajudar nossos clientes 
a reduzir o consumo de energia, água e 
outros recursos. Um ponto de prova de 
como o EcoDesign pode contribuir para 
um cuidado de saúde sustentável é a 
nossa lavadora desinfetante S-8668T, que 
ajuda a reduzir o tempo de processamento 
em até 25%, reduzindo, assim, o consumo 
de energia, água e produtos químicos.

Em julho de 2025 anunciamos a meta  
de nos tornarmos neutros em CO2: uma 
meta ambiciosa que alcançaremos por 
meio de uma abordagem sistemática. 
Entre as ações para atingirmos essa  
meta, estão: a mudança para fontes 
de energia renováveis (eletricidade 
verde), o investimento em certifi-
cações verdes, a atualização da  
frota de veículos e a descoberta  
de alternativas logísticas mais  
inteligentes. Em 2020, estabe-
lecemos uma Estrutura de 
sustentabilidade internamente 
para enfatizar ainda mais nosso 
compromisso. Nessa estrutura, 
descrevemos claramente  
a organização e os objetivos  
de governança. Durante o ano, 
também conseguimos diminuir 
nossas emissões totais de  
CO2 de produção em 10%.

A sustentabilidade é uma 
das principais prioridades  
da Getinge, e podemos 
contar com nossos 
funcionários. Juntos, 
continuaremos a construir 
um negócio sustentável  
que gere ainda mais valor 
para nossos clientes.

Mattias Perjos, 
Presidente e CEO  
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Empresa neutra em CO2 até 2025

A Getinge 
vai se tornar 
neutra em 
emissão de 
CO2 até 2025
A Getinge está trabalhando 
ativamente para minimizar 
seu impacto ambiental 
negativo e está compro 
metida em atingir as metas  
do Acordo de Paris de  
limitar o aquecimento  
global a 1,5 °C acima dos  
níveis préindustriais. 

Durante 2020, o programa de 
sustentabilidade da Getinge foi redefinido 
e ampliado, e a empresa anunciou sua 
intenção de se tornar uma empresa 
neutra em emissão de CO2 até 2025. 
Essa meta será alcançada por meio de 
uma abordagem gradual em várias áreas 
e ela corrobora o objetivo da empresa 
de contribuir para um cuidado de saúde 
sustentável tanto ambiental quanto 
socialmente. Atividades dedicadas 
foram estabelecidas para atingir essa 
meta, como a mudança para fontes  
de energia renováveis e investimentos  
em certificações verdes, a atualização  
da frota de veículos, a mudança nas 
rotinas de viagens de negócios e a 
busca de alternativas logísticas novas 
e inteligentes. Seguindo a estratégia 
climática, a Getinge se comprometeu  
com a iniciativa de Metas com Base 
Científica (SBTi, do inglês Science  
Based Targets) no 4º trimestre de 2020. 

PARA ATINGIR A META PARA 2025, A GETINGE ATUARÁ 
EM UMA AMPLA VARIEDADE DE ÁREAS:

TRANSFORMAÇÃO DA FROTA CORPORATIVA EM VEÍCULOS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS 

A Getinge tem mais de 2.300 veículos em sua frota. Em 2020, foi decidido que 
limitaríamos a seleção de modelos de veículos e transformaríamos nossa frota 
de carros em carros ecológicos. Como o primeiro passo, a Getinge quer garantir 
o uso de motores de combustão eficientes. A frota da empresa vai ter como 
foco veículos híbridos e elétricos, com disponibilidade pendente nos mercados 
locais. Por exemplo, na Suécia, as equipes de Vendas e serviços terão a opção 
de escolher entre modelos predefinidos híbridos e a diesel que corroborem as 
metas da empresa. 

MUDANÇA PARA FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS NA PRODUÇÃO 

A Getinge escolhe ativamente usar eletricidade de fontes renováveis sempre 
que possível. Em alguns locais, ainda é um desafio escolher ativamente fontes 
renováveis para a geração de eletricidade. Nesses casos, a Getinge trabalha para 
reduzir as emissões por meio de outras soluções, como o uso de energia solar 
nas instalações. Em 2020, o consumo de energia diminuiu 3%, e a porcentagem 
de energia de fontes renováveis aumentou de 38%, em 2019, para 43%, em 2020.

A Getinge também vê mais oportunidades de lidar com vários fornecedores 
locais de energia em um “Abastecimento de rede global” ao unir forças  
e centralizar o abastecimento de energia verde.

NOVAS ROTINAS DE VIAGEM  

A Getinge tem uma política rigorosa de viagens baseada em viagens inteligentes. 
Elas devem ser feitas pelos motivos corretos, e as reservas devem seguir  
a melhor relação entre custo e benefício possível. Reuniões on-line são sempre 
incentivadas para reduzir o impacto no meio ambiente e no equilíbrio entre  
a vida profissional e pessoal, além de reduzir os custos.

Desde o surto da pandemia da COVID-19, reuniões, conferências e eventos 
presenciais passaram para o formato digital. Com base nos aprendizados  
e com as novas ferramentas e plataformas digitais implantadas, essa também 
será a principal forma de trabalhar daqui para frente. Em geral, a Getinge quer 
reduzir o volume de viagens internas globais e viajar apenas se for essencial 
para os negócios. 

ALTERNATIVAS DE LOGÍSTICA INTELIGENTES 

A Getinge está continuamente melhorando seus contratos de frete global para 
permitir processos de transporte harmonizados que gerem economia, reduzam 
a complexidade e melhorem o desempenho de entrega. Em seus negócios 
cotidianos, a Getinge está mudando para fretes marítimos ou ferroviários  
em vez de aéreos, além estar otimizando ativamente as rotas de transporte.  

 



Mattias Perjos, Presidente e Diretor Executivo  
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Metas com Base Científica

Em novembro de 2020, a Getinge assinou 
a carta de ambição para contribuir para 
limitar o aquecimento global a abaixo de  
1,5 grau Celsius. A iniciativa Metas com 
Base Científica (SBTi, do inglês Science 
Based Targets) é uma colaboração entre 
o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas 
(UN Global Compact), o Instituto de 
Recursos Mundiais (WRI, do inglês World 
Resources Institute) e o Fundo Mundial da 
Natureza (WWF, do inglês World Wide Fund 
for Nature), sendo um dos compromissos da  

Ano da meta
A Getinge será uma empresa neutra 

em CO2. Para atender a essa ambiciosa 
transição, os esforços vão se concentrar 

na redução das emissões em todos  
os escopos. Mais informações sobre  

as atividades da empresa podem  
ser encontradas na página 7. 

Acordo de Paris
No Acordo de Paris de 2015,  

os governos mundiais se compro-
meteram a manter a subida da  

temperatura global bem abaixo de 
2°C acima dos níveis pré-industriais  

e a se empenharem para limitar  
o aquecimento a 1,5°C. 

Para conseguir isso, as emissões 
de GEE devem ser reduzidas pela 

metade até 2030 e cair para a quantia 
líquida de zero até 2050.

Escopo 3
Emissões indiretas de GEE  

relacionadas aos volumes da nossa 
cadeia de suprimentos e de viagens

2025

Metas com Base Científica
A Getinge se comprometeu com a iniciativa de Metas com Base Científica  
e se tornou uma empresa com emissões zero como o próximo passo para 
atingir nossa meta de nos tornarmos uma empresa neutra em CO2 até 2025. 

We Mean Business Coalition. A iniciativa 
defende o estabelecimento de metas 
com base científica como uma maneira 
poderosa de impulsionar a vantagem 
competitiva das empresas na transição 
para a economia de baixo carbono.  
Metas com base científica são metas de 
redução das emissões de gases de efeito 
estufa que estão alinhadas com o nível  
de descarbonização necessário para 
atender aos objetivos do Acordo de Paris.

2050

Escopo 2
Emissões indiretas de GEE devido ao 

uso de eletricidade e calor na produção

Escopo 1
Emissões diretas de gases do  

efeito estufa (GEE) associadas  
a processos de combustão de petróleo 

e gás relacionados à produção

A sustentabilidade  
é uma das principais 
prioridades da Getinge,  
e podemos contar com 
nossos funcionários. 
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Panorama

Principais tendências que  
impactam os negócios da Getinge  
Os produtos e serviços da Getinge são usados em hospitais em todo o mundo,  
e o crescimento de mercado equivale a 2 a 4% ao ano. Mas o que está impulsionando 
o crescimento e que futuro se desenha para os clientes da empresa?

MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS   
– mais pessoas, mais idosas e mais doentes

RESTRIÇÕES MACROECONÔMICAS  
– “mais por menos”

A necessidade de cuidados de saúde avançados está aumen-
tando à medida que a população mundial continua crescendo  
e vivendo mais. Portanto, há a necessidade de pessoas mais 
idosas procurarem cuidados de saúde. Isso é evidente em todas  
as partes do mundo, mesmo nos mercados emergentes. Um exemplo 
disso é a crescente demanda global por terapias e produtos 
cardiovasculares eficazes, como os oferecidos pela Getinge.

Mudanças demográficas levam a grandes tensões sobre 
orçamentos nacionais em todo o mundo. O desafio é fornecer 
cuidados de saúde mais eficazes do que antes e fazer isso 
de maneira mais produtiva. A Getinge oferece uma ampla 
linha de produtos, soluções e serviços que levam a melhorias 
significativas na produtividade.

ALINHAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE  
– para gerar mais valor PROTECIONISMO – fabricação local para uso local 

Como consequência dos desafios demográficos e macro-
econômicos, os cuidados de saúde estão ficando mais atentos 
para identificar o valor real de contribuição que cada terapia 
para alocar mais recursos a terapias e dispositivos que sejam 
mais eficazes e produtivos. Os avançados ventiladores de 
unidade de terapia intensiva (UTI) e os produtos de terapia 
de suporte de vida extracorpóreo (ECLS) da Getinge são dois 
grandes exemplos disso, pois eles podem permitir melhores 
resultados clínicos e menor tempo de internação.

O aumento do protecionismo se tornou evidente durante  
a pandemia de COVID-19. Isso gerou desafios para a Getinge, 
que depende de componentes avançados e especializados  
do mundo inteiro. Como consequência, a Getinge dedicou 
tempo para discussões com autoridades locais e nacionais  
e governos de todo o mundo para garantir seu fornecimento.

REQUISITOS REGULATÓRIOS  
– cada vez mais rigorosos

CRESCIMENTO DE MEDICAMENTOS PERSONALIZADOS 
– graças ao rápido desenvolvimento biofarmacêutico

Os requisitos regulatórios estão se tornando mais rigorosos em 
todo o mundo. Para a Getinge, a conformidade e a aplicação de 
uma mentalidade de qualidade são fundamentais. Por exemplo,  
a Getinge planejou com bastante antecedência a transição para 
o novo Regulamento de Dispositivos Médicos (MDR) da União 
Europeia (UE). Em 2020, a primeira unidade de produção (a fábrica 
em Solna, na Suécia, na qual os ventiladores avançados de UTI 
estão sendo produzidos) passou no processo de aprovação.
 

A biofarmacêutica tem se desenvolvido rapidamente nos 
últimos dois anos, com base em sua capacidade de produzir 
medicamentos personalizados que visam condições de saúde 
muito específicas. Essa tendência tem sido ainda mais evidente 
em 2020, na busca coletiva de uma vacina contra a COVID-19. 
A Getinge está permitindo o crescimento entre seus clientes 
biofarmacêuticos por meio da oferta de sistemas eficazes de 
biorreatores para P&D, os quais podem ser dimensionados 
para a produção sem gerar riscos à integridade e por meio 
de soluções de linha de enchimento que reduzem o risco de 
contaminação nas fases finais de produção e embalagem.

INOVAÇÃO E COLABORAÇÃO  
– para o futuro

Historicamente, a inovação em cuidados de saúde tem sido 
sinônimo de novas terapias, medicamentos e dispositivos. 
Porém, nos últimos anos, a definição de valor que gera inovação 
nos cuidados de saúde também incorpora formas mais 
produtivas e digitais de trabalhar e compartilhar oportunidades 
e riscos juntos, por meio de modelos de compensação baseados 
em desempenho. Um exemplo disso é a colaboração da Getinge 
com a região de Västerbotten, na Suécia, em um projeto piloto 

para reduzir o tempo médio de internação e aumentar a capaci-
dade hospitalar com a ajuda do sistema de fluxo de pacientes 
INSIGHT da Getinge. O projeto foi bem-sucedido, e a compen-
sação é baseada nos resultados, não no preço real do sistema. 
Outro grande exemplo de colaboração para a geração de valor 
adicional são as parcerias com empresas como Ericsson, Scania  
e Volvo na obtenção e produção para aumentar a capacidade  
de produção dos ventiladores avançados da UTI em 2020.
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Metas não financeiras

Nossas metas

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Local de  
trabalho seguro

Zero  
acidentes

O objetivo é ter zero acidentes ocupacionais. 
Em 2020, a quantidade total de acidentes  

por 100 funcionários foi de 1,5 (1,96). Não foram 
relatados acidentes graves durante o ano. 

Engajamento  
dos funcionários

>70%
A meta é alcançar > 70% como índice  
de comprometimento dos funcionários.

Em 2020, a Getinge realizou pesquisas de pulso 
de funcionários locais com um resultado geral de 
comprometimento dos funcionários de 72% (2019: 
64%). O comprometimento dos funcionários se 
desenvolveu positivamente em todas as funções  
e regiões em 2020.

 

IMPACTO AMBIENTAL

Neutro em  
carbono 2025

CO2
neutro

A meta é se tornar uma empresa neutra em emissão 
de CO2 até 2025.

O Programa de sustentabilidade da Getinge foi 
ampliado em 2020, e a empresa também anunciou 
sua intenção de se tornar neutra em emissão  
de CO2 até 2025.

A meta será alcançada por meio de uma abordagem 
gradual em várias áreas e apoia o objetivo da 
empresa de contribuir para um cuidado de saúde 
sustentável tanto ambiental quanto socialmente.

Várias atividades foram estabelecidas para atingir 
essa meta, como a mudança para fontes de energia 
renováveis e investimentos em certificações verdes,  
a atualização da frota de veículos, a mudança  
nas rotinas de viagens de negócios e a busca  
de alternativas logísticas inteligentes.

 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Satisfação  
dos clientes

>25%
O objetivo é alcançar >25% do Net Promoter Score 
acima da média do concorrente.

A pesquisa de satisfação do cliente planejada para  
2020 foi adiada devido à COVID-19. A pesquisa mais 
recente foi realizada em 2018, com resultado de 27%. 

 

As metas não financeiras da Getinge aplicam-se aos tópicos materiais 
definidos no Programa de sustentabilidade da empresa de 2019 a 2025.
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Estratégia

Com maiores ambições 
para a geração de valor 
sustentável

Em 2020, a Getinge elevou suas ambições 
de sustentabilidade, as quais estão 
descritas na Estrutura de sustentabilidade 
da empresa, abrangendo as áreas de foco 
da Cultura de qualidade, Funcionários 
apaixonados, Engajamento ambiental 
e social e Ética de negócios e Liderança 
responsável. 

A Estrutura de sustentabilidade fornece 
à empresa orientações sobre como gerar 
valor a longo prazo, desempenhar um  
papel positivo na sociedade e continuar  
a operar de forma sustentável, ao mesmo  
tempo em que agrega valor a todas  
as partes interessadas. Em geral,  
a abordagem de sustentabilidade  
da Getinge tem como foco moldar  
o desempenho da empresa e posicionar 
futuros requisitos correspondentes, 
incluindo a análise de riscos potenciais. 

Cultura de qualidade 
Garantir uma mentalidade de qualidade 
em toda a organização e melhorar 
continuamente os produtos, serviços  
e processos da empresa.

Funcionários apaixonados
Trabalho em equipe e colaboração definem 
como a Getinge trabalha para ajudar  
seus clientes a salvar e melhorar vidas.

Engajamento ambiental e social 
Contribuição para um mercado sustentável 
de cuidados de saúde por meio da respon-
sabilidade ambiental e social, causando  
um impacto positivo na sociedade. 

Ética nos negócios  
e Liderança responsável
Garantir que os negócios sejam conduzidos 
de maneira ética e responsável em todos  
os contextos internos e externos. 

Auditoria e gerenciamento de riscos
A Estrutura de sustentabilidade da Getinge 
inclui a avaliação de riscos, além de 
auditorias de relatórios não financeiros. 
Foram tomadas medidas iniciais durante 
o ano, as quais continuarão em 2021. 
Com relação à auditoria, a Getinge deu 
continuidade a suas preparações para  
uma auditoria do relatório de 2021. 

  A avaliação de risco, iniciada no último 
trimestre de 2020, tem como foco as áreas 
de Meio ambiente, social e governança 
(ESG), visando documentar a exposição 
da Getinge aos riscos relacionados à ESG 
nas quatro áreas de foco de Cultura de 
qualidade, Funcionários apaixonados, 
Engajamento ambiental e social e Ética  
de negócios e Liderança responsável.  
Com isso, a Getinge integra potenciais 
riscos de ESG à gestão de riscos da 
organização (ERM) e relata os resultados 
à gerência sênior, ao Conselho de 
administração e aos acionistas.

 

RESPONSABILIDADE 
E CULTURA 

Engajamento  
ambiental e social

Cultura de qualidade

Funcionários  
apaixonados 

Ética nos negócios e 
Liderança responsável

A Getinge se dedica há muito 
tempo à sustentabilidade e, 
desde 2017, esta tem sido, 
juntamente com a qualidade, 
a prioridade máxima na 
estratégia da empresa.  
Isso significa que ética, 
qualidade e sustentabilidade 
são partes integrantes de 
como a companhia atua como 
empresa e como trata seus 
funcionários, clientes e parceiros. 
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     Objetivo 3 – garantir vidas saudáveis e promover  
o bem-estar a todas as faixas etárias

Como uma empresa que opera no setor de dispositivos médicos, 
a Getinge contribui com suas inovações terapêuticas para 
melhorar consideravelmente a saúde e o bem-estar como  
parte integrante de sua estratégia de negócios. Isso inclui 
funcionários próprios, fornecedores, distribuidores e clientes.

     Objetivo 4 – garantir uma educação inclusiva  
e de qualidade para todos e promover oportunidades 
de aprendizado por toda a vida para todos

Receber uma educação de alta qualidade é a base para uma  
vida mais próspera. A Getinge contribui continuamente com 
parceiros em organizações de cuidados de saúde, universidades 
e escolas médicas para educar e treinar profissionais de saúde, 
bem como estudantes que comecem seus treinamentos como 
médicos. Além do envolvimento no treinamento médico,  
a Getinge também apoia o programa educacional Pratham,  
na Índia, para melhorar a qualidade da educação das crianças 
na luta contra a pobreza. A Getinge também é parceira da 
Universeum, o maior centro de ciências dos Países Nórdicos. 
Com essa parceria, a Getinge apoia a Universeum em sua  
missão de fortalecer suas habilidades científicas e inovação  
e de contribuir para o desenvolvimento social sustentável.

    Objetivo 5 – igualdade de gênero
A Getinge está fortemente comprometida em melhorar  
a diversidade, garantindo oportunidades iguais e fechando 
lacunas de gênero. Diversidade, inclusão e igualdade de 
oportunidades e de gênero não só fazem parte da Estrutura  
de sustentabilidade expandida da Getinge, como também  
são componentes fundamentais da estratégia da empresa. 

     Objetivo 6 – garantir o acesso a água  
e saneamento básico para todos

Hoje, a indústria é responsável por mais de 19% do consumo 
global de água, e a Getinge está trabalhando continuamente  
para diminuir esse uso na empresa. Por meio de seus princípios  
de EcoDesign, a empresa desenvolve produtos que reduzem  
o uso de água durante todo o ciclo de vida do produto. A Getinge 
também é parceira da WaterAid, apoiando seu trabalho na 
melhoria do acesso a água limpa, saneamento básico e higiene 
em instalações cuidados de saúde no mundo todo. 

     Objetivo 8 – promover o crescimento econômico 
inclusivo e sustentável, o emprego e o trabalho 
decente para todos

A Getinge se esforça para garantir a proteção dos direitos 
dos funcionários, um ambiente de trabalho seguro, além de 
igualdade e condições iguais na vida profissional. Por ser uma 
empresa global, a Getinge trabalha para promover o crescimento 
econômico, um maior nível de produtividade e inovação técnica.

    Objetivo 12 – garantir o consumo sustentável  
e os padrões de produção

A Getinge trabalha para obter um consumo e produção mais 
sustentáveis, ancorados em metas ambientais sustentáveis 
e que correspondam às normas, padrões e certificações 
internacionais, como a ISO 14001. A Getinge aborda metas 
e indicadores definidos e relacionados a emissões de CO2, 
eficiência energética, EcoDesign, resíduos e reciclagem.

    Objetivo 13 – tomar medidas urgentes para  
combater as mudanças climáticas e seus impactos

A Getinge está comprometida em fazer o máximo para  
combater as mudanças climáticas e trabalha ativamente para 
minimizar sua pegada ambiental negativa. A empresa está 
empenhada em alcançar os objetivos do Acordo de Paris  
de limitar o aquecimento global a 1,5 °C acima dos níveis  
pré-industriais e se comprometeu com a iniciativa de Metas  
com Base Científica. Durante o ano, a Getinge definiu  
a meta de se tornar neutra em emissão de CO2 até 2025.   

    Objetivo 17 – parceria para os objetivos
Contar com parcerias e colaborações globais fortes são 
fundamentais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. A Getinge colabora com seus clientes e parceiros 
como parte de suas operações diárias para desenvolver  
produtos e soluções que contribuam para cuidados de saúde 
mais sustentáveis. Além disso, a empresa também trabalha  
em conjunto com universidades, organizações industriais,  
ONGs e governos para identificar e desenvolver soluções 
escaláveis para desafios relacionados aos cuidados de saúde.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODSS) DA ONU

A Getinge corrobora todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) 
para desenvolvimento ambiental, social e economicamente sustentável, mas identificou uma série de objetivos que 
correspondem melhor ao impacto da empresa em seu ambiente de negócios. Esses objetivos são:

Estratégia



O trabalho da Getinge é centrado em: 

• Fazer as coisas certas, da maneira 
certa, todos os dias em todas  
as partes da empresa

• Melhorar continuamente nossos 
produtos, serviços e processos

• Melhorar nossas ofertas por meio  
de informações dos clientes
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Cultura de qualidade

A qualidade é sempre uma prioridade máxima 

Garantir uma mentalidade de qualidade  
em toda a organização continua sendo  
uma prioridade máxima da Getinge 
em 2020. Garantir a boa qualidade e a 
conformidade regulatória e de qualidade  
é um pré-requisito para operar na indústria 
de tecnologia médica, e a responsabilidade 
é de todos os funcionários. A Getinge  
tem uma base sólida para suas operações, 
mas está expandindo ainda mais seu  
foco. Isso inclui melhorias contínuas  
de produtos, serviços e processos  
com base nas informações dos clientes.  
Ao continuar ouvindo tanto os desejos 
quanto as reclamações, a Getinge tem  
mais oportunidades de criar ofertas 
melhores e continuar a fornecer soluções 
seguras que contribuam para salvar vidas. 

Estratégia de qualidade 
Em dezembro, foi apresentada uma 
Estratégia de qualidade atualizada, com 
um planejamento de 2 anos para facilitar 
e definir ações concretas que garantam 
que o valor para o cliente e a produtividade 
façam parte do trabalho de todos.  
O objetivo é tornar a empresa ainda mais 
centrada no cliente. Os processos serão 
ainda mais harmonizados e alinhados, 
todos os funcionários receberão  
o treinamento, os procedimentos serão 
otimizados e ferramentas de TI inteligentes 
serão fornecidas. Um dos objetivos finais 
é gerar a melhor qualidade possível nos 
produtos e soluções já na fase de projeto. 

 
Reforçar o trabalho de qualidade 
Desde 2013, quando a Federal Drug  
Administration (FDA) fez observações  
sobre vários processos e procedimentos 
nos locais de produção da Getinge, o foco 
do trabalho de qualidade da empresa tem 
sido corrigir essas observações, chegar  
a um acordo com a FDA e fortalecer  
o trabalho de qualidade com o objetivo  
de evitar uma recorrência de problemas  
semelhantes. O trabalho foi realizado em 
2020 e continua em andamento, sendo 
estimado para ser finalizado em 2021,  

A qualidade é uma das maiores prioridades estratégicas da Getinge, e tudo se resume a garantir 
que todos façam a coisa certa, da maneira certa, todos os dias e em todas as partes da empresa. 

ÁREA DE FOCO: Cultura de qualidade

O objetivo da Estratégia de qualidade atualizada da Getinge é tornar a empresa ainda mais centrada no cliente. 

de acordo com o plano. O trabalho de  
correção e a implementação de um sistema 
de gestão da qualidade global trouxe outros 
pontos positivos, como alertas iniciais sobre 
em que pontos melhorar, em vez de acabar 
descobrindo essas questões mais tarde, 
quando a resolução é mais difícil e, muitas 
vezes, mais cara. Essa maneira de trabalhar 
permite que a Getinge garanta a alta  
qualidade e reduza a quantidade de  
reclamações de clientes, além de reduzir o  
desperdício no fornecimento e na produção. 
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Cultura de qualidade

A qualidade se dá ao garantir que todos façam a coisa certa, da maneira certa, todos os dias, em todas as partes da empresa.

Ajustes no MDR da UE 
Em 2019, a Getinge iniciou sua transição 
para cumprir o Regulamento de Dispositivos  
Médicos da União Europeia (MDR da UE), 
em vigor a partir de maio de 2021. A unidade 
de produção em Solna, na Suécia, recebeu 
a primeira certificação de MDR da UE em 
fevereiro de 2020 e, desde então, quatro 
outros locais passaram por sua certificação 
com êxito nos resultados. Todas as 
unidades estarão em conformidade  
com as novas regulamentações em maio  
de 2021, e todos os produtos afetados  
terão a marcação CE com base no MDR  
da UE antes de maio de 2024, de acordo 
com as regras de transição. 

Aumento da produção sem 
comprometer a qualidade 
Além de uma enorme demanda por venti-
ladores, a luta contra a COVID-19 também 
aumentou a necessidade de suporte de 
vida extracorpóreo (ECLS), uma terapia  
que fornece oxigênio ao corpo quando os  
pulmões não conseguem realizar essa tarefa. 

Principais eventos em 2020:

• Uma nova Estratégia de qualidade: 
um planejamento de 2 anos para 
facilitar e definir ações concretas

• Certificação da Regulamento de 
Dispositivos Médicos da União 
Europeia (MDR da UE) em cinco locais 

• Investimentos na produção de 
dispositivos ECMO para oferecer 
mais suporte a clientes e pacientes 
em todo o mundo

• Várias melhorias e treinamentos 
durante 2020 por meio do Programa 
de excelência em fabricação  
da Getinge

Os dispositivos de ECLS da Getinge, 
como o Cardiohelp, ajudam a manter 
vivos os pacientes criticamente enfermos, 
dando tempo para que os pulmões 
danificados  
se recuperem. Dada a crescente demanda 
em 2020, a Getinge fez investimentos  
em produção para oferecer mais suporte 
a clientes e pacientes no mundo inteiro, 
incluindo várias ferramentas de produção, 
máquinas de montagem, equipamentos  
de revestimento, além do aumento do 
número de funcionários de produção.  
A linha de produção do Cardiohelp 
já estava presente no Programa de 
excelência em fabricação da Getinge, que 
permitiu várias melhorias e treinamentos 
durante 2020 e abriu caminho para manter 
a mesma mentalidade de qualidade, mas 
com um aumento. Os KPIs de qualidade 
internos e globais e os métodos de análise 
de tendências foram usados para medir 
o desempenho de qualidade, e a duração 
dos encerramentos de não conformidades 
foi rigorosamente monitorada. O maior 

aprendizado para a equipe multifuncional 
da Getinge que aumentou a produção  
do Cardiohelp foi que a integração de uma 
organização de qualidade às operações 
é essencial, especialmente em tempos 
turbulentos, além de que o treinamento 
aumenta a flexibilidade e que a estreita 
colaboração com fornecedores e clientes  
é fundamental para o sucesso.

ÁREA DE FOCO: Cultura de qualidade
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Funcionários apaixonados

Engajamento decorrente da Paixão pela vida
Embora 2020 tenha sido um ano em que se trabalhou parcialmente de modo remoto e houve menos encontros 
presenciais, várias iniciativas foram iniciadas para tornar a Getinge um lugar ainda melhor para trabalhar. A empresa 
busca constantemente engajar e capacitar seus funcionários para que criem um futuro de sucesso juntos. No centro 
de tudo está o compromisso de “Paixão pela vida” da marca, que toca no coração das pessoas da Getinge.

Para acompanhar de perto o que os  
funcionários sentem sobre a empresa  
e seu local de trabalho e continuar  
a impulsionar o engajamento da melhor 
maneira possível, a Getinge deixou de 
fazer pesquisas semestrais globais de 
funcionários em 2020 e, em vez disso, 
introduziu pesquisas de PULSO locais  
e mais frequentes no nível do país ou da 
unidade. Isso fornece, instantaneamente, 
um acesso mais rápido e mais regular às 
opiniões dos colaboradores sobre tópicos 
em andamento. Embora ainda houvesse 
algumas perspectivas abrangendo toda  
a empresa, o escopo das pesquisas  
de pulso era quanto a questões sobre 
tópicos locais, fornecendo, assim,  
dados com os quais a gerência local e as  
equipes poderiam trabalhar. A Getinge  

A Proposta de valor 
do funcionário manifesta  
o compromisso de  
“Paixão pela vida” da marca  
Getinge também inclui  
a vida dos funcionários,  
e a expectativa é que  
todos tenham a mesma 
paixão e respeito por todos 
os colegas e clientes. 

ÁREA DE FOCO:  Funcionários apaixonados

O trabalho da Getinge é centrado em: 

• Trabalho em equipe e colaboração 
para encontrar e implementar 
maneiras eficientes e eficazes de 
trabalhar, buscando o benefício dos 
clientes e funcionários da Getinge

• Criar uma organização focada no 
aprendizado, onde os funcionários  
se desenvolvam e cresçam 

• Gerar um forte engajamento  
dos funcionários 

continuará trabalhando nessa direção, 
fazendo o acompanhamento sistemático 
dos dados de acordo com um plano de 
longo prazo que também permite que os 
funcionários se desenvolvam e cresçam  
em uma organização de aprendizado.

Digitalização de processos de pessoas
Em 2020, a Getinge manteve uma estratégia  
ofensiva em relação à digitalização de 
processos de RH. A maioria dos processos 
básicos agora é digital, estando disponíveis 
por meio dos fatores de sucesso da  
plataforma de RH da Getinge, como 
desenvolvimento de desempenho, gestão 
de talentos, planejamento de sucessão, 
recrutamento e revisão salarial. Além disso, 
um novo programa de integração global  
foi lançado com sucesso em 2020, dando 

aos recém-chegados a oportunidade  
de conhecer e interagir com a empresa, 
seus gerentes e outros colegas de modo 
on-line antes, durante e depois do primeiro 
dia de trabalho.
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Funcionários apaixonados

Locais de trabalho inteligentes
Muitos dos funcionários da Getinge  
já vêm trabalhando em casa há anos,  
mas a pandemia acelerou o objetivo  
de explorar novos modelos de trabalho.  
A maioria dos funcionários de escritório 
começou a trabalhar em casa no início 
de 2020, seguindo as recomendações 
das autoridades com o intuito de se 
manterem seguros e ajudarem a impedir 
a propagação do vírus. Embora o trabalho 
remoto possa ser desafiador, tem havido 
muitas experiências positivas, além de 
sinais de que a eficiência foi mantida ou 
até mesmo melhorada. Com base nisso, um 
conceito de Locais de trabalho inteligentes 
foi desenvolvido durante a última parte do 
ano. O pensamento por trás disso é nos 
tornarmos uma empresa mais eficiente, 
proporcionarmos os melhores ambientes 
de trabalho possíveis para todos os 
funcionários e aplicar uma forma moderna 
de trabalho que possa ser benéfica tanto 
para o indivíduo quanto para a empresa, 
além de atrair novos funcionários. 

A Getinge analisou os cargos com 
atividades apropriadas para o trabalho 
remoto, oferecendo uma oportunidade  
de flexibilidade, além da possibilidade de 
os funcionários realizarem o trabalho onde 
seja mais eficiente. Com Locais de trabalho 
inteligentes, o desejo da Getinge é oferecer 
flexibilidade, o que terá um impacto  
positivo na eficácia geral e permitirá que  
os indivíduos tenham uma harmonia  
melhor entre a vida pessoal e profissional. 
Esse conceito também agrega valor ao 
objetivo de sustentabilidade da Getinge 
de se tornar uma empresa neutra em CO2 
até 2025 (leia mais na página 7). O conceito 
de Locais de trabalho inteligentes será 
implementado gradualmente durante 2021.

O compromisso de um  
novo tipo de empregador
Em 2020, a Getinge atualizou sua Proposta 
de valor do funcionário (EVP), que servirá 
como um ponto central comum para 
reter e atrair os talentos certos. A nova 
EVP centrada no cliente é uma promessa 
relevante e convincente para o empregador, 
na qual dois dos principais pilares são os 
investimentos em desenvolvimento pessoal 
e a possibilitação de flexibilidade. A EVP 
inclui tanto os pontos fortes quanto os 
comportamentos atuais dos funcionários 
da Getinge e descreve outros atributos 
desejados para atingir metas estratégicas. 

A EVP afirma que o compromisso 
de “Paixão pela vida” da marca Getinge 
também inclui a vida dos funcionários,  
e a expectativa é que todos tenham  
a mesma paixão e respeito por todos  
os colegas e clientes. Um portfólio cada 
vez maior de liderança e programas de 
talentos, investimentos em oportunidades 
de aprendizado e uma maneira nova e 
moderna de trabalhar são alguns pontos 
de prova que corroboram a essência  
do compromisso do empregador.  
A EVP será a base para todos os  
processos que envolvam pessoas,  
como atração de talentos, entrevistas  
e desenvolvimento de desempenho.

Diversidade e igualdade
Diversidade, inclusão e igualdade de 
oportunidades e de gênero não só fazem 
parte da Estrutura de sustentabilidade 
expandida da Getinge, como também são 
componentes fundamentais da estratégia 
da empresa. A Getinge está fortemente 
comprometida em melhorar a diversidade, 
garantindo oportunidades iguais  
e fechando lacunas de gênero.

Durante 2020, mantivemos o foco em 
aumentar o equilíbrio entre líderes do sexo 
feminino e masculino, bem como aumentar 
o número de talentos jovens e emergentes. 
Por exemplo, uma iniciativa de diversidade, 
inclusão e pertencimento foi lançada na 
América do Norte, composta por diferentes 
programas, como estágios e fóruns de 
mulheres e de liderança.

O resultado do balanço entre gêneros 
em relação a gerentes em 2020 foi de  
30/70 (29/71).

Para ter um acesso mais rápido e mais regular à visão dos funcionários sobre tópicos em andamento, 
a Getinge introduziu pesquisas de PULSO frequentes em nível nacional ou de unidade.  

Distribuição de gerentes por gênero

Distribuição de funcionários por gênero

 Homens, 64%  
 Mulheres, 36%

 Homens, 70% 
 Mulheres, 30%

Principais eventos em 2020:

• Implementação de novas 
ferramentas e sistemas digitais  
para o aprendizado contínuo  
e o compartilhamento de conhe-
cimento interna e externamente

• Pesquisas regulares com 
funcionários para melhorar  
nosso ambiente de trabalho

ÁREA DE FOCO:  Funcionários apaixonados
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Ética nos negócios e 
Liderança responsável

O trabalho de Ética e conformidade da  
Getinge está centrado na Liderança res-
ponsável. O objetivo principal é permitir e 
inspirar todos os funcionários a demonstrar 
uma liderança responsável e promover  
uma cultura aberta e transparente. Fazer 
negócios responsáveis em todas as relações,  
na própria organização da companhia  
e em contextos externos, é uma parte  
fundamental da estratégia da Getinge.

Código de conduta da Getinge
No início do ano, a Getinge introduziu  
um novo Código de conduta presente  
na Web com base em 14 políticas globais. 
O Código de conduta estipula os princípios 
orientadores da Getinge e define os 
princípios da conduta profissional que  
a Getinge aplica para orientar interações, 
todos os dias, interna e externamente,  
com clientes e parceiros de negócios.

Ele se baseia em seis princípios:

1.   Sempre agir com honestidade,  
justiça e integridade

2.   Informar quando algo não estiver correto
3.   Agir com respeito para proteger  

a confidencialidade, a privacidade  
e a informação

4.   Cuidar uns dos outros
5.  Cuidar do mundo 
6.   Agir juntos para proteger todas  

as partes interessadas.

Tanto o cenário regulatório quanto as 
expectativas das partes interessadas  
estão em constante evolução. A meta da 
Getinge com o novo Código de conduta  
é fornecer uma plataforma de mudança 
em vez de manter um documento estático. 
Mostrar aos colegas como os princípios 
podem se aplicar tanto ao trabalho diário 
quanto a situações desafiadoras ajuda 
todos a aprenderem em que pontos  
é possível fazer mais e melhor quanto  
ao comprometimento ao trabalho.

Na Getinge, liderança responsável significa  
envolver todos os funcionários para definir  
o padrão e agir como modelos de comporta-
mento ético e de integridade profissional.

ÁREA DE FOCO:  Ética nos negócios e Liderança responsável 

Trabalho em equipe de ética  
e conformidade da Getinge

Acesse o Código de conduta da Getinge e as políticas do Grupo em  
www.getinge.com/code-of-conduct/ 

M
on

ito
ra

m
ento

Supervisão

Governança

Liderança 
responsável

Melhoria  
contínua  

e relatórios

Avaliações  
de risco

Organização

Políticas e  
procedimentos

 Treinamento  
e comunicação

Linha de Ética  
e investigações

Ações de 
remediação, 
disciplinares  
e corretivas

 Terceiros  
e M&A&D

Seis princípios do Código de conduta

Sempre agir com honestidade, justiça e integridade

 

Informar quando algo não estiver correto

• Política Global Anticorrupção e Antissuborno
• Política Global Antitruste e de Concorrência Justa
• Política de Conformidade Comercial
• Política de Informações Privilegiadas

• Política de Direitos Humanos
• Linha Speak Up

Agir com respeito para proteger a confidencialidade,  
a privacidade e a informação

Cuidar uns dos outros

• Política Global de Compras 
• Política Global de Propriedade Intelectual
• Política de comunicação

• Política de pessoal 
• Política de Direitos Humanos
• Política de Proteção de Dados Globais

Cuidar do mundo Agir juntos para proteger as partes interessadas

• Política de Direitos Humanos
• Política Global Anticorrupção e Antissuborno
• Política de sustentabilidade 

• Política de comunicação
• Política Global de Propriedade Intelectual
• Política Global de Compras 
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Um Jogo dos dilemas para  
aumentar a conscientização
Como é fundamental que todos os 
funcionários conheçam e cumpram 
todas as políticas, houver vários cursos 
de treinamento e foram organizadas 
atividades de conscientização ao longo 
do ano para facilitar a adoção do Código. 
Uma das atividades de conscientização 
do Código de conduta realizadas em 
2020 foi o Jogo dos dilemas da Getinge, 
incluindo uma certificação do Código de 
conduta. Composto por dilemas éticos 
da vida real da organização, o jogo trouxe 
uma forma de os trabalhadores de setores 
diferentes da produção se familiarizarem 
com as diretrizes da empresa para conduzir 
negócios com os mais altos padrões de 
conduta ética, moral e legal nos negócios. 
Até o final do ano, 85,3% de todo o pessoal 
não relacionado à produção concluiu o 
Jogo dos dilemas da Getinge. O e-learning 
do Jogo dos dilemas também é oferecido  
a funcionários recém-contratados  
como parte do programa de integração.  
Um treinamento semelhante para 
funcionários da área de produção será 
realizado no primeiro trimestre de 2021.

Manifeste-se 
A Getinge está comprometida com um 
ambiente em que a comunicação aberta 
e transparente é o que se espera, não a 
exceção, e incentiva todos a denunciar 
quaisquer violações da lei ou do Código  
de conduta suspeitas ou testemunhadas. 
Durante 2020, a Linha Speak Up foi atuali-
zada para adicionar mais idiomas, e foram 
feitas comunicações transmitindo a men-
sagem de uma “cultura de manifestação”. 

Em 2020, 50 relatórios foram registrados 
e investigados pela equipe de Investigações 
internas. Além disso, 28 denúncias foram 
recebidas por meio da ferramenta de 
denúncia da Getinge (Linha Speak Up),  
e outras 22 denúncias por meio de outros 
canais. As preocupações mais comuns 
relatadas estão relacionadas às questões 
de ética nos negócios e a pessoas. Após 
as investigações, foram tomadas ações 
disciplinares em oito casos, incluindo 
demissões de funcionários e rescisões  
de contratos. 

Um total de um incidente de discrimi-
nação foi denunciado durante o período,  
cuja revisão foi iniciada em 2020 e  
continua em andamento. Desse modo,  
as possíveis implementações de ações  
de remedição estão em andamento  
e ocorrerão em 2021. Não houve  
incidentes sujeitos a ações de resposta.

Várias atividades de treinamento e conscientização foram conduzidas ao longo do ano. Por exemplo, um jogo 
dos dilemas éticos na vida real foi realizado entre todos os trabalhadores de setores diferentes da produção.  
Até o final do ano, 85,3% tinham concluído a atividade. 

Principais eventos em 2020:

• Implementar o Código de conduta  
de maneira envolvente e prática

• Garantir uma cultura em que  
as pessoas se manifestem  
e discutir dilemas éticos

• Programas de desenvolvimento de 
liderança para todos os níveis e de 
acordo com as necessidades atuais

ÁREA DE FOCO:  Ética nos negócios e Liderança responsável 

Programa de ética e conformidade 
Em 2020, três mercados foram avaliados 
quanto aos riscos relacionados a suborno, 
corrupção e antitruste: Dubai, Itália  
e Espanha. Uma avaliação de risco da  
China foi iniciada e será concluída em 2021. 

Um curso de treinamento on-line de 
toda a empresa sobre ética empresarial 
foi realizado para todos os funcionários 
(excluindo funcionários da produção).  
Ao todo, 8.788 (85,3%) funcionários haviam 
concluído o curso até o final de 2020. 

Um total de 24 (100%) dos membros 
do corpo de governança (Conselho de 
administração e GET) recebeu comunica-
ções sobre as políticas e procedimentos 
anticorrupção da Getinge; quanto aos  
funcionários, 100% receberam comuni-
cações. Na América Latina, a Europa,  
no Oriente Médio e na África, 547 agentes 
e distribuidores receberam treinamento 
presencial ou virtual sobre as políticas 
e procedimentos anticorrupção da 
organização. Há um módulo de e-learning 
sobre anticorrupção para distribuidores  
e agentes planejado para 2021. 

Proteção dos direitos humanos
As operações comerciais da empresa são 
guiadas pelos princípios de diversidade  
e inclusão, liberdade de associação  
e garantia de um ambiente de trabalho 
seguro. A dedicação aos direitos humanos, 
independentemente de onde a Getinge 
opera no mundo, está enraizada no Código 
de conduta e na Política de Direitos 
Humanos. Os riscos foram identificados 
principalmente como aqueles associados 
ao trabalho infantil, trabalho forçado ou 

Principais tópicos:

• Desenvolver nossa liderança  
para promover uma cultura  
aberta e transparente. Capacitar  
e inspirar continuamente  
a liderança responsável

• Garantir que os negócios  
sejam conduzidos de maneira  
ética e responsável em todos os 
contextos internos e externos

• Ter uma organização competente, 
diversificada e inclusiva

trabalho compulsório, mas também 
o risco de discriminação, proibição de 
associação e liberdade de negociação  
e problemas relacionados ao ambiente  
de trabalho. Esses riscos, no entanto,  
não são considerados significativos  
para as operações diretas da Getinge. 
Todas as formas de violações dos direitos 
humanos são levadas muito a sério e,  
se quaisquer impactos adversos graves  
aos direitos humanos forem descobertos,  
a Getinge agirá rápida e adequadamente. 
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Engajamento ambiental e social

Um impacto positivo na saúde e na sociedade

Atender às necessidades do cliente e, 
ao mesmo tempo, minimizar a pegada 
ambiental é crucial para a Getinge.  
Ao se engajar ambiental e socialmente 
na sociedade, a empresa quer contribuir 
como uma força positiva e proteger o meio 
ambiente ao mesmo tempo. No final de 
2020, a Getinge se comprometeu com a 
iniciativa Metas com Base Científica (SBTi). 

Monitoramento da meta  
de ser neutro em CO2
Em julho, a Getinge anunciou sua intenção 
de se tornar uma empresa neutra em  
emissão de CO2 até 2025. A meta absoluta 
será alcançada por meio de uma abordagem  
gradual em várias áreas, apoiando os  
cuidados de saúde tanto ambiental  
e quanto socialmente. Para aumentar 
a transparência e facilitar a geração de 
relatórios e o monitoramento de dados de 
sustentabilidade ao longo dessa jornada,  
a Getinge implementou um novo banco  
de dados de relatórios digitais em 2020.  
Trata-se de uma plataforma on-line que 
hospeda dados de todos os locais de  
produção, o que simplificará as ações  
contínuas da Getinge para alcançar  
a meta. No final do ano, a plataforma  
já estava ativa. Toda a empresa estará 
conectada à nova ferramenta de relatório 
digital a partir do início de 2021.

A Getinge assume um papel ativo na sociedade ao reduzir o impacto ambiental, engajar-se socialmente 
e contribuir para um cuidado de saúde sustentável junto com clientes e parceiros.

Redução da pegada de  
transporte e armazenagem
O trabalho para consolidar armazénse cen-
tros de distribuição em unidades maiores 
que iniciou em 2017 continuou em 2020, 
apesar dos desafios da atual pandemia  
da COVID-19. Até o momento, o número 
reduzido de armazéns e de centros de dis-
tribuição resultou em economia de custos, 
maior eficiência, melhores níveis de serviço 
e eficiência operacional. A COVID-19 mudou  
completamente o mercado global de fretes, 
mas a Getinge manteve um alto desempenho  
de entrega utilizando contratos globais  
de frete e colaborando estreitamente com 
partes interessadas internas e externas.  
A Getinge está passando a optar pelo 
frete marítimo ou ferroviário em vez do 
frete aéreo: um fator-chave para se tornar 
neutra em emissão de CO2 até 2025. 

EcoDesign, resíduos e reciclagem
O design de produtos com atenção especial 
ao impacto ambiental durante todo o ciclo 
de vida do produto, chamado EcoDesign, 
é um ingrediente essencial nos esforços  
de sustentabilidade da Getinge. Ao usar  
os princípios do EcoDesign, a Getinge  
pode minimizar o uso de materiais,  
garantir que os produtos sejam recicláveis 
e ajudar os clientes a reduzir o consumo  
de energia, água e outros recursos.

Como parte dos princípios do EcoDesign,  
a Getinge trabalha metodicamente para 
diminuir os volumes de resíduos. Esforços 
simultâneos são feitos para aumentar  
o percentual de desperdício da produção 
que é enviada para reciclagem.

Um dos produtos lançados em 2020 com  
base no EcoDesign foi o novo esterilizador 
a vapor Solsus 66, que é sustentável  
e tem eficiência energética. Desenvolvido 
com base em tecnologia robusta, ele 
responde às necessidades de hospitais 
que procuram por equilíbrio na capacidade 
e economia no Departamento central de 
materiais esterilizados (CSSD). O Solsus 
66 é um exemplo de como as soluções 
de tecnologia inteligente são usadas 
para manter o consumo de energia baixo. 
O sistema opcional ECO do Solsus 66 
está um passo à frente ao reduzir as 
necessidades de água para a bomba de 
vácuo e separando as águas residuais  
da água de resfriamento reutilizável.

Saúde e segurança
O trabalho da Getinge em atividades  
de saúde e segurança é baseado na 
legislação nacional, nos regulamentos 
internacionais e nos requisitos  
e políticas internos. A Getinge se esforça 
para oferecer um ambiente de trabalho 
seguro e não discriminatório para seus 
colaboradores em todo o mundo e realiza 
um esforço contínuo e de longo prazo  
em prol da saúde e da segurança em  
todas as suas instalações. 

ÁREA DE FOCO:  Engajamento ambiental e social

Principais tópicos:

• Trabalhar em estreita parceria com 
nossos clientes para contribuir para 
um mercado de cuidados de saúde  
e uma sociedade sustentáveis

• Integrar o EcoDesign no desen-
volvimento de produtos e medir 
o impacto ambiental em todas as 
partes da cadeia de valor, com foco 
em se tornar neutra em CO2 até 2025

• Priorizar e proteger a saúde e a 
segurança de nossos funcionários

A Getinge é uma das parceiras da Fundação do Queen Silvia’s Children’s Hospital; uma organização de  
arrecadação de fundos que faz a diferença para crianças e jovens tratados no maior hospital infantil da Suécia.
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Engajamento ambiental e social

Para manter os funcionários saudáveis e seguros durante a pandemia e ajudar a evitar a disseminação do vírus,  
a Getinge regulou rigorosamente as visitas aos seus locais de produção. 

A Getinge se esforça para fornecer 
um ambiente de trabalho seguro 
e não discriminatório a seus 
funcionários no mundo inteiro.

Principais eventos em 2020:

• Princípios de EcoDesign  
integrados na estratégia de P&D

• Parcerias corporativas,  
como Pratham e WaterAid 

• Passar a usar recursos de energia 
renovável e/ou eletricidade verde

Um Sistema de gerenciamento de 
segurança e saúde ocupacional foi 
estabelecido e ancorado como uma nova 
ferramenta de direção na Estrutura central 
de políticas da Getinge. A implementação 
do sistema de gestão começou em 2020 em 
todas as entidades jurídicas e continua por 
meio dos Diretores administrativos e sua 
equipe local de apoio à saúde e segurança.
   Em 2020, quando a pandemia começou 
a se espalhar, houve uma nova dimensão 
para manter os funcionários saudáveis 
e seguros. Desde o início, a Getinge 
monitorou a situação e tomou medidas 
com base nas recomendações das 
autoridades de saúde locais e nacionais. 
As visitas aos locais de fabricação foram 
rigorosamente regulamentadas, e os 
funcionários foram recomendados a 
trabalhar em casa sempre que possível, 
com o esforço de manter todos em 
segurança e ajudar a evitar uma maior 
propagação do vírus. Um conceito  
de locais de trabalho inteligentes 
foi desenvolvido ao longo do ano, 

ÁREA DE FOCO:  Engajamento ambiental e social

respondendo a experiências positivas de 
trabalho remoto (leia mais na página 18).

Getinge e a sociedade
Como parte da Estrutura de sustenta-
bilidade da Getinge, o compromisso de 
responsabilidade social é centrado no 
atendimento aos desafios dos cuidados 
de saúde, como uma população crescente 
e expectativas de vida mais longas, que 
aumentam a pressão sobre os sistemas  
de saúde. A Getinge também quer ter  
um impacto positivo na sociedade como 
um todo, colaborando com organizações 
sem fins lucrativos.

Durante anos, a Getinge apoiou  
o programa educacional Pratham, na Índia, 
como parte de sua forte convicção de 
que a educação é uma forma sustentável 
de sair da pobreza. Em 2020, a Getinge 
também estabeleceu três novas parcerias, 
com a primeiro sendo com a WaterAid 
em abril. A colaboração visa fortalecer 
o acesso à água limpa, ao saneamento 
básico e à higiene em instalações de  

saúde no mundo inteiro. Desde julho,  
a Getinge também é uma das principais 
parceiras da Fundação do Queen Silvia’s 
Children’s Hospital; uma organização de 
arrecadação de fundos que faz a diferença 
para crianças e jovens tratados no maior 
hospital infantil da Suécia. Em setembro,  
a Getinge firmou uma parceria com  
o centro de ciências sueco Universeum 
com o objetivo de apoiar sua missão de  
fortalecer o fornecimento de capacitação 
e inovação e contribuir para o desenvolvi-
mento social sustentável.
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Diálogo com as partes interessadas

Funcionários
Os funcionários apaixonados da Getinge são um fator-chave  
para a empresa cumprir sua estratégia de negócios, alcançar  
os objetivos gerais e agir como uma empresa responsável.
   
Clientes
A Getinge valoriza seus relacionamentos e diálogos próximos  
com os clientes. A empresa ouve ativamente o feedback dos 
clientes para fornecer produtos e serviços valiosos. 

Parceiros 
Cooperar e dialogar com outros especialistas é necessário  
para alcançar o sucesso e contribuir da melhor maneira  
possível para a sociedade. As diversas colaborações com  
parceiros durante a COVID-19 são bons exemplos disso. 

Investidores e proprietários
A Getinge dialoga continuamente com seus investidores  
e proprietários, especialmente em relação a relatórios  
financeiros. A empresa fornece dados de sustentabilidade  
reais e baseados em fatos e relatórios de progresso.

Voltados ao diálogo com  
as partes interessadas  
O diálogo da Getinge com as partes interessadas é uma prática contínua no trabalho diário. 
Como parte da estrutura de sustentabilidade atualizada, foi realizado um grande diálogo 
com as partes interessadas durante o ano de 2020, em que vários parceiros comerciais 
internos e externos foram entrevistados sobre suas necessidades e prioridades em 
sustentabilidade em relação à Getinge como empresa e como fornecedora.

Diálogo com as partes interessadas

Parte interessada Tópicos priorizados Canais para diálogo

Funcionários
• Tornar-se uma empresa neutra em CO2 até 2025 
• Forma de trabalhar
• Organização de aprendizado
• Produtos e serviços inovadores, EcoDesign 
• Compromisso com a responsabilidade social

• Reuniões, entrevistas e workshops
• Educação e treinamentos

Clientes • Qualidade do produto, eficiência e segurança, 
inovação e longevidade 

• Dados de sustentabilidade do produto  
e informações sobre licitações 

• EcoDesign: facilidade de uso e reciclagem de 
materiais de embalagem, redução de resíduos

• Reuniões e entrevistas
• Demonstrações financeiras, incluindo Relatório anual  

e Relatório de sustentabilidade
• Informações e treinamentos relacionados ao produto
• Getinge.com

Parceiros • Relatório de ESG 
• Digitalização de processos e gerenciamento  

de dados 

• Reuniões e entrevistas
• Demonstrações financeiras, incluindo Relatório anual  

e Relatório de sustentabilidade
• Código de Conduta do Fornecedor
• Getinge.com

Investidores  
e proprietários

• Dados de sustentabilidade trimestrais  
baseados em fatos 

• Padrões de relatórios de evolução e formatos 
adicionais nos relatórios de ESG

• Eficiência econômica, ativos tangíveis  
e intangíveis 

• Governança e conformidade 
• Lucratividade em longo prazo e desempenho 

financeiro 

• Reuniões, entrevistas e workshops
• Demonstrações financeiras, incluindo Relatório anual  

e Relatório de sustentabilidade
• Teleconferências trimestrais
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Tópicos materiais

Análise de materialidade e tópicos de materiais 2020
Conforme descrito na página anterior, a Getinge conduziu  
um diálogo com as partes interessadas em 2020, o que define  
a base de uma revisão e atualização da Análise de materialidade 
realizada em 2018. A revisão da Análise de materialidade foi feita 
para garantir que a estrutura de sustentabilidade e os objetivos 
atualizados dentro do programa abordem o que é material para  
as partes interessadas internas e externas. 

Os tópicos materiais atualizados, descritos na tabela  
abaixo, são divididos nas quatro áreas de foco na estrutura  
de sustentabilidade: Cultura de qualidade; Funcionários 
apaixonados; Engajamento ambiental e social; Ética nos  
negócios e Liderança responsável. 

Após a revisão da Análise de materialidade, a Getinge, 
juntamente com um parceiro externo, iniciou um processo  
de auditoria das práticas de sustentabilidade da empresa  
para encontrar possíveis lacunas. 

Os tópicos e aspectos materiais são regularmente 
supervisionados como parte do programa de sustentabilidade.

Cultura de qualidade 

• Fazer as coisas certas, da maneira certa, todos os dias em todas 
as partes da empresa 

• Melhorar continuamente nossos produtos, serviços e processos 
• Melhorar nossas ofertas por meio de informações dos clientes

Funcionários apaixonados

• Trabalho em equipe e colaboração para encontrar e implementar 
maneiras eficientes e eficazes de trabalhar, buscando o benefício 
dos clientes e funcionários da Getinge 

• Criar uma organização focada no aprendizado,  
onde os funcionários se desenvolvam e cresçam 

• Gerar um forte engajamento dos funcionários

Ética nos negócios e Liderança responsável

• Desenvolver nossa liderança para promover uma cultura  
aberta e transparente. Capacitar e inspirar continuamente  
a liderança responsável 

• Garantir que os negócios sejam conduzidos de maneira ética  
e responsável em todos os contextos internos e externos 

• Ter uma organização competente, diversificada e inclusiva 

Engajamento ambiental e social

• Trabalhar em estreita parceria com nossos clientes para  
contribuir para um mercado de cuidados de saúde e uma  
sociedade sustentáveis 

• Integrar o EcoDesign no desenvolvimento de produtos e medir  
o impacto ambiental em todas as partes da cadeia de valor,  
com foco em se tornar neutra em CO2 até 2025 

• Priorizar e proteger a saúde e a segurança de nossos funcionários 
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Dados sobre a sustentabilidade

Emissão de gases do efeito estufa na produção, toneladas de CO2
Emissões de gases de efeito estufa da produção 2020 2019
GEE de Escopo 1: emissões diretas  6.614  6.661 
GEE de Escopo 2: emissões indiretas  10.658  12.623 
Emissões totais de GEE da produção  17.272  19.284 

GEE de Escopo 1: emissões diretas 2020 2019
Emissões de óleo, Escopo 1  103  104 
Emissões de gás, Escopo 1  6.511  6.557 
Emissões totais de GEE de Escopo 1  6.614  6.661 

GEE de Escopo 2: emissões indiretas 2020 2019
Emissões de eletricidade, Escopo 2  10.498  12.568 
Emissões do aquecimento distrital, Escopo 2  160  54 
Emissões totais de GEE de Escopo 2  10.658  12.623 

Emissões de GHG de Escopo 3 2020 2019
Emissões totais de viagens, Escopo 3  1.897  8.237 
Emissões de óleo (WTT), Escopo 3  8  8 
Emissões de gás (WTT), Escopo 3  456  459 
Emissões de eletricidade (WTT), Escopo 3  703  980 
Emissões do aquecimento distrital (WTT), Escopo 3  40  14 
Emissões totais de GEE de Escopo 3  3.104  9.698 

Redução das emissões de CO2 da produção
Meta: reduzir as emissões de CO2 da produção em relação aos volumes internos de vendas (-5% até 2024 com 2019 como ano base)

Emissões de CO2 da produção (Escopo 1+2) em relação aos volumes internos de vendas MSEK Toneladas de CO2/MSEK
Anobase, 2019 1,153
Indicador de 2020 (redução de ~25% em comparação a 2019) 0,861
Meta, 2024 1,096

Consumo de gás na produção, Nm3

2020 2019
Consumo de gás (Nm3) 3.463.268 3.487.609
Valor de aquecimento 0,01097 MWh/Nm3

Consumo de óleo na produção, Nm3

2020 2019
Consumo de óleo (Nm3) 37.998 38.466
Valor de aquecimento 9,95 MWh/Nm3

Cálculo de emissões
Os fatores de emissão local são usados para o cálculo,  
quando disponível; caso contrário, são usados fatores  
globais do protocolo de GEE.

Nossos dados de 2019 sobre o consumo de recursos  
precisaram ser corrigidos em 2020 para vários locais de  
produção devido a faturas atrasadas de fornecedores.

Os dados de emissão para 2019 também foram corrigidos  
a fim de refletir a separação correta de energias renováveis  
a partir de fontes de energia não renováveis e fatores de  
emissão aplicáveis de nossos fornecedores.

Os fatores de emissão podem mudar durante um ano,  
com base na mudança de fornecedores locais e/ou tipos  
de recursos de energia.

Dados sobre a sustentabilidade
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Fontes de energia renováveis, MWh

2020 Recursos renováveis 
(2020)

Recursos não  
renováveis (2020) Consumo total (2020)

Eletricidade (MWh) 20.915 29.696 50.611
Aquecimento distrital (MWh) 2.581 1.435 4.016
Total (MWh) 23.496 31.131 54.627
Porcentagens 43% 57%

  
2019 Recursos renováveis 

(2019)
Recursos não  

renováveis (2019) Consumo total (2019)
Eletricidade (MWh) 18.353 35.126 53.479
Aquecimento distrital (MWh) 3.247 494 3.741
Total (MWh) 21.600 35.620 57.220
Porcentagens 38% 62%

  

Redução do consumo de energia da produção
Reduzir o consumo de energia da produção em relação aos volumes de vendas internas (-10% até 2024 com 2019 como ano-base)

Consumo de energia da produção (MWh)/Vendas Internas (MSEK) 2020 MWh/MSEK
Anobase, 2019 5,73
Indicador de 2020 (redução de 19% em comparação a 2019) 4,64
Meta, 2024 5,16

Resíduos
Resíduos totais 2020 2019
Resíduos para reciclagem (t) 2.957 2.629
Resíduos, não reciclados (t) 347 814
Resíduos, recuperação de energia (t) 67 0
Lixo total gerado (t) 3.372 3.443
Cotação de reciclagem de resíduos 88% 76%

Resíduos não perigosos 2020 2019
Resíduos não perigosos, reciclados (t) 2.795 2.436
Resíduos não perigosos, não reciclados (t) 245 735
Resíduos não perigosos, recuperação de energia (t) 67 0
Total: resíduos não perigosos (t) 3.107 3.172
Cotação de reciclagem de resíduos não perigosos 90% 77%

Resíduos perigosos 2020 2019
Resíduos perigosos, reciclados (t) 162 192
Resíduos perigosos, não reciclados (t) 102 79
Total: Resíduos perigosos (t) 264 271
Cotação de reciclagem de resíduos perigosos 61% 71%

Consumo de água na produção
Resíduos totais 2020 2019
Consumo de água (m³) 197.689 204.846

Dados sobre a sustentabilidade
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Segurança no local de trabalho
Funcionários 2020 2019
Número de acidentes de trabalho 152 207
Número de problemas de saúde relacionados ao trabalho 129 32
Número de dias de trabalho perdidos por acidente de trabalho 1.923 2.691
Número de dias de trabalho perdidos por problemas de saúde relacionados ao trabalho 1.215 936
Número de fatalidades relacionadas ao trabalho 0 0
Número global de acidentes/100 funcionários 1,5 1,98
Taxa total de acidentes relacionados ao trabalho 1,48 2,01
Taxa total de problemas de saúde relacionados ao trabalho 1,26 0,31
Ausência total por acidentes relacionados ao trabalho (%) 0,07% 0,10%
Ausência total por problemas de saúde relacionados ao trabalho (%) 0,05% 0,04%

Contratados 2020 2019
Número de trabalhadores temporários de agências 637 481
Número de trabalhadores contratados 259 687
Número de acidentes de trabalho 1 11
Número de fatalidades relacionadas ao trabalho 0 0
Taxa total de acidentes relacionados ao trabalho 0,11 0,98

Lesões e principais riscos 2020

Funcionários e contratados

Quatro tipos mais comuns de acidentes de trabalho

Cortes, escorregões 
ou quedas, distúrbios 
musculoesqueléticos  

e condução de veículos

Quatro tipos mais comuns de problemas de saúde relacionados ao trabalho

Distúrbios 
musculoesqueléticos, 
estresse psicológico, 

produtos químicos, 
infecções

Quatro riscos principais
Cortes, escorregões 

ou quedas, distúrbios 
musculoesqueléticos  

e condução de veículos

Dados sobre a sustentabilidade
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Rotatividade de pessoal por região
Porcentagem

Entrada 10,47
APAC 12,93
SEASA e ANZ 13,88
Leste Asiático 13,79
Japão 7,42
EMEA 10,29
Europa Central e Oriental 15,62
Sudoeste Europeu 14,98
Norte Europeu 9,49
Oriente Médio e África 4,88
DACH (Alemanha, Áustria e Suíça) 4,29
Américas 9,43
América Latina 15,85
América do Norte 9,00

Saída 9,40
Américas 12,03
América Latina 20,12
América do Norte 11,48
APAC 10,82
Japão 13,70
SEASA e ANZ 10,39
Leste Asiático 10,30
EMEA 8,01
Europa Central e Oriental 11,34
Norte Europeu 8,59
Sudoeste Europeu 7,97
DACH (Alemanha, Áustria e Suíça) 5,74
Oriente Médio e África 4,88
Total 19,87

Idade
Porcentagem

Entrada 10,47
15–30 22,36
31–50 10,05
51–70 5,62
Dados inválidos 20,16

Saída 9,40
15–30 10,59
31–50 9,06
51–70 9,50
Dados inválidos 15,32
Total 19,87

Sexo
Porcentagem

Entrada 10,47
Feminino 11,12
Masculino 10,19

Saída 9,4
Feminino 9,53
Masculino 9,38
Desconhecido 3,56
Total 10,87

Motivos de saída por idade e sexo, % 
Feminino Masculino Desconhecido Total

Saída 9,53 9,38 3,56 9,40
Involuntário 3,20 3,02 3,07
15–30 2,2 2,89 2,59
31–50 3,25 2,56 2,79
51–70 3,72 3,91 3,84
Dados inválidos 7,14 4,03
Voluntário 6,33 6,36 3,56 6,34
15–30 8,31 7,90 8,00
31–50 6,33 6,26 2,78 6,26
51–70 5,1 5,89 14,29 5,66
Dados inválidos 8,16 14,29 11,29
Total 9,53 9,38 3,56 9,40
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Os números são equivalentes a tempo integral e são calculados como pessoas sob um contrato com a Getinge que estejam ativas  
ou sob licença remunerada. A taxa de equivalente a tempo integral é ponderada de acordo com o tempo de trabalho programado. 

Sexo
Permanente 

interno
Temporário 

interno Total
Funcionárias  

do sexo feminino
Gerentes  

do sexo feminino
Feminino 3.640,35 196,08 3.836,43 35,66% 30,32%
Masculino 6.730,89 190,39 6.921,28
Desconhecido 55,00 5,00 60,00
Total 10.426,24 391,47 10.817,71

Sexo Tempo integral Meio período Total
Feminino 3.619,00 217,43 3.836,43
Masculino 6.818,00 103,27 6.921,28
Desconhecido 60,00 60,00
Total 10.497,00 320,71 10.817,71

Região da  
entidade jurídica

Permanente 
interno

Temporário 
interno Total

Américas 2.583,13 25,5 2.608,63
América Latina 164,00 12,00 176,00
América do Norte 2.419,13 13,50 2.432,63
APAC 1.546,73 31,91 1.578,64
Leste Asiático 631,00 13,80 644,80
Japão 217,93 8,28 226,21
SEASA e ANZ 697,80 9,83 707,63
EMEA 6.296,38 334,06 6.630,44
Europa Central  
e Oriental 1.077,28 82,77 1.160,05
DACH (Alemanha, 
Áustria e Suíça) 1.831,76 120,54 1.952,30
Oriente Médio  
e África 82,00 2,00 84,00
Norte Europeu 1.709,38 56,75 1.766,13
Sudoeste Europeu 1.595,96 72,00 1.667,96
Total 10.426,24 391,47 10.817,71

Gênero e idade (todos internos)

Intervalos etários Feminino % Masculino % Desconhecido Total
15–30 676,45 6,30 928,24 8,65 13,00 1.617,69
31–50 2.172,46 20,25 3.911,57 36,46 39,00 6.123,03
51–70 976,72 9,10 2.063,97 19,24 7,00 3.047,69
Dados inválidos 10,8 17,50 1,00 29,30
Total 3.836,43 35,66 6.921,28 64,34 60,00 10.817,71

Gênero e idade (gerentes)

Intervalos etários Feminino % Masculino % Desconhecido Total
15–30 29,00 1,68 35,00 2,03 64,00
31–50 367,65 21,29 788,8 45,69 6,00 1.162,45
51–70 126,90 7,35 377,25 21,85 504,15
Dados inválidos 2,00 0,12 2,00
Total 523,55 30,32 1.203,25 69,68 6,00 1.732,60


