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Sobre este relatório
Neste relatório do Progresso real do ano fiscal de 2021, nós nos concentramos em apresentar nosso progresso ano a ano em
comparação com os dados de linha de base das metas para 2030. Este relatório detalha de modo transparente e responsável
como dimensionamos nosso impacto ao longo da próxima década, incorporamos aspectos ambientais, sociais e de governança
(ESG) na estratégia de crescimento da empresa e reduzimos os riscos.
O plano Progresso real para 2030, lançado em novembro de 2019, articula como vamos causar um impacto social positivo
e duradouro sobre a humanidade e o planeta até 2030 e além — usando nosso alcance, nossa tecnologia e nossas pessoas.
Como o plano explica, nosso foco é promover a sustentabilidade, cultivar a inclusão e transformar vidas, tudo isso
sustentado pelo compromisso de manter a ética e a privacidade. As metas para 2030 abrangem cada uma de nossas áreas
de foco e foram estabelecidas após um minucioso exame dos problemas ambientais e sociais relevantes perante os quais
podemos exercer o papel mais significativo possível. Usaremos essas metas para construir estratégias de impacto social
ao longo da próxima década.
O nome “Progresso real” vem de nossa crença coletiva de que, com a inovação e a ação, podemos promover mudanças
tangíveis e positivas. Acreditamos também que a forma como medimos nosso progresso é essencial para definir o que
o torna “real”. Conforme mostrado no relatório do ano fiscal de 2020, nós investimos significativamente na identificação
de indicadores-chave de desempenho e abordagens de medição para cada uma de nossas metas. Nos casos em que
podemos tornar as medições mais impactantes e significativas ao longo do tempo, nós assumimos o compromisso de
encontrar maneiras de melhorar. Descrevemos essas áreas de melhoria nas declarações de metodologia. Neste relatório,
vamos apresentar, pela primeira vez, o progresso ano a ano da maioria das metas para 2030.
Com o relatório Progresso real do ano fiscal de 2021 — e nossa suíte completa de relatórios relacionados —
demonstramos como o progresso se torna real.

Nossa empresa
A Dell Technologies ajuda organizações e indivíduos a construir o respectivo futuro digital, além de transformar a maneira
como trabalham, vivem e se divertem. Oferecemos aos clientes o mais amplo e inovador portfólio de tecnologias e serviços do
setor para a era dos dados, abrangendo a infraestrutura tradicional e as tecnologias de várias nuvens. Continuamos a oferecer
soluções abrangentes e diferenciadas de tecnologia da informação (TI) para nossos clientes, o que resultou no crescimento
da receita e da participação no mercado. Não recebemos nenhuma multa ambiental material nem tivemos custos materiais de
remedição ambiental ou relacionados durante o ano fiscal de 2021.
As métricas e informações apresentadas no “Progresso real” abordam os resultados que estamos trabalhando para alcançar para
a Dell Technologies (“Dell,” “nós” ou “nosso”), exceto a VMware, que publica seu próprio Relatório de progresso do impacto global
anual. Os dados para RSA, Secureworks, Boomi, Virtustream e Dell Financial Services foram incluídos quando relevantes na data deste
relatório, salvo indicação em contrário. Os dados para RSA foram incluídos somente até a data da alienação, 1º de setembro de 2020.
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Carta de Michael Dell
Ao apresentar o relatório Progresso real do ano fiscal de 2021, nós
fazemos uma retrospectiva desse último ano de perdas, mas também
de aprendizados sobre quem somos, quem podemos ser e o futuro que
podemos construir juntos. Deste ponto em diante, esses aprendizados vão
moldar a forma como vivemos, trabalhamos e aprendemos em 2021 e além.
Estou muito empolgado com o papel que a Dell Technologies exercerá.
A inovação tecnológica impulsiona o progresso humano. E junto com
nossos clientes, parceiros, fornecedores, membros de equipes
e comunidades, temos um poder inédito para fazer o bem em nossas vidas.
No ano passado, ajudamos a superar desafios, agregamos valor em
longo prazo para todas as nossas partes interessadas e definimos
metas ambiciosas para o futuro, inclusive:
• Comprometer-se com a meta de emissões líquidas nulas em toda
a nossa cadeia de valores — desde o trabalho com fornecedores
até as operações e a intensidade energética de nossos produtos;
• Promover as mulheres e as minorias sub-representadas em nossa
organização em níveis mais altos do que a representação atual,
acelerando nosso pipeline de liderança;
• Ingressar na Take on Race Coalition, que arrecadou US$ 25 milhões
para a compra de dispositivos para estudantes em todo o país; e

No entanto, nossa visão para o futuro é ainda mais ampla. É por
esse motivo que uma de nossas metas de impacto social é usar
nossa tecnologia e nosso alcance para promover iniciativas de saúde,
educação e oportunidades econômicas a fim de trazer resultados
duradouros para um bilhão de pessoas até 2030.
O programa Digital LifeCare é um exemplo disso. Agora, ele abrange
mais de 100 milhões de cidadãos registrados na Índia e está evoluindo
a área da saúde com o poder dos dados. Outro exemplo é o programa
Dell Student TechCrew, que treina e certifica estudantes do ensino
médio para que eles deem suporte de TI a seus colegas, professores
e administradores. Neste último ano letivo, mais de 80 facilitadores
e mais de 900 estudantes técnicos foram treinados. Mais de
187.000 estudantes receberam suporte. Todos esses números
comprovam nosso alcance.
Um bilhão de vidas é uma meta grandiosa, mas com o poder incrível
da inovação e da transformação digital, sei que podemos cumpri-la.
O último ano reforçou ainda mais como as novas e ambiciosas metas
de impacto social são importantes para nossa empresa e para o mundo.
E estamos ansiosos para apresentar nosso progresso — o Progresso
real — a você neste relatório.

• Lançar nosso centro de confiabilidade de privacidade, que
facilita o acesso dos clientes para que eles controlem os
respectivos dados pessoais.
Além disso, eu participei da Alliance of CEO Climate Leaders do Fórum
Econômico Mundial, uma comunidade global de CEOs (Chief Executive
Officers) comprometidos em elevar padrões e catalisar os esforços em
todos os setores, envolvendo os legisladores para ajudar na transição
para uma economia sem emissões de carbono.
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Carta da direção
Hoje, refletimos sobre um ano como nenhum outro.
Um ano que revelou as falhas da sociedade e a falta de
acesso equitativo à conectividade e aos serviços.
O último ano revelou também que a tecnologia nunca foi
tão essencial para a vida, a saúde, o ensino e o trabalho.
A tecnologia está no centro da recuperação mundial —
uma recuperação que seja mais justa, inclusiva
e sustentável para todos.
Mais do que nunca, contamos agora com nossa
tecnologia, nossos valores centrais e nossa missão para
criar soluções que impulsionem o progresso humano.
As partes interessadas — funcionários, clientes,
parceiros, fornecedores, investidores e comunidades —
esperam isso de nós. Esperamos isso de nós mesmos.
No ano passado, estreitamos nosso foco para atender
às maiores necessidades imediatas e em longo prazo
resultantes da pandemia. Incentivamos a pesquisa de
tratamento da COVID-19 e fornecemos soluções de
aprendizado virtual e trabalho remoto. Nossa equipe
e comunidades se uniram para combater a injustiça racial
e criar um ambiente de afinidade para todos. Ajudamos
a mostrar às indústrias os benefícios do trabalho híbrido,
e muitos dos membros de nossa equipe continuarão
a prosperar em seus trabalhos em um ambiente
majoritariamente virtual.
Impulsionamos o progresso colocando nosso talento
e conhecimento especializado, nosso alcance global
e a profundidade e amplitude de nossas capacidades
tecnológicas para trabalhar em benefício da sociedade
em geral. Além disso, passamos por uma extensa
evolução interna para construir uma estratégia ambiental,
social e de governança (ESG) dedicada, com supervisão
nos níveis mais altos da empresa.
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Nosso foco em servir as partes interessadas
é o motivo pelo qual tomamos medidas significativas
para acelerar as metas para 2030, ao mesmo tempo
que nos responsabilizamos por gerar valor social
e econômico em longo prazo. Essas medidas são:
• Rever onde podemos causar o máximo de impacto:
A atualização da materialidade de ESG nos ajudou
a obter uma compreensão mais profunda das
necessidades sociais mais relevantes às partes
interessadas e a entender onde temos mais
oportunidades de impulsionar o progresso.
• Comprometer-se com as principais métricas
capitalistas das partes interessadas: Apoiar a criação
de um padrão comum de geração de relatórios,
o que ajuda a simplificar a forma como todas as partes
interessadas nos avaliam.
• Garantir o alinhamento nos mais altos níveis: Isso
inclui a formação de comitês de gerenciamento para
supervisionar a estratégia e o progresso de ESG, bem
como a geração de relatórios de ESG para a Diretoria.

▪ Oferecer acesso à tecnologia e treinamento aos
estudantes do ensino primário para que eles
possam ter sucesso na economia digital; e
▪ Aumentar a inclusão nos locais de trabalho e nas
comunidades de todo o mundo.

Jennifer “JJ” Davis
Diretora de assuntos corporativos
Dell Technologies

Transparência e responsabilidade sempre foram
importantes para nós em nossos esforços para
impulsionar mudanças positivas contínuas. A abordagem
de ESG e os relatórios anuais de impacto social são
a forma como fazemos isso.
Acima de tudo, talvez nosso mais alto senso de
responsabilidade seja vivenciar nossa identidade —
a de uma equipe motivada pela crença no poder da
tecnologia para impulsionar o progresso humano.
O compromisso inabalável com a igualdade, integridade,
confiança e defesa mútua será o catalisador para
maximizar nosso impacto no futuro.

• Continuar as parcerias em todo o nosso ecossistema
para lidar com os mais urgentes problemas
e oportunidades de ESG, estabelecendo metas
e soluções para:

Vanice Hayes
Diretora de diversidade e inclusão
Dell Technologies

Michael McLaughlin
Diretor de ética e conformidade
Dell Technologies

▪ Combater as mudanças climáticas e aproximar-se
das emissões líquidas nulas;
▪ Dimensionar o uso da tecnologia para gerar
resultados positivos na área da saúde;
▪ Garantir que os direitos de privacidade dos clientes
sejam protegidos;
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Nosso compromisso
Na Dell Technologies, temos o compromisso de impulsionar o progresso humano e liderar em governança
corporativa, social e ambiental. Por meio de nosso alcance, tecnologias e pessoas, trabalhamos arduamente
para causar um impacto positivo e duradouro ao promover a sustentabilidade, cultivar a inclusão
e transformar vidas em todo o mundo. Como base de nossa habilidade de causar um impacto significativo,
estamos continuamente comprometidos em manter a ética e a privacidade.
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Marcos em excelência

Temos muito orgulho de atuar conscientemente como uma referência de impactos positivos sobre a humanidade e o planeta desde nossa
fundação. Portanto, compartilhamos aqui destaques recentes de nossa inovação e nossos esforços.

Promover a sustentabilidade

2017
A Dell criou a primeira embalagem do
setor feita de plásticos de áreas costeiras
e foi cofundadora do NextWave
Plastics, um consórcio de empresas que
desenvolveu a primeira rede de cadeias
de suprimentos de plásticos de áreas
costeiras para impedir que o plástico
chegue aos oceanos.

Transformar vidas

2018

2021

2018

2019

2019

A Dell superou sua meta de 2020,
recuperando 2 bilhões de libras de
produtos eletrônicos usados desde 2007.
A Dell facilita a reciclagem com iniciativas
que incluem oferecer aos consumidores
serviços globais e gratuitos de devolução
por correio e fornecer aos clientes
comerciais logística segura, proteção de
dados e disposição responsável ao fim da
vida útil.

A Dell lançou no Dia da Terra a nova
meta de emissões líquidas nulas —
zerar as emissões de gases do efeito
estufa dos escopos 1, 2 e 3 até
2050 — como uma extensão do
compromisso de ajudar a resolver
a crise climática.

A plataforma Digital LifeCare da Dell
foi escolhida pelo governo da Índia
para o gerenciamento de doenças não
transmissíveis. Desde março de 2021, mais
de 100 milhões de pessoas foram inscritas.

A Dell lançou o Dell Student TechCrew
para promover as habilidades de
carreiras futuras e o aprendizado
com experiências práticas, permitindo
que os estudantes ajudem seus
colegas e membros das equipes
escolares a lidar com problemas de
TI usando desktops e notebooks Dell
e processos orientados ao cliente.

Para ajudar a romper as barreiras
para a transformação digital de
organizações sem fins lucrativos,
a Dell criou um portfólio de programas
de consultoria Tech Pro Bono que
associa organizações globais sem fins
lucrativos a uma equipe de voluntários
da Dell, que são especialistas nos
problemas que as organizações
desejam resolver.

Cultivar a inclusão

Manter a ética e a privacidade

2018

2020

2020

2018

2019

2020

A Dell é um dos membros fundadores
da Reboot Representation Tech
Coalition, que visa duplicar o número
de mulheres negras, latinas e nativas
da América do Norte a receberem
graduações em computação até 2025.
Nosso diretor de diversidade
e inclusão, Brian Reaves, atuou como
presidente inaugural.

A Dell alcançou 44% de participação em
13 Employee Resource Groups (ERGs),
com 463 ramificações em 74 países.
Nossos ERGs oferecem ambientes
seguros e inclusivos, defesa de problemas
de justiça social e muito mais.

99,98% dos líderes de pessoas (11.000
membros de equipes) concluíram
o programa de aprendizado
fundamental sobre preconceito
inconsciente, criado para ajudar os
membros das equipes a identificar
o preconceito inconsciente e reduzi-lo
com o aumento da conscientização
e de conversas francas.

Em parceria com a RSA Archer,
fomos os primeiros a criar nossa
própria solução digital e personalizada
de gerenciamento de riscos de
conformidade de RGPD para demonstrar
a responsabilidade e o compromisso da
Dell com a privacidade e a transparência
dos dados junto às autoridades de
proteção de dados da União Europeia
e aos nossos clientes.

A Dell lançou o novo centro de
confiabilidade de privacidade para que
usuários registrados na Dell My Account
consigam gerenciar facilmente seus
dados. Este centro de autoatendimento
permite que os usuários acessem
e excluam seus dados e desativem/
reativem a respectiva My Account.

A Dell implementou o novo
curso Standing Strong Together:
Confronting Racial Inequity como
parte do treinamento anual de ética
da empresa. Esse treinamento se
concentra em raça e etnia, explorando
o preconceito racial e inconsciente
e fornecendo ferramentas para que
os membros de equipes se sintam
valorizados, respeitados e seguros.
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Reconhecimento

A Dell Technologies tem o compromisso de promover iniciativas em todos os relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG). O reconhecimento a seguir representa nosso compromisso
com o impacto social e destaca as áreas de excelência e as áreas em que continuaremos a melhorar nosso desempenho. Confira mais dos nossos prêmios e reconhecimentos.

LISTA A DA CDP PARA O CLIMA

WORLD’S MOST ETHICAL COMPANIES® DE 2021

ÍNDICE DE IGUALDADE CORPORATIVA

Reconhecida como líder entre 7% das principais
empresas avaliadas pelo envolvimento de fornecedores
nas questões das mudanças climáticas, com base na
divulgação de 2020 da CDP. A classificação da CDP para
o engajamento de fornecedores mede a forma como
as empresas estão envolvendo seus fornecedores nas
iniciativas contra as mudanças climáticas.

Pontuação: reconhecida
9 vezes

Pontuação: 100 pontos
(pontuação máxima)

Reconhecida em 2021 como uma das World’s Most
Ethical Companies® pelo Ethisphere® Institute pelo
oitavo ano consecutivo (fomos reconhecidos por nove
anos no total), afirmando a solidez dos programas
e do compromisso da Dell com a integridade.

Este foi o 17º ano consecutivo em que recebemos
a pontuação máxima neste índice, que reconhece
os Melhores locais para trabalhar com igualdade para
LGBTQs. Essa é a ferramenta nacional de análises
comparativas em práticas e políticas corporativas
relacionadas à população LGBTQ.

BEST PLACES TO WORK DE 2020

INSTITUTIONAL SHAREHOLDER SERVICES (ISS) ESG

KNOWTHECHAIN

25 PRINCIPAIS CADEIAS DE SUPRIMENTOS GLOBAIS

Pontuação: 100%

Pontuação: status Prime

Pontuação: 6ª de 49 empresas

O DEI serve como uma ferramenta de análises comparativas
que ajuda empresas a criar um roteiro de ações mensuráveis
e tangíveis que podem ser tomadas para garantir a inclusão
e a igualdade de pessoas com deficiências.

Obtivemos o status “Prime” ao cumprir os rígidos
requisitos de ESG da ISS em relação ao desempenho
da sustentabilidade em nosso setor em 2020.

Fomos classificados em 6º lugar no setor de tecnologia
da informação e comunicação. Começamos a relatar
o KnowTheChain em 2020 para operar de maneira mais
transparente e responsável no combate ao trabalho
forçado em cadeias de suprimentos globais.

Classificada entre os
líderes de 2021

QUADRO DE LÍDERES EM CADEIA DE SUPRIMENTOS
DA CDP

Pontuação: A
A Dell Technologies obteve A na resposta ao questionário
anual sobre mudanças climáticas da CDP para 2020 pela
qualidade e abrangência das informações que apresentou.
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.

Status de Líder

Essa classificação destaca organizações integradas
e orientadas a propósitos, a transformação dos negócios
orientada aos clientes e a cadeia de suprimentos que
prioriza o universo digital. 15% dos critérios de avaliação
são baseados em medições de ESG.*

* O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço representado em suas publicações de pesquisa. As publicações de pesquisa do Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa e consultoria do Gartner e não devem ser
interpretadas como demonstrativas dos fatos. O Gartner se isenta da responsabilidade por todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas às suas pesquisas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
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Nosso plano
Em junho de 2019, apresentamos nossa visão de como vamos conduzir esse compromisso até 2030 para causar
um impacto positivo e duradouro sobre a humanidade e o planeta. Mostramos um exame do nosso mundo, nossos
impactos e as oportunidades à frente. E estabelecemos o foco em promover a sustentabilidade, cultivar a inclusão
e transformar vidas, tudo isso com o compromisso de manter a ética e a privacidade.
Em novembro daquele ano, nós articulamos essa visão em metas claras de impacto social e publicamos o plano
Progresso real para 2030. Nos relatórios anuais do Progresso real, nós demonstramos as ações para cumprir essas
metas a fim de apresentar nosso progresso real para 2030 e além.
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Progresso real — nosso plano de impacto social para 2030

Promover a sustentabilidade

Cultivar a inclusão

Transformar vidas

Manter a ética e a privacidade

Temos a responsabilidade de proteger e enriquecer
nosso planeta junto com nossos clientes, fornecedores
e comunidades. Essa é uma parte fundamental de nossos
negócios, e incorporamos as práticas de sustentabilidade
e ética em tudo o que fazemos, assumindo
a responsabilidade por nossas ações e gerando
melhorias onde e sempre que possível.

A Dell Technologies acredita que há muito talento em
potencial disponível em um momento em que a escassez
de especialistas é um problema para todos. Fechar a lacuna
da diversidade é essencial para atender às necessidades
futuras por talentos e incorporar novas perspectivas que
reflitam a base global de clientes da Dell. Entendemos
a diversidade e a inclusão como um imperativo de negócios
que nos permitirá construir e capacitar nossa força de
trabalho futura. Além disso, fazemos a nossa parte para
enfrentar os problemas sociais.

Há possibilidades ilimitadas quando usamos nossa
escala, nosso portfólio e nossos parceiros para resolver
problemas sociais complexos. Visamos explorar o poder
da tecnologia para criar um futuro que possibilite
concretizar plenamente o potencial humano.

A ética e a privacidade exercem um papel fundamental
para estabelecer a base sólida de um impacto social
positivo. Nesta era de rápida inovação, big data,
um ambiente normativo em evolução e cada vez mais
expectativas de nossos clientes, membros de equipes
e comunidades, temos o compromisso de continuar como
líder em ética e privacidade. Nossa busca constante por
padrões superiores de ética e privacidade será um guia
para o trabalho do Progresso real.

Explore o plano Progresso real para 2030

INTRODUÇÃO

NOSSO PLANO

METAS

Este é o início da navegação para a página. Para sair da navegação, pressione a tecla “H” no teclado.

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

CULTIVAR A INCLUSÃO

TRANSFORMAR VIDAS

ÉTICA E PRIVACIDADE

NOSSOS NÚMEROS

COMO RELATAMOS

RELATÓRIO DO PROGRESSO REAL DO AF21 / 10

Materialidade de ESG e envolvimento
das partes interessadas

Alto

Segurança e privacidade de dados
Diversidade, igualdade e inclusão
Energia e clima

Desde nossa avaliação de materialidade em 2019,
continuamos a gerar relatórios ambientais, sociais e de
governança (ESG) mais eficientes. No início de 2021,
atualizamos a avaliação de materialidade para capturar
as circunstâncias em constante mudança do ano anterior
e adotar, como organização, uma abordagem mais
dinâmica para a materialidade de ESG. Essa atualização
da materialidade ajuda a garantir o foco adequado nas
principais prioridades das partes interessadas, em que
podemos causar o maior impacto impossível. Como
resultado, alguns tópicos novos vieram à tona, e a posição
dos tópicos existentes pode ter sido modificada. Por
exemplo, os tópicos que sempre foram imperativos para
a Dell, como governança e ética empresarial, estão agora
no mapa dos tópicos materiais de ESG. Diferentemente

Interagimos com vários grupos importantes de partes
interessadas, inclusive funcionários, investidores,
fornecedores e clientes da Dell. Aproveitamos as percepções
dessas partes interessadas para avaliar a importância dos
tópicos. Especialistas de toda a empresa e dos órgãos de
governança de ESG determinaram as oportunidades e os
riscos associados a cada um desses tópicos.
A nova atualização de materialidade nos permitiu
concentrar os recursos em áreas onde temos as maiores
oportunidades de crescimento e liderança ou os maiores
riscos ambientais ou sociais a serem reduzidos. No futuro,
continuaremos a alinhar o desempenho de ESG e a relatar
esses tópicos por meio de nossas metas para 2030,
usando estruturas de referência como a Global Reporting
Initiative (GRI) e o Sustainability Accounting Standards
Board (SASB). Os esforços do ano passado para melhorar
o alinhamento à GRI e ao SASB foram informados por
nossa atualização de materialidade.

Direitos humanos
Consumo sustentável

Ética empresarial
Investimento na comunidade
Governança
Desempenho dos negócios
Inovação
Engajamento e desenvolvimento
do trabalho
Saúde e segurança ocupacional
Qualidade e segurança do produto
Gestão de produtos
Resiliência da cadeia de suprimentos

Conformidade com normas
ambientais e sociais

Moderado

Em 2019, conduzimos uma análise para identificar
as questões materiais ambientais e sociais em que
a Dell Technologies pode exercer um papel mais
significativo. Usamos essa análise para orientar
o plano Progresso real para 2030.

dos resultados anteriores, a Dell reconhece a inter-relação
entre esses tópicos e compreende que seus esforços em
uma área podem afetar o desempenho em outra.

Importância para as partes interessadas

A materialidade e o envolvimento
das partes interessadas são fatores
essenciais que fundamentam nossa
estratégia de ESG mais ampla.

Substâncias que causam preocupação
Água e efluentes

Moderado

Grau de oportunidade ou impacto

“Materialidade” é um termo usado no contexto dos relatórios e da estratégia de ESG, sem se referir aos conceitos de materialidade
usados em títulos ou outras leis aplicáveis.
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Promover a sustentabilidade

BJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Nossas metas para 2030 ajudarão a reduzir o impacto ambiental e proporcionar condições ainda melhores para aqueles que
fazem nossos produtos. Vamos colaborar com toda a cadeia de valores para impulsionar a circularidade e lidar com as mudanças
climáticas rumo à nossa meta de emissões líquidas nulas. Vamos responsabilizar a nós mesmos e a nossos fornecedores por
melhorias significativas nas comunidades onde trabalhamos e vivemos, atuando também em prol daqueles que fazem nossos
produtos. A sustentabilidade é uma parte essencial de nossos negócios, e continuaremos a incorporá-la em tudo o que fazemos.
ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

Todas as nossas metas para 2030 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 apoio do compromisso inabalável
com a ética e a privacidade:

METAS
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CONSUMO
E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

AÇÃO
CLIMÁTICA

Nosso futuro bem-sucedido terá como base a atração e o desenvolvimento de talentos diversificados e a criação
de uma cultura inclusiva. Vamos lidar com as desigualdades, criar oportunidades e continuar a desenvolver uma cultura
e uma força de trabalho mais diversificadas e inclusivas. Faremos parcerias com nossas comunidades em programas
que atraiam e expandam o possível conjunto de talentos para nosso futuro e impulsionaremos internamente as habilidades
e oportunidades que proporcionam mais chances aos membros das equipes diversificadas, inspirando-os a crescer
e se desenvolver. A mudança começa conosco.

Os Objetivos de desenvolvimento sustentável (SDGs) adotados pelos Estados membros das Nações Unidas em
2015 estabelecem uma visão global para a paz e a prosperidade das pessoas e do planeta. Acreditamos que a tecnologia
exercerá um papel fundamental em muitas dessas 17 metas ambiciosas e inter-relacionadas e vemos oportunidades
alinhadas a nossos próprios compromissos para criar um impacto social positivo.

NOSSO PLANO

TRABALHO
DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Cultivar a inclusão

Nosso apoio aos SDGs da ONU

INTRODUÇÃO

ENERGIA
ACESSÍVEL
E LIMPA

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

TRABALHO
DECENTE E
CRESCIMENTO
ECONÔMICO

IGUALDADE
DE GÊNERO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
FORTES

PARCERIAS PARA
AS METAS

Transformar vidas
Por meio de nossa escala, nossas parcerias e nosso portfólio de tecnologias, podemos promover um futuro que concretize
o potencial incorporado nos SDGs. Ao oferecer nosso conhecimento especializado e suporte, podemos promover a saúde
de qualidade, melhorar a educação e expandir as oportunidades na economia digital para os grupos sub-representados.
O sucesso dependerá de parcerias eficazes e abordagens criativas para oferecer soluções. Um futuro melhor está
ao alcance de todos, e nós queremos fazer a nossa parte.

TRANSFORMAR VIDAS

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

TRABALHO
DECENTE E
CRESCIMENTO
ECONÔMICO
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Governança de ESG
A governança é fundamental para
a estratégia de ESG.
Desde nossa avaliação de materialidade em 2019,
continuamos a gerar relatórios ambientais, sociais
e de governança (ESG) mais eficientes. Saber que
a Dell Technologies está gerenciando problemas
relevantes de ESG é cada vez mais importante para
as partes interessadas. Estamos comprometidos em
promover essas iniciativas em toda a empresa e integrar
a medição e o gerenciamento de tópicos de ESG no
planejamento estratégico e nas operações.

OPORTUNIDADES
ESTRATÉGICAS

Em 2020, estabelecemos 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 alinhar-se ao modo como gerenciamos
os riscos na organização.
Esses órgãos de controle são compostos por membros
de várias equipes em toda a Dell, que criam uma
perspectiva e uma abordagem de ESG integradas.
Eles incluem representantes destas 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.
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e equipe
de liderança executiva
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Comitê executivo
de ESG

ESG Interlock Team

Conselho
de sustentabilidade
global

Conselho
de diversidade
global

Conselho
de doações
globais

Áreas de foco em grupos de trabalho, fóruns e conselhos específicos
que promovem o progresso rumo às prioridades de ESG (por exemplo,
clima, práticas recomendadas de D&I, conselhos de doações regionais)

CULTIVAR A INCLUSÃO

TRANSFORMAR VIDAS
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CONFORMIDADE
E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Conselho global
de risco
e conformidade

Comitê de gestão
de riscos empresariais

Comitê
de gestão
da governança
de informações

Fórum
de conformidade
global
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Comitê de gestão
da privacidade
global

Grupo
de trabalho
de ERM
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Controles regionais
e avaliações
de conformidade
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GOVERNANÇA DE ESG

Sobre a Diretoria da Dell
Technologies

Principais responsabilidades dos
órgãos de controle de ESG

A Diretoria da Dell Technologies tem o compromisso de
operar de maneira responsável. No momento, dentre os
sete membros, temos duas mulheres e continuaremos a
garantir que um conjunto diversificado de candidatos seja
considerado para cada vaga. Quatro de nossos membros da
Diretoria são classificados como independentes de acordo
com as diretrizes da Bolsa de Valores de Nova York.

Comitê executivo de ESG

Função da Diretoria nas práticas
e perante os riscos de ESG
O Comitê executivo de ESG se reporta anualmente
à Diretoria, que é responsável pela supervisão de
programas e políticas que impulsionam a missão da Dell.
Atualizamos a Diretoria sobre o progresso de nossas
metas para 2030 e outras prioridades de ESG.

• Definir e liderar a estratégia anual de ESG
• Defender os programas de ESG junto à Diretoria
• Definir os recursos necessários para dar apoio aos
esforços de ESG
• Analisar periodicamente o progresso das metas
de impacto social da empresa para 2030
• Dar apoio aos esforços para melhorar o desempenho
em relação às classificações, as posições e os prêmios
prioritários de ESG
ESG Interlock Team
• Promover a execução da estratégia de ESG

A Diretoria supervisiona o estabelecimento
e a manutenção de processos de governança,
conformidade e supervisão de riscos, assim como
procedimentos para promover nossa conduta
de negócios conforme os mais altos padrões
de responsabilidade, ética e integridade.

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

Confira as informações sobre governança da Diretoria
da Dell Technologies.

• Monitorar o desempenho em relação às metas de
impacto social para 2030 e as classificações, as
posições e os prêmios prioritários de ESG

INTRODUÇÃO
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• Influenciar as decisões que podem afetar a estratégia
de ESG da empresa
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Uma abordagem abrangente
para identificar e gerenciar
riscos e oportunidades
O gerenciamento de riscos inclui processos e procedimentos
para promover nossa conduta de negócios conforme os
mais altos padrões de responsabilidade, ética e integridade.
O gerenciamento de riscos também é um componente
importante das responsabilidades do gerenciamento,
inclusive a identificação e o gerenciamento dos riscos aos
quais a empresa está exposta no curso da administração
dos negócios, considerando nossa cadeia de valores
e o perfil de risco geral da empresa. Utilizaremos nossos
órgãos de controle de ESG para analisar e gerenciar
os riscos. Você pode ver uma descrição dos principais
riscos para os negócios em nosso registro anual do
relatório 10-K.
No ano passado, 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 Technologies e suas partes interessadas
no contexto de cenários futuros relacionados ao clima. Essa
análise fundamentou nossa estratégia quanto às mudanças
climáticas e nos ajudou a aprimorar o engajamento interno
relacionado a esse tema. Estamos aproveitando a estrutura
da TCFD para analisar e comunicar o gerenciamento da
governança, dos riscos e das oportunidades referentes
aos problemas climáticos. Mais informações sobre nossos
riscos e oportunidades relacionados ao clima podem ser
encontrados no questionário sobre mudanças climáticas
da CDP, seção C2.
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Estruturas de geração de relatórios
Na Dell Technologies, trabalhamos constantemente
para melhorar e aprimorar nossos relatórios de ESG.
Um dos principais aspectos de nossos relatórios
é a consideração de estruturas e diretrizes reconhecidas
internacionalmente. Por exemplo, nós usamos
a Global Reporting Initiative (GRI) como referência
por muitos anos. Além disso, em nosso relatório deste
ano, trabalhamos para aprimorar o uso das diretrizes.
No plano Legacy of Good de 2020 e no atual plano
Progresso real para 2030, nós descrevemos também
como nossa empresa colabora com os Objetivos de
desenvolvimento sustentável da ONU.
Ampliamos os relatórios do ano fiscal de 2021 para
considerar estruturas adicionais, inclusive os padrões
específicos do setor para tecnologia e hardware
e software de comunicações, que foram estabelecidos
pelo Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
Além disso, nós adotamos as recomendações da Forçatarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas às
Mudanças Climáticas (TCFD) nos relatórios relacionados
às mudanças climáticas (consulte as páginas 13 e 14
para saber mais sobre nossa governança de ESG).
No ano passado, fizemos uma análise de cenários
em alinhamento com a orientação da TCFD, que está
detalhada no questionário sobre mudanças climáticas
da CDP, seção C3.1b. Além disso, nosso índice de GRI
fornece o mapeamento das divulgações de GRI para as
recomendações da TCFD.

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.
Outro elemento novo dos relatórios deste ano é a inclusão
de informações qualitativas sobre capital humano, que
são apresentadas no relatório 10-K do ano fiscal de 2021,
a partir da página 12.
Para a Dell Technologies, o compromisso de 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. Planejamos
nos basear nessas métricas para orientar o conteúdo
de nossos relatórios de ESG futuros.
Visualize as cópias atuais e arquivadas
de todos os nossos relatórios.
Os índices da GRI, do SASB e do FEM estão
disponíveis aqui.

A Dell, juntamente com outras 25 empresas, foi uma
das signatárias iniciais da recente iniciativa do Fórum
Econômico Mundial (FEM) para alinhar e focar as
divulgações corporativas sobre meio ambiente, sociedade
e governança. Como parte disso, a Dell se comprometeu
a relatar as principais Métricas de Capitalismo das Partes
Interessadas da estrutura do FEM, que oferecem um
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Defesa de políticas públicas de impacto social
À medida que países, comunidades
e empresas se esforçam para se
recuperar dos efeitos da pandemia de
COVID-19 e responder às preocupações
que se avolumam diante do aumento
da disparidade social e econômica,
reconhecemos que tanto governos
quanto empresas têm papéis a cumprir.
A cooperação nunca foi tão essencial.
Por esse motivo, buscamos fazer
parcerias com o setor público para
ajudar nas respostas à pandemia
e na recuperação econômica e para
transformar a maneira como a sociedade
educa, trabalha e dá acesso à saúde.
À medida que formulamos nossas posições sobre
questões políticas e tomamos decisões sobre
onde e quando vamos nos envolver em questões
de interesse público, engajamos todos os grupos
de partes interessadas — funcionários, clientes,
parceiros, comunidades, investidores e legisladores.
Veja aqui alguns dos destaques de nosso trabalho
de defesa de políticas públicas no ano passado:

Defesa da ajuda humanitária
diante da pandemia de
COVID-19

Apoio ao processo
democrático dos EUA

Em 2020, o papel da tecnologia como infraestrutura
essencial ficou claro à medida que o mundo reagiu
à pandemia de COVID-19 e procurou novas maneiras de
trabalhar e prover cuidados de saúde, educação e serviços
governamentais essenciais. Ao longo do ano, estivemos
ativamente envolvidos em todo o mundo e de várias
maneiras, ajudando a promover políticas e abordagens para
manter as pessoas saudáveis, apoiar a economia e prover
os serviços necessários. No ano fiscal de 2021, nós:
• Defendemos a manutenção de fronteiras abertas
para a livre circulação de trabalhadores e produtos
de TI durante a pandemia de COVID-19, permitindo
a continuidade das operações essenciais.
• Apoiamos políticas em leis de recuperação da
COVID-19 que visam fornecer dispositivos e acesso
de banda larga a estudantes que mudaram para
o aprendizado à distância.

Para nós, sempre foi prioridade dar autonomia para que
os funcionários dos EUA votem, disponibilizando a eles as
informações e os recursos necessários para o registro de
eleitores, o voluntariado e a participação no dia da eleição.
Além disso, demonstramos publicamente nosso apoio à
importância de eleições livres e justas. No ano passado, nós:
• Promovemos o acesso e a orientação de eleitores
ao participar da iniciativa Make Time To Vote U.S.,
assumimos o compromisso de A Day for Democracy
e apoiamos eventos de orientação e registro de
eleitores com o suporte de funcionários.
• Expressamos nosso apoio a eleições livres e justas
nos EUA e a necessidade de uma transição pacífica
em Washington, D.C. e condenamos veementemente
o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA.

• Defendemos com êxito não apenas as leis de
recuperação, mas também o financiamento necessário
para os dispositivos e o acesso de banda larga.

• Posicionamo-nos contrariamente à legislação
de supressão de eleitores e encorajamos o governo
a aproveitar o êxito das eleições gerais de 2020,
durante a pandemia global de COVID-19, procurando
maneiras inovadoras e seguras de ampliar o acesso
à votação.

• Demonstramos o valor da tecnologia no gerenciamento
da crise de COVID-19 ao equipar um centro de controle
instalado em uma aldeia remota próxima a Chennai,
Índia, com sistemas Dell para controlar casos
e rastrear contatos.

• A diretoria do Comitê de ação política da
Dell Technologies votou pela suspensão de
contribuições a membros do Congresso cujas
declarações e atividades durante o período após
a eleição não estavam alinhadas aos princípios da Dell.

• Participamos de uma audiência no senado dos EUA,
na qual compartilhamos nossas experiências com
o trabalho remoto e flexível — o teletrabalho — como
uma forma de ajudar os governos a economizar
dinheiro e maximizar as eficiências.
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DEFESA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTO SOCIAL

Combate ao racismo
e à discriminação
Somos testemunhas das desigualdades e do racismo
na sociedade. Em 2020, constatamos isso de maneira
particularmente gritante e dolorosa. Ao mesmo tempo,
sentimos a profunda obrigação de agir onde possível
e de usar nossa plataforma para promover mudanças
positivas para todos. No ano fiscal de 2021, nós:
• Comunicamo-nos publicamente nos EUA sobre
a injustiça racial e a discriminação contra ásioamericanos e criamos uma força-tarefa interna para
abrir espaço para conversas difíceis, apoiar membros
de equipes negros e ásio-americanos, aumentar
a responsabilidade da liderança e tomar medidas que
impulsionem mudanças socioeconômicas positivas
para as comunidades negra e hispânica/latina.
• Ingressamos na Take On Race Coalition, assinamos
uma carta aberta do diretor executivo sobre o acesso
de eleitores e subscrevemos o Intel Coalition Index.
• Defendemos a Lei de Igualdade nos EUA e nos
manifestamos contra a legislação discriminatória
contra a população LGBTQIA+ em nível estadual.
• Apoiamos a Comissão tripartite do Congresso,
composta pela Comissão hispânica do Congresso,
a Comissão Ásia-Pacífico americana do Congresso
e a Comissão negra do Congresso.

Inclusão digital

Sustentabilidade

Continuamos a apoiar os esforços em todo o mundo
para expandir a inclusão digital, exortando os legisladores
a ampliar o acesso de banda larga para comunidades
carentes e dar suporte às redes 5G, tanto na política
de financiamento quanto de infraestrutura. No ano
fiscal de 2021, nós:

Enfrentar as mudanças climáticas é uma prioridade para nós. Em 2020, insistimos em nossos esforços para apoiar iniciativas
e ações políticas que promovam ações corporativas de redução dos gases do efeito estufa. No ano fiscal de 2021, nós:

• Ingressamos na Land O’ Lakes American Connection
Broadband Coalition para ajudar a acabar com a divisão
digital nos EUA.
• Defendemos com êxito o financiamento, devido à COVID,
de dispositivos e acesso de banda larga para grupos
carentes, inclusive comunidades rurais, e compartilhamos
recomendações de políticas sobre a adoção do universo
digital em sala de aula, entre outras, junto ao governo da
Índia e aos governos estaduais.
• Organizamos um PolicyHack com a European
Schoolnet para aumentar a conscientização
sobre os problemas enfrentados por educadores na
adoção de modelos de aprendizado remoto e sobre
como promover o desenvolvimento socioemocional
utilizando a tecnologia em sala de aula.

• Ingressamos na Alliance of CEO Climate Leaders
do Fórum Econômico Mundial, que trabalha para
promover emissões líquidas nulas de carbono
e defender a transição para uma economia com
baixas emissões de carbono.
• Assinamos o compromisso We Are Still In para
reafirmar nosso apoio ao Acordo de Paris e nos
comprometemos a trabalhar com o governo Biden
em ações e políticas de mudança climática.
• Ajudamos a elaborar a nova política de mudanças
climáticas do Business Roundtable, solicitando outras
ações para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.
• Apoiamos os esforços do Climate Group, juntamente com
outras empresas e investidores, para assinar uma carta
expressando nosso apoio ao consenso científico de que
medidas rápidas devem ser tomadas para evitar impactos
mais graves resultantes das mudanças climáticas.

• Participamos de discussões políticas com a Fundação
Bill & Melinda Gates, a Health Systems Transformation
Platform, a LGT Venture Philanthropy, a Swasti
e a USAID sobre o desenvolvimento de uma
área de saúde primária abrangente na Índia.

• Unimo-nos ao McDonald's e a outras empresas da
Renewable Energy Buyers Alliance para a assinatura
de uma carta que solicita ao Congresso apoio
a medidas cautelares diretas para o setor de
energia renovável e a utilização de energia limpa
na recuperação econômica associada à COVID-19.
• Na Europa, ingressamos na RE-source, uma aliança
de partes interessadas que representam compradores
e fornecedores de energia limpa para o fornecimento
de energia renovável a corporações na Europa.
• Lançamos um call-to-action direcionado a legisladores
e clientes públicos na Europa para que o orçamento
anual total de 45 bilhões de euros para aquisições de TI
seja gasto de maneira mais sustentável e responsável.
• Desenvolvemos um Guia de aquisição de CSR para
ajudar os adquirentes de produtos e serviços a utilizar
a sustentabilidade como um critério de aprovação
de propostas, considerando todo o ciclo de vida
dos produtos.

Confira as informações sobre a política pública de impacto social da Dell Technologies.
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Compromisso com os direitos humanos
Na Dell Technologies, nós respeitamos
e apoiamos os direitos humanos
de todas as pessoas reconhecidos
internacionalmente. Nossas políticas
e práticas são fundamentadas por
padrões internacionais, inclusive
a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, os Princípios Orientadores
sobre Empresas e Direitos Humanos
da ONU, as convenções fundamentais
da Organização Internacional do
Trabalho e outros.
Esta seção apresenta uma visão
geral de nosso compromisso com
os direitos humanos.
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Política corporativa de direitos
humanos
Promover e incentivar o respeito aos direitos humanos
é fundamental para a estratégia de negócios, a missão
e os compromissos da Dell, o que permite causar um
impacto social positivo e duradouro. Esses compromissos
estão incorporados à Declaração de política de direitos
humanos e trabalhistas da Dell e se aplicam a todos
os membros de equipes da Dell, seus fornecedores,
prestadores de serviço e subcontratados em qualquer
nível, parceiros, revendedores, bem como outros
indivíduos afetados por nossa cadeia de valores.

Governança de direitos
humanos
Consistente com as expectativas expressas nos
Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos
Humanos da ONU, nós implementamos protocolos de
diligência devida para avaliar e lidar com riscos e garantir
a conformidade com a política de direitos humanos
da Dell. Muitas organizações internas de toda a Dell,
inclusive ética e conformidade, recursos humanos,
engenharia de produtos, operações de produção
e da cadeia de suprimentos, e saúde e segurança no
local de trabalho atuam para garantir o cumprimento
de nossos compromissos. Os problemas de direitos
humanos relevantes aos negócios são escalonados
e supervisionados pela Diretoria.
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COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS

Avaliação de impactos de
direitos humanos (HRIA)

Riscos salientes

Áreas de impacto sobre
a cadeia de valores

Políticas

Recursos e relatórios adicionais

Recentemente, nós recorremos a um terceiro para
conduzir uma HRIA em nível corporativo. O objetivo era
garantir e desenvolver nossa compreensão dos riscos
e impactos sobre os direitos humanos, assim como obter
percepções para fundamentar políticas atuais e futuras,
apoiar as práticas de governança e diminuição de riscos
e determinar prioridades estratégicas.

Discriminação

Operações próprias, cadeia
de suprimentos, produtos
(acessibilidade)

• Código de conduta da Dell

• Diversidade e inclusão na Dell Technologies

• Política de diversidade e oportunidades
iguais de emprego da Dell

• Princípios orientadores sobre acessibilidade da Dell

A HRIA 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. Percepções e sugestões
dessa HRIA — inclusive perspectivas de partes
interessadas externas coletadas como parte da avaliação
— continuam a influenciar a evolução de nossa estratégia
de direitos humanos e das oportunidades de acelerar os
impactos positivos e de lidar com os riscos.

Trabalho infantil
e trabalho forçado

• Código de conduta da Responsible
Business Alliance (RBA)
Cadeia de suprimentos

• Declaração de política de direitos humanos
e trabalhistas da Dell

• Relatório de progresso da sustentabilidade na
cadeia de suprimentos

• Código de conduta da RBA

• Declaração da Dell contra escravidão e tráfico de pessoas

• Política de funcionários em situação de
vulnerabilidade da Dell
• Política de extração responsável da Dell
Saúde e segurança

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 relatórios adicionais que
lidam mais profundamente com esses tópicos.

Operações próprias, cadeia
de suprimentos, produtos

• Política global de saúde e segurança
ocupacional

• Métricas de saúde e segurança incluídas na página
78, na seção Nossos números deste relatório

• Código de conduta da RBA

• Relatório de progresso da sustentabilidade
na cadeia de suprimentos

• Política de conformidade com normas
de produtos Dell
Privacidade

Operações próprias, cadeia
de suprimentos, produtos

• Código de conduta da Dell
• Código de conduta da RBA

• Informações de segurança dos produtos Dell
• Metas para manter a ética e a privacidade até 2030
destacadas nas páginas 68–73 deste relatório Progresso real

• Declaração de privacidade da Dell nos EUA
Horas de trabalho/salários
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COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS

Código de conduta e treinamento
Nossos compromissos em defesa dos direitos humanos
(inclusive o apoio aos esforços de diversidade, igualdade
e inclusão) e as práticas de negócios éticas estão
incorporados ao Código de conduta da Dell Technologies.
Todos os funcionários da Dell Technologies são obrigados
a concluir o treinamento anual sobre o Código de conduta.
No ano fiscal de 2021, lançamos um novo treinamento
global de privacidade como parte do treinamento de ética
anual e obrigatório para aumentar a conscientização sobre
a importância da privacidade e da confiança dos clientes.
No ano fiscal de 2021, implementamos também o novo
curso Standing Strong Together: Confronting Racial
Inequity como parte do treinamento de ética anual da
Dell e em apoio às metas de inclusão digital da Dell para
2030. Esse material de treinamento se concentra em
raça e etnia e na conscientização sobre o preconceito
racial e inconsciente, oferecendo ferramentas para que os
membros de equipes se sintam valorizados, respeitados
e seguros. No total, 120.956 membros de equipes
concluíram esse treinamento no ano fiscal de 2021.
A Dell Technologies fornece e promove seu Culture Code.
O código é uma declaração dos valores e das expectativas
sobre como os funcionários da Dell devem trabalhar e liderar.
Respondemos ao foco crescente na justiça racial durante
2020, por exemplo, com a adição de conteúdo específico
ao aprendizado fundamental Many Advocating Real
Change para lidar com os temas de desigualdade racial.
Consulte o Relatório de inclusão e diversidade de 2021
para obter mais informações.
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Defesa de políticas públicas
Além disso, a Dell é um dos membros fundadores da
Responsible Business Alliance (RBA), que incorpora
requisitos para assegurar o respeito aos direitos humanos
no Código de conduta da RBA. A Dell segue esse padrões
e espera que seus fornecedores façam o mesmo, conforme
expresso nos Princípios dos fornecedores da Dell. Para
ajudar a garantir que as pessoas que trabalham em nossa
cadeia de suprimentos compreendam os respectivos direitos,
inclusive saúde e segurança no local de trabalho, proibição
de trabalho forçado e outros tópicos, nós fornecemos 61.124
horas de treinamento social e ambiental em 2020.

Reconhecemos a oportunidade de promover mudanças
definitivas nos direitos humanos com o auxílio à formulação
de políticas públicas. Nossa equipe trabalha com vários
órgãos governamentais e interage com legisladores e
representantes eleitos para discutir sobre os problemas
que afetam desproporcionalmente os grupos carentes, tais
como a divisão digital, e sobre como a tecnologia pode ser
utilizada para lidar com injustiças econômicas, preconceito
racial, desigualdades em matéria de saúde e preparo da força
de trabalho. Para obter mais informações, consulte a seção
Defesa de políticas públicas de impacto social.

Nosso compromisso global com o respeito aos direitos
humanos também 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.
Consulte o Relatório de progresso da sustentabilidade na
cadeia de suprimentos para obter mais informações sobre
nossos programas e práticas de garantia de produção
responsável, bem como seus resultados.
Esperamos também que nossos parceiros de negócios
mantenham uma cultura que adote a diversidade,
igualdade e inclusão e respeite 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.
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Próximos passos
Os riscos e as oportunidades de direitos
humanos podem evoluir rapidamente.
Embora nossas práticas constantes de
governança e diligência devida garantam
a manutenção da dinâmica e do foco
nos riscos e impactos atuais, precisamos
monitorar também as condições emergentes
e em evolução. No ano fiscal de 2022,
vamos integrar ainda mais as prioridades
dos impactos sobre os direitos humanos
em fóruns internos e multifuncionais de
governança de ESG para incentivar uma
abordagem mais holística a fim de diminuir
os riscos e promover impactos positivos em
toda a nossa cadeia de valores.
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Conquista de emissões
líquidas nulas
A Dell Technologies tem o compromisso
de zerar as emissões líquidas de gases
do efeito estufa (GEE) dos escopos 1,
2 e 3 até 2050.
As metas de emissões de carbono até
2030 para proteger o planeta servem
como sólidas metas intermediárias de
nosso próprio compromisso com as
emissões líquidas nulas.
A conversa global sobre as mudanças climáticas passou
por uma importante transformação nos últimos anos.
As empresas deixaram de simplesmente se comprometer
a reduzir suas emissões de GEEs que colaboram com
o aquecimento global e passaram a se comprometer
com a conquista de emissões líquidas nulas. A melhor
das metas de emissões líquidas nulas não se resume
a equilibrar as emissões contínuas de carbono com
atividades de compensação, mas sim prioriza reduções
drásticas e maximizadas em toda a cadeia de valores
antes de colocar em prática qualquer estratégia efetiva
e verificável de remoção de carbono.
Nossa meta de emissões líquidas nulas é uma extensão
das metas existentes relacionadas ao clima e reflete
nosso sólido compromisso com a cidadania corporativa
responsável. No entanto, superar os desafios de
conquistar emissões líquidas nulas exigirá a cooperação
global em muitos aspectos de nossos negócios
e o envolvimento contínuo de toda a cadeia de valores.

Parcela de emissões de gases do efeito estufa por escopo/categoria
Emissões de linha de base do ano fiscal de 2020 medidas em MTCO2e

763.400

Escopo 1: 58.000
Emissões diretas de recursos pertencentes e controlados
pela Dell Technologies.

131.700

Escopo 3, cat. 4

314.300
Escopo 3, cat. 6

Escopo 3, cat. 3

Escopo 2: 240.500
Emissões indiretas relacionadas ao consumo de
eletricidade, vapor, aquecimento e refrigeração adquiridas.
Escopo 3, categoria 1: 3.748.600
Emissões upstream da produção de mercadorias e serviços
que adquirimos.

3.748.600

11.280.000

Escopo 3, cat. 1

Escopo 3, cat. 11

Escopo 3, categoria 3: 131.700
Emissões relacionadas à produção de combustíveis
e energia adquiridos e consumidos pela Dell Technologies,
que não estão incluídos nos escopos 1 e 2.
Escopo 3, categoria 4: 763.400
Emissões relacionadas à movimentação de materiais
e produtos (por terra, mar ou ar) ou warehousing. Isso
inclui a logística de entrada, a logística de saída, assim
como distribuição/transporte.
Escopo 3, categoria 6: 314.300
Emissões relacionadas ao transporte de funcionários para
fins comerciais em veículos pertencentes ou operados por
terceiros (por exemplo, aviões, carros, trens).
Escopo 3, categoria 11: 11.280.000
Emissões relacionadas ao uso de nossos produtos.

240.500
Escopo 2

58.000
Escopo 1

Neste momento, a Dell Technologies determinou que outras categorias do escopo 3 não são relevantes.
Os números foram arredondados para as centenas mais próximas.
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CONQUISTA DE EMISSÕES LÍQUIDAS NULAS

Desempenho climático
reconhecido mundialmente
A conquista de emissões líquidas nulas começa com uma
sólida compreensão da inter-relação entre o clima da
Terra e as atividades humanas. 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 umas das
12 primeiras empresas a definir metas de redução de
GEE para cumprir os objetivos do Acordo de Paris, com
a aprovação da Science Based Target initiative (SBTi).
Mais recentemente, 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 2020
ao questionário anual sobre mudanças climáticas da 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 nulas 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 nulas, além de esforços concentrados para
envolver nossa cadeia de suprimentos e equipes de
pesquisa e desenvolvimento para lidar com esses
impactos fora de nosso controle direto.
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Emissões operacionais
As metas de redução de emissões dos escopos 1 e 2 da
Dell — cortar em 50% as emissões dos escopos 1 e 2
de 2020 a 2030 — foram aprovadas pela SBTi como
consistentes com as reduções exigidas para manter
o aquecimento global a 1,5 grau Celsius, a mais ambiciosa
meta do Acordo 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 de nossas 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
Como fabricante e para alcançar nossas metas de base
científica, nós devemos envolver os parceiros da cadeia
de suprimentos para que monitorem e gerenciem
as respectivas pegadas de carbono rumo à conquista
de emissões líquidas nulas. Esperamos que as interações
futuras com nossos parceiros incluam as abordagens
deles de obtenção de energia, aumento da eficiência
no uso de energia, melhoria da logística e refinação
da medição e dos relatórios relacionados ao clima.
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Além disso, estamos ajudando nossos fornecedores
a desenvolver 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
Ao final de 2013, lançamos uma meta aprovada pela
SBTi (a primeira do tipo no setor) para reduzir em
80% a intensidade energética de todo o nosso portfólio
de produtos (anos fiscais de 2012 a 2021). No ano
passado, quando relatamos essa meta, registramos uma
redução de aproximadamente 76,7% em comparação com
a linha de base do ano fiscal de 2012. No futuro, vamos
substituí-la por novas metas visando o uso de energia
dos produtos. Isso será anunciado ao final de 2021. Essas
novas metas serão essenciais para inspirar a inovação
entre nossas equipes de engenharia e os fornecedores.
Embora o uso de energia seja uma parte essencial
da pegada de carbono de qualquer um de nossos
produtos, nós também reconhecemos 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 nossos
produtos para que eles durem mais e sejam mais fáceis
de reparar, reformular ou reciclar, tudo para contribuir
com a redução de emissões em todo o ciclo de vida
dos produtos.
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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 nulas. 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.
Saiba mais sobre nossas metas relacionadas
ao clima:
• Atingiremos emissões líquidas nulas de gases
do efeito estufa em todos os escopos 1, 2 e 3
até 2050
• Reduziremos em 50% as emissões de gases
do efeito estufa dos escopos 1 e 2 até 2030
• Trabalharemos em parceria com nossos
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
Acesse DellTechnologies.com/ClimateChange
para obter mais informações.
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Nossas metas de impacto social para 2030 e além

Com o plano Progresso real para 2030, estamos dando o próximo passo com ousadia para tornar o progresso real.
Usaremos essas metas para construir estratégias de impacto social ao longo da próxima década. Consulte o painel
de indicadores de metas para conferir nosso progresso rumo a essas metas.

Promover a sustentabilidade

Cultivar a inclusão

Transformar vidas

Manter a ética e a privacidade

Meta audaciosa

Meta audaciosa

Meta audaciosa

Meta audaciosa

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, 50% de nossa força de trabalho global e 40%
de nossos líderes de pessoas globais serão aqueles que se
identificam como mulheres

Com nossa tecnologia e escala, desenvolveremos iniciativas
de saúde, educação e oportunidades econômicas para trazer
resultados duradouros a 1 bilhão de pessoas até 2030

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

Outras metas

Outras metas

Outras metas

Outras metas

• Atingiremos emissões líquidas nulas de gases do efeito estufa
em todos os escopos 1, 2 e 3 até 2050

• Até 2030, 25% de nossa força de trabalho nos EUA
e 15% de nossos líderes de pessoas nos EUA serão
pessoas que se identificam como negras/afro-americanas
e hispânicas/latinas

• A cada ano até 2030, 50% das pessoas capacitadas por
nossas iniciativas sociais e educacionais serão pessoas
que se identificam como meninas, mulheres ou grupos
sub-representados

• A cada ano até 2030, 100% de nossos funcionários
demonstrarão seu compromisso com nossos valores

• A cada ano até 2030, 90% de nossos funcionários
classificarão seus trabalhos como significativos

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

• Reduziremos em 50% as emissões de gases do efeito estufa
dos escopos 1 e 2 até 2030
• Fontes renováveis representarão 75% da origem de
eletricidade em todas as instalações da Dell Technologies
até 2030 — e 100% até 2040
• Reduziremos em 80% a intensidade energética de todo
o nosso portfólio de produtos (anos fiscais de 2012 a 2021)
• Trabalharemos em parceria com nossos 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, promoveremos o desenvolvimento
de habilidades prontas para o futuro para os funcionários
de nossa cadeia de suprimentos

• Até 2030, 50% de nossos funcionários participarão de
Employee Resource Groups para promover impactos sociais
• A cada ano até 2030, 75% de nossos funcionários
acreditarão que o respectivo líder os inspira

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

• A cada ano até 2030, 75% de nossos funcionários
participarão de doações ou voluntariado nas respectivas
comunidades

• Até 2030, 95% de nossos funcionários participarão de
processos anuais de aprendizado de base sobre tópicos
indispensáveis, como preconceito, assédio, microagressão
e privilégio
• A cada ano até 2030, 50% das pessoas capacitadas por
nossas iniciativas sociais e educacionais serão pessoas
que se identificam como meninas, mulheres ou grupos
sub-representados

• A cada ano até 2030, manteremos o engajamento com
as pessoas que fazem nossos produtos
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Painel de indicadores de metas
Nosso painel de indicadores de metas se concentra no progresso das metas ano após ano, em
comparação com os dados de linha de base de nossas 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 no “Progresso real” abordam os resultados que estamos trabalhando para alcançar para a Dell Technologies (“Dell,” “nós”
ou “nosso”), exceto a VMware, que publica seu próprio Relatório de progresso do impacto global anual. Os dados para RSA, Secureworks, Boomi, Virtustream e Dell
Financial Services foram incluídos quando relevantes na data deste relatório, salvo indicação em contrário. Os dados para RSA foram incluídos somente até a data
da alienação, 1º de setembro de 2020.
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PROMOÇÃO DAS METAS DE SUSTENTABILIDADE

Meta

Desempenho até o momento

Objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU relacionados

Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2021

META AUDACIOSA

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

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

9,1%
9,6%

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

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

Ano fiscal de 2020

85%

87%

Ano fiscal de 2021

Porcentagem de conteúdo de material reciclado/renovável
nas embalagens

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

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

3,5%

3,9%

Porcentagem de conteúdo reciclado/renovável
nos produtos
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No ano fiscal de 2021, a Dell Technologies recuperou 9,6% dos produtos vendidos aos clientes (essa
porcentagem é o total de unidades coletadas para reciclagem e reutilização em relação à quantidade
de produtos vendidos). Isso representa um aumento de 0,5 ponto percentual em comparação com
a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos esse aumento ao recorde de vendas de unidades
no ano fiscal de 2021 e ao aumento de 6% na coleta de unidades ano após ano. Embora a COVID-19
tenha trazido desafios relacionados à coleta para os clientes e para a Dell, nós expandimos nossa coleta
a uma taxa ainda maior do que as unidades vendidas no ano.1

Consumo e produção responsáveis

No ano fiscal de 2021, 87% das embalagens foram feitas com material reciclado ou renovável.
Esse é um aumento de dois pontos percentuais em comparação à linha de base do ano fiscal de
2020. Atribuímos esse aumento à melhoria das opções de extração, visto que nossos fornecedores
começaram a fazer a transição para o uso de papelão ondulado com certificação do Conselho de
Manejo Florestal (FSC). No ano fiscal de 2021, a Dell começou a solicitar que os fornecedores de
material de embalagem utilizem papelão ondulado com certificação do FSC.2

Consumo e produção responsáveis

Ação climática

No ano fiscal de 2021, 3,9% do material usado em nossos produtos apresentou conteúdo reciclado ou
renovável. Isso representa um aumento de 0,4 ponto percentual em comparação à linha de base do ano
fiscal de 2020. Atribuímos esse aumento à expansão do uso de plástico reciclado pós-consumo em muitas
telas e notebooks, bem como ao aumento do conteúdo de fibra de carbono recuperada. Além disso,
a evolução para a tecnologia menor e mais leve diminuiu o volume geral de material usado nos produtos.
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Meta

Desempenho até o momento

Objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU relacionados

Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2021

Atingiremos emissões líquidas nulas de gases do efeito estufa em todos os escopos 1, 2 e 3 até 2050

Ação climática

Indicadores de desempenho — medidos em toneladas métricas de CO2 equivalente (MTCO2e)
Escopo 1: emissões diretas

58.000

Ano fiscal de 2020
44.900

Ano fiscal de 2021

Escopo 2: emissões indiretas, com
base no mercado

Ano fiscal de 2020

240.500
174.900

Ano fiscal de 2021

Escopo 3, categoria 1: mercadorias
e serviços adquiridos

3.748.600

Ano fiscal de 2020

3.497.500

Ano fiscal de 2021

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

Ano fiscal de 2020

131.700
105.500

Ano fiscal de 2021

Escopo 3, categoria 4: transporte/
distribuição upstream

Ano fiscal de 2020

Escopo 3, categoria 6: viagem de negócios

1.098.200

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

Escopo 3, categoria 11: uso de produto vendido

314.300
61.400

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

No ano fiscal de 2021, reduzimos em 65.600 toneladas métricas as emissões do escopo 2 baseadas no mercado. Isso representa uma diminuição de
27% sobre a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos essa diminuição à aquisição adicional de eletricidade renovável e à redução no consumo
de energia de nossos edifícios em virtude da COVID-19.

No ano fiscal de 2021, nossos fornecedores diretos de material reduziram em 251.100 toneladas métricas suas emissões de GEE.3 Isso representa uma
diminuição de 6,7% nas emissões absolutas (uma diminuição de 7,7% se fatorarmos a receita por unidade) sobre a linha de base do ano fiscal de 2020.
Atribuímos essa redução ao trabalho feito para ajudar os fornecedores a reduzir o consumo de energia, aprimorar a eficiência no uso de energia e obter
energia mais limpa. Algumas de nossas iniciativas de 2020 incluíram a condução de uma pesquisa anual para compreender o gerenciamento energético
em toda a cadeia de suprimentos e a elaboração de uma sessão de treinamento para orientar os fornecedores sobre a eficiência no uso de energia.4
No ano fiscal de 2021, reduzimos em 26.200 toneladas métricas as emissões do escopo 3 das atividades relacionadas a combustíveis e energia. Isso
representa uma diminuição de 20% sobre a linha de base do ano fiscal de 2020. Como essa categoria está relacionada à aquisição de combustíveis
e eletricidade, as emissões seguem as tendências do consumo total de energia. Atribuímos essa diminuição ao consumo menor de energia, sendo que
uma parcela significativa dele resultou da redução no uso dos edifícios com escritórios, veículos e aviões da empresa em virtude da COVID-19.
No ano fiscal de 2021, nossas emissões do escopo 3 em viagens de transporte/distribuição upstream aumentaram em 334.800 toneladas métricas.
Isso representa um aumento de 44% em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos isso ao aumento das remessas aéreas
e ao escopo expandido dessa métrica para incluir faixas de remessa regionais adicionais. 5

763.400

Ano fiscal de 2021

No ano fiscal de 2021, reduzimos em 13.100 toneladas métricas as emissões do escopo 1. Isso representa uma diminuição de 23% sobre a linha de base
do ano fiscal de 2020. Atribuímos essa diminuição principalmente à redução no consumo de energia dos edifícios, veículos e aviões da empresa em
virtude da COVID-19.

11.280.000
10.200.000

No ano fiscal de 2021, reduzimos em 252.900 toneladas métricas as emissões do escopo 3 em viagens de negócios. Isso representa uma diminuição
de 80% sobre a linha de base do ano fiscal de 2020, mesmo com a adição de duas categorias de emissão extras: estadia em hotéis e locação de
veículos. Atribuímos essa diminuição à redução significativa das viagens de negócios em virtude da COVID-19.

No ano fiscal de 2021, reduzimos em 1,08 milhão de toneladas métricas as emissões do escopo 3 dos produtos vendidos. Isso representa uma
diminuição de 9,6% sobre a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos essa diminuição à redução na pegada energética do portfólio de produtos
e às melhorias no fator de emissões de grade da eletricidade adquirida.

Os números nesses gráficos de barras foram arredondados para as centenas mais próximas.
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PROMOÇÃO DAS METAS DE SUSTENTABILIDADE

Meta

Desempenho até o momento

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

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

298.500
219.700

MTCO2e das emissões de GEE dos escopos 1 e 2 (baseadas
no mercado)

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

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

Objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU relacionados

Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2021
No ano fiscal de 2021, reduzimos em 78.800 toneladas métricas as emissões de gases do efeito estufa
dos escopos 1 e 2 (baseadas no mercado). Isso representa uma diminuição de 26% sobre a linha de
base do ano fiscal de 2020. Atribuímos essa diminuição às melhorias na eficiência no uso de energia,
às aquisições adicionais de eletricidade renovável e à redução no consumo de energia de nossas
operações em virtude da COVID-19.6

Energia acessível e limpa
Ação climática

No ano fiscal de 2021, aumentamos para 54% a eletricidade de fontes renováveis. Isso representa
um aumento de 9 pontos percentuais acima da linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos esse
aumento às aquisições adicionais de eletricidade renovável nos EUA, Europa e Índia e à redução no
consumo de eletricidade em nossas operações em virtude da COVID-19.

45%
54%

Eletricidade total utilizada gerada por fontes renováveis

Reduziremos em 80% a intensidade
energética de todo o nosso portfólio de
produtos (anos fiscais de 2012 a 2021)

Ano fiscal de 2020

71,2%

Ano fiscal de 2021

76,6%

Porcentagem de redução da intensidade energética do
portfólio de produtos (essa não é uma linha de base do
ano fiscal de 2020; consulte a metodologia para obter mais
informações)

Trabalharemos em parceria com nossos
fornecedores diretos de material para atingir
uma meta com base científica de redução de
60% nas emissões de gases do efeito estufa
(GEE) por receita unitária até 2030
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Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

47,1%
43,4%

MTCO2e das emissões de GEE do escopo 3, categoria 1 por
milhão de dólar
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Para o ano fiscal de 2021, reduzimos em 76,7% a intensidade energética do portfólio de produtos em relação
à linha de base do ano fiscal de 2012. Essa meta foi estabelecida no ano fiscal de 2014 como parte do
plano Legacy of Good de 2020. Isso representa uma diminuição de 5,5 pontos percentuais na intensidade
energética sobre o ano fiscal de 2020. Atribuímos nosso progresso à combinação de produtos do ano fiscal
de 2021, bem como às melhorias de desempenho na tecnologia principal disponibilizada com a introdução
de novos produtos. Este é o último ano que vamos relatar a meta de intensidade energética de 2020.
Continuamos comprometidos com a sustentabilidade dos produtos e estamos desenvolvendo uma segunda
meta de geração referente ao impacto do carbono dos produtos.7
No ano fiscal de 2021, nossos fornecedores diretos de material reduziram em 3,7 milhões de MTCO2e
as respectivas emissões de gases do efeito estufa por milhão de dólar em comparação com a linha
de base do ano fiscal de 2020. Isso representa uma diminuição de 7,7% nas emissões de GEE por
receita unitária (uma diminuição de 6,7% nas emissões absolutas) em comparação com a linha de
base do ano fiscal de 2020. Atribuímos essa redução ao trabalho feito para ajudar os fornecedores
a reduzir o consumo de energia, aprimorar a eficiência no uso de energia e obter energia mais limpa.
Algumas de nossas iniciativas de 2020 incluíram a condução de uma pesquisa anual para compreender
o gerenciamento energético em toda a cadeia de suprimentos e a elaboração de uma sessão de
treinamento para orientar os fornecedores sobre a eficiência no uso de energia.8
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Meta

Desempenho até o momento

Objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU relacionados

Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2021

Promoveremos melhorias de sustentabilidade em nossos locais de trabalho globais até 2030
Reduziremos em 25% o uso de água doce nas
instalações pertencentes à Dell Technologies
em locais com grande escassez de água

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

No ano fiscal de 2021, diminuímos em 23 megalitros o uso de água doce nos locais com grande
escassez de água. Isso representa uma diminuição de 34% nesses locais. Atribuímos essa diminuição
principalmente às reduções de uso nos edifícios em virtude da COVID-19.

68
45

Água limpa e saneamento
Consumo e produção responsáveis

Megalitros de água doce usados em locais com grande
escassez de água

Reduziremos em 10% o uso de água doce nas
instalações pertencentes à Dell Technologies
em todos os outros locais

1.358

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

1.161

No ano fiscal de 2021, reduzimos em 197 megalitros o uso de água doce em outros locais. Isso representa
uma diminuição de 15% nesses locais em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos
essa diminuição principalmente às reduções de uso nos edifícios em virtude da COVID-19.

Megalitros de água doce usados em outros locais

Reduziremos em 90% os resíduos plásticos no
local de trabalho

Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

1.011

1.084

Toneladas métricas de resíduos plásticos gerados nos locais
de trabalho de produção
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No ano fiscal de 2021, os resíduos totais de plástico gerados nas operações de produção aumentaram
em 73 toneladas métricas. Isso representa um aumento de 7% em comparação com a linha de base do
ano fiscal de 2020. Atribuímos esse aumento à melhoria da manutenção de registros e a mudanças nas
atividades de produção. A intenção da meta para 2030 era reduzir os resíduos plásticos em todos os
locais de trabalho, inclusive os edifícios de escritórios. Porém, em virtude da COVID-19, muitos edifícios
não foram usados em boa parte do ano.
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Meta

Desempenho até o momento

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

41.733

Ano de 2019

61.124

Ano de 2020

Horas totais de treinamento em responsabilidade social e
ambiental fornecido às pessoas da cadeia de suprimentos
global da Dell

A cada ano até 2030, promoveremos
o desenvolvimento de habilidades prontas
para o futuro para os funcionários de nossa
cadeia de suprimentos

12.723

Ano de 2019

Ano de 2020

6.592

Número total de horas de treinamento de habilidades
prontas para o futuro nas localizações de produção internas

Linha de base de 2020: 99.27111
Número total de horas de treinamento de habilidades
prontas para o futuro na cadeia de suprimentos
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A medição dessa meta se baseia nos dados do ano. No ano de 2020, a Dell forneceu 61.124 horas de
treinamento em responsabilidade social e ambiental às pessoas da cadeia de suprimentos global da Dell.
Isso representa um aumento de 46% em comparação com a linha de base de 2019. Atribuímos esse
aumento às oportunidades planejadas de aprendizado on-line, bem como à introdução de módulos de
treinamento sobre a prevenção da COVID-19.9

Trabalho decente
e crescimento econômico

A medição dessa meta se baseia nos dados do ano. Em 2020, os membros de equipes da Dell
concluíram 6.592 horas de treinamento em habilidades prontas para o futuro nas fábricas internas.
Isso representa uma diminuição de 48% em comparação com a linha de base de 2019. Atribuímos
essa diminuição aos protocolos de COVID-19 introduzidos para proteger a saúde e a segurança e
às oportunidades limitadas de treinamento nas fábricas internas. Esperamos retomar os níveis de
desempenho anteriores à medida que os impactos relacionados à pandemia forem reduzidos.10
A medição dessa meta se baseia nos dados do ano. Em 2020, 99.271 horas totais de treinamento
em habilidades prontas para o futuro foram relatadas por dois de nossos maiores fornecedores.
Isso representa a linha de base para essa meta. Em 2020, pesquisamos os fornecedores quanto às
oportunidades de treinamento em habilidades prontas para o futuro. No próximo ano, usaremos essas
informações para desenvolver programas piloto para fornecedores específicos.
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Desempenho até o momento

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

Objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU relacionados

Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2021

12.487

Ano de 2019
11.699

Ano de 2020

Nº de entrevistas de feedback conduzidas com funcionários
da cadeia de suprimentos
99%

Ano de 2019

100%

Ano de 2020

A medição dessa meta se baseia nos dados do ano. Em 2020, 11.699 entrevistas com funcionários de
fornecedores foram conduzidas durante as auditorias feitas em fábricas de terceiros e certificadas
pela Responsible Business Alliance (RBA). Isso representa uma diminuição de 6% em comparação com
a linha de base de 2019. Atribuímos essa diminuição às restrições da COVID-19 que limitaram o número
de auditorias de fornecedores que puderam ser concluídas.12

Trabalho decente
e crescimento econômico

A medição dessa meta se baseia nos dados do ano. Em 2020, 100% de nossas instalações de produção
tinham canais de feedback estabelecidos. Isso representa um aumento de 1% em comparação com
a linha de base de 2019. Atribuímos esse aumento ao suporte contínuo às instalações de produção.13

Porcentagem das instalações de produção com canais de
feedback estabelecidos

No ano fiscal de 2021, os membros de equipes das fábricas da Dell participaram de 271 sessões
de ideação nas fábricas internas. Isso representa uma diminuição de 11% no número de sessões
de ideação em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos essa diminuição
à implementação de protocolos de saúde e segurança diante da COVID-19, que limitaram as
oportunidades de interação presencial. Esperamos retomar os níveis de desempenho anteriores
à medida que os impactos relacionados à pandemia forem reduzidos.14

303

Ano fiscal de 2020

271
Ano fiscal de 2021

Nº de sessões internas de ideação

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

No ano fiscal de 2021, implementamos 826 ideias de inovação de membros de equipes das fábricas
da Dell como projetos. Isso representa um aumento de 33% em comparação com a linha de base
do ano fiscal de 2020. Atribuímos esse aumento ao amadurecimento de nosso processo de ideação
e à melhoria da coordenação do rastreamento em todas as localizações das fábricas da Dell.15

620
826

Ideias internas de inovação implementadas como projetos
Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

97%
86%

Nível de participação em sessões de ideação internas

Indisponível
Sessões de ideação na cadeia de suprimentos

No ano fiscal de 2021, 86% dos membros de equipes das fábricas da Dell participaram de sessões de
ideação internas. Isso representa uma diminuição de 11% em comparação com a linha de base do ano
fiscal de 2020. Atribuímos essa diminuição à implementação de protocolos de saúde e segurança diante
da COVID-19, que limitaram as oportunidades de interação presencial. Esperamos retomar os níveis de
desempenho anteriores à medida que os impactos relacionados à pandemia forem reduzidos.16
Não há dados disponíveis para o ano fiscal de 2021, visto que a COVID-19 restringiu as oportunidades
de sessões de ideação presenciais com os fornecedores. No entanto, os fornecedores apoiaram
a interação de funcionários usando outros canais, tais como caixas de sugestões e plataformas on-line,
para incentivar o aumento da inovação na eficiência operacional e no bem-estar dos funcionários.17

Para obter mais informações sobre nossa cadeia de suprimentos, inclusive os resultados das auditorias, consulte o Relatório de sustentabilidade da cadeia de suprimentos de 2020.
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METAS DE CULTIVO À INCLUSÃO

Meta

Desempenho até o momento

Objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU relacionados

Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2021

META AUDACIOSA

Até 2030, 50% de nossa força de trabalho global e 40% de nossos líderes de pessoas globais serão aqueles que se identificam como mulheres
Até 2030, 50% de nossa força de trabalho
global será composta por pessoas que se
identificam como mulheres

Ano fiscal de 2020

31,1%
31,8%

Ano fiscal de 2021

Porcentagem da força de trabalho global que se identifica
como mulher

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

24,4%

Ano fiscal de 2020

25,8%

Ano fiscal de 2021

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

No ano fiscal de 2021, 31,8% de nossa força de trabalho global consistiam em indivíduos que se
identificam voluntariamente como mulheres. Isso representa um aumento de 0,7 ponto percentual em
comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos esse aumento à melhoria do foco
estratégico nas metas de cultivo à inclusão para 2030 definidas pela liderança e pelos membros de
equipes da Dell Technologies, bem como ao alinhamento mais sólido com a aquisição de talentos para
otimizar as oportunidades de identificar e reter os principais talentos femininos. No ano fiscal de 2021,
atualizamos essa meta para refletir uma redação mais inclusiva.18

Igualdade de gênero
Trabalho decente
e crescimento econômico
Redução das desigualdades
Paz, justiça e instituições fortes

No ano fiscal de 2021, 25,8% dos líderes de pessoas eram indivíduos que se identificam
voluntariamente como mulheres. Isso representa um aumento de 1,4 ponto percentual em comparação
com a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos esse aumento à melhoria do foco estratégico
nas metas de cultivo à inclusão para 2030 definidas pela liderança e pelos membros de equipes da
Dell Technologies, bem como ao alinhamento mais sólido com a aquisição de talentos para otimizar as
oportunidades de identificar e reter os principais talentos femininos. No ano fiscal de 2021, atualizamos
essa meta para refletir uma redação mais inclusiva.19

Até 2030, 25% de nossa força de trabalho nos EUA e 15% de nossos líderes de pessoas nos EUA serão pessoas que se identificam como negras/afro-americanas e hispânicas/latinas
Até 2030, 25% de nossa força de
trabalho nos EUA será composta por
pessoas que se identificam como minorias
negra/afro-americana e hispânica/latina

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

13,3%
14,2%

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

Até 2030, 15% dos líderes de pessoas nos
EUA serão compostos por pessoas que
se identificam como minorias negra/afroamericana e hispânica/latina

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

9,99%
11,4%

Porcentagem dos líderes de pessoas da força de
trabalho dos EUA que se identificam como minorias
negra/afro-americana e hispânica/latina
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No ano fiscal de 2021, 14,2% da força de trabalho nos EUA consistiu em indivíduos que se identificam
voluntariamente como negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos. Isso representa um aumento
de 0,9 ponto percentual em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos esse
aumento à melhoria do foco estratégico nas metas de cultivo à inclusão para 2030 definidas pela
liderança e pelos membros de equipes da Dell Technologies, bem como às parcerias em relações com
universidades, escolas do pipeline Better Together e ao programa Project Immersion, que são todos
essenciais para a aquisição dos melhores talentos diversificados. No ano fiscal de 2021, atualizamos
essa meta para refletir uma redação mais inclusiva.20

Trabalho decente e crescimento
econômico
Redução das desigualdades
Paz, justiça e instituições fortes

No ano fiscal de 2021, 11,4% dos líderes de pessoas nos EUA consistiam em indivíduos que se
identificam voluntariamente como negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos. Isso representa
um aumento de 1,5 ponto percentual em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020.
Atribuímos esse aumento à melhoria do foco estratégico nas metas de cultivo à inclusão para 2030
definidas pela liderança e pelos membros de equipes da Dell Technologies, bem como aos programas
e parcerias voltados a promover talentos diversos na liderança. No ano fiscal de 2021, atualizamos essa
meta para refletir uma redação mais inclusiva.21
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METAS DE CULTIVO À INCLUSÃO

Meta

Desempenho até o momento

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

Ano fiscal de 2020

93%

Ano fiscal de 2021

91%

Porcentagem de funcionários que classificam o trabalho
como significativo

Até 2030, 50% de nossos funcionários
participarão de Employee Resource Groups
(ERGs) para promover impactos sociais

Ano fiscal de 2020

33%

Ano fiscal de 2021

44%

Porcentagem de funcionários que participam de ERGs

A cada ano até 2030, 75% de nossos
funcionários acreditarão que o respectivo
líder os inspira

Ano fiscal de 2020

83%

83%

Ano fiscal de 2021

Porcentagem de funcionários que acreditam que a
respectiva liderança é inspiradora

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

A cada ano até 2030, 50% das pessoas
capacitadas por nossas iniciativas sociais
e educacionais serão pessoas que se
identificam como meninas, mulheres ou
grupos sub-representados

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

15%
33%

Porcentagem de funcionários que participam do
aprendizado básico anual

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

Objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU relacionados

Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2021

51,7%

56,1%

Porcentagem de pessoas beneficiadas que se identificam
como meninas, mulheres ou minorias

No ano fiscal de 2021, 91% de nossos funcionários classificaram o respectivo trabalho como
significativo (medido no ano fiscal de 2022). Isso representa uma diminuição de 2 pontos percentuais
em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020. No entanto, ainda estamos à frente da
meta pretendida. Além disso, ao longo de um ano difícil, 94% dos funcionários tinham orgulho de
trabalhar para a Dell Technologies.22

Trabalho decente

No ano fiscal de 2021, 44% de nossos funcionários participaram de ERGs. Isso representa um aumento
de 11 pontos percentuais em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos esse
aumento à melhoria do foco estratégico nas metas de cultivo à inclusão para 2030 definidas pela
liderança e pelos membros de equipes da Dell Technologies, bem como às principais iniciativas dos
ERGs, tais como Black Networking Alliance Moment of Reflection, às práticas recomendadas para
a força de trabalho remota compartilhadas pelo ERG Conexus e à intercolaboração global dos ERGs.

Trabalho decente

No ano fiscal de 2021, 83% de nossos funcionários acreditavam que a respectiva liderança era
inspiradora (medido no ano fiscal de 2022). Isso é consistente com a linha de base do ano fiscal de
2020. Mesmo diante de um ano sem precedentes, os líderes ainda dedicaram tempo para inspirar os
membros das equipes, sendo que 92% dos funcionários acreditam que seus líderes os desafiaram
consistentemente a agregar mais valor e 89% dos funcionários acreditam que seus líderes dão a todos
da equipe a oportunidade de crescer e ter sucesso.23

Trabalho decente
e crescimento econômico

No ano fiscal de 2021, 33% de nossos funcionários participaram do aprendizado básico anual. Isso
representa um aumento de 18 pontos percentuais em comparação com a linha de base do ano fiscal
de 2020. Atribuímos esse aumento à melhoria do foco estratégico nas metas de cultivo à inclusão
para 2030 definidas pela liderança e pelos membros de equipes da Dell Technologies, bem como
à experiência totalmente virtual Many Advocating Real Change, que permitiu o dimensionamento em
toda a empresa, apesar da COVID-19.24

Igualdade de gênero

No ano fiscal de 2021, 56,1% das pessoas capacitadas por nossas iniciativas sociais e educacionais
eram pessoas que se identificam como meninas, mulheres ou grupos sub-representados. Isso
representa um aumento de 4,4 pontos percentuais em comparação com a linha de base do ano fiscal
de 2020. Atribuímos esse aumento a nossos programas estratégicos de doações que alcançaram mais
pessoas no ano fiscal de 2021. Essas iniciativas específicas oferecem dados mais abrangentes de
alcance demográfico do que os outros programas. No ano fiscal de 2021, atualizamos essa meta para
refletir uma redação mais inclusiva.25

e crescimento econômico

e crescimento econômico
Redução das desigualdades
Paz, justiça e instituições fortes

Trabalho decente
e crescimento econômico
Redução das desigualdades
Paz, justiça e instituições fortes

Boa saúde e bem-estar
Educação de qualidade
Trabalho decente
e crescimento econômico
Parcerias para os objetivos

Para obter mais informações sobre nossos esforços de cultivo à inclusão, consulte o Relatório de diversidade e inclusão de 2021.
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METAS DE TRANSFORMAR VIDAS

Meta

Desempenho até o momento

META AUDACIOSA

Ano fiscal de 2020

Com nossa tecnologia e escala,
desenvolveremos iniciativas de saúde,
educação e oportunidades econômicas para
trazer resultados duradouros a 1 bilhão de
pessoas até 2030

A cada ano até 2030, 50% das pessoas
capacitadas por nossas iniciativas sociais
e educacionais serão pessoas que se
identificam como meninas, mulheres
ou grupos sub-representados

No ano fiscal de 2021, 47 milhões de pessoas a mais foram beneficiadas por meio de iniciativas
de saúde, educação e oportunidades econômicas (por exemplo, Digital LifeCare). Com isso,
beneficiamos de modo cumulativo mais de 93 milhões de pessoas. Embora a COVID-19 tenha afetado
negativamente nossa capacidade de beneficiar mais pessoas, o trabalho com parceiros sem fins
lucrativos em todo o mundo e a oferta de programas virtuais ajudaram a reduzir parte do impacto.

46.588.226

Ano fiscal de 2021

93.565.402

Número total de pessoas beneficiadas (cumulativo)

51,7%

56,1%

Ano fiscal de 2021

Porcentagem de pessoas beneficiadas que se identificam
como meninas, mulheres ou minorias

Ano fiscal de 2020

11
77

Ano fiscal de 2021

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

A cada ano até 2030, 75% de nossos
funcionários participarão de doações ou
voluntariado nas respectivas comunidades

Boa saúde e bem-estar
Educação de qualidade
Trabalho decente e crescimento
econômico
Parcerias para os objetivos

Ano fiscal de 2020

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

Objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU relacionados

Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2021

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

59%
51%

No ano fiscal de 2021, 56,1% das pessoas capacitadas por nossas iniciativas sociais e educacionais eram
pessoas que se identificam como meninas, mulheres ou grupos sub-representados. Isso representa
um aumento de 4,4 pontos percentuais em comparação com a linha de base do ano fiscal de 2020.
Atribuímos esse aumento a nossos programas estratégicos de doações que alcançaram mais pessoas
no ano fiscal de 2021. Essas iniciativas específicas oferecem dados mais abrangentes de alcance
demográfico do que os outros programas. No ano fiscal de 2021, atualizamos essa meta para refletir
uma redação mais inclusiva.26

No ano fiscal de 2021, a Dell apoiou 66 parceiros sem fins lucrativos por meio de programas pro bono.
Isso representa um aumento de seis vezes em comparação com o alcance do ano fiscal de 2020
(11 organizações sem fins lucrativos). Atribuímos esse aumento ao lançamento de dois programas
de voluntariado Tech Pro Bono no ano fiscal de 2021. Todos os nossos programas pro bono foram
migrados para o formato virtual em virtude da COVID-19. Essa mudança nos permitiu continuar a dar
o suporte essencial aos parceiros sem fins lucrativos e a exceder as metas do ano fiscal de 2021.27

No ano fiscal de 2021, 51% dos membros de equipes globais da Dell Technologies participaram de
doações ou voluntariado. Isso representa uma diminuição de 8 pontos percentuais em comparação com
a linha de base do ano fiscal de 2020. Atribuímos essa diminuição ao impacto negativo que a COVID-19
causou sobre o voluntariado presencial.

Porcentagem de funcionários que participam
de doações/voluntariado
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METAS DE MANUTENÇÃO DA ÉTICA E PRIVACIDADE

Meta

Desempenho até o momento

Objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU relacionados

Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2021

META AUDACIOSA

Até 2030, automatizaremos totalmente nossos processos de controle de dados, facilitando para os clientes o controle dos dados pessoais
Criar um centro de confiabilidade digital de
privacidade com foco no cliente como parte
dos recursos em My Account.

Progresso no ano fiscal de 2021: Lançamos o novo
centro de confiabilidade de privacidade para que usuários
registrados na Dell My Account consigam gerenciar
facilmente seus dados.
Linha de base do ano fiscal de 2020: O foco esteve no
design e na validação técnica. Os recursos para desativar
e reativar a My Account on-line foram concluídos para
27 países no final do ano fiscal de 2020.

Expandir nossa solução digital de conformidade
da privacidade operacional (isto e, RSA Archer)
para integrá-la ao centro de confiabilidade
digital de privacidade criado recentemente em
My Account.

Progresso no ano fiscal de 2021: Fortalecemos nossos
procedimentos internos com a incorporação de controles
e processos de conformidade da privacidade operacional.

Aprimorar nossa declaração de privacidade
on-line em dell.com para dar mais transparência
à coleta de dados e à prática de privacidade
da Dell.

Progresso no ano fiscal de 2021: No ano fiscal de 2021,
atualizamos a declaração de privacidade da Dell nos EUA
para oferecer mais transparência na coleta de dados e na
prática de privacidade da Dell.

Linha de base do ano fiscal de 2020: Os recursos para
desativar e reativar a My Account on-line foram concluídos
para 27 países no final do ano fiscal de 2020. O foco do
ano fiscal de 2020 foi no design e na validação técnica dos
recursos para o acesso e a exclusão de dados pessoais.

No ano fiscal de 2021, lançamos o novo centro de confiabilidade de privacidade para que usuários registrados na Dell My Account consigam gerenciar
facilmente seus dados. Esse centro de autoatendimento permite que os usuários acessem e excluam seus dados e desativem/reativem a respectiva
My Account quando não desejam mais acessar os respectivos dados. Implementamos controles e processos internos e parcialmente automatizados
de governança da privacidade (isto é, RSA Archer), inclusive para seis países novos incluídos no programa de privacidade global da Dell Technologies
no ano fiscal de 2021 (Brasil, China, Índia, Panamá, Tailândia e Coreia do Sul) para assegurar que as solicitações de dados dos clientes sejam
processadas em tempo hábil. Para solidificar a conscientização sobre a importância da confiança e da privacidade dos clientes como um direito
fundamental, lançamos um novo treinamento global como parte do treinamento anual de ética obrigatório.28

No ano fiscal de 2021, nós fortalecemos nossos procedimentos internos com a incorporação de controles e processos de conformidade da
privacidade operacional (isto é, RSA Archer). Por exemplo, em escala global, aprimoramos o procedimento interno para rastrear quaisquer incidentes
ou preocupações de privacidade e criamos um controle automatizado para monitorar 100% das ações corretivas de loop fechado a fim de aumentar
a responsabilidade pelo gerenciamento dos dados que a Dell coleta dos clientes.

No ano fiscal de 2021, ampliamos nosso compromisso de dar mais transparência com a atualização das declarações de privacidade de seis países
novos incluídos no programa de privacidade global da Dell Technologies nesse mesmo ano fiscal (Brasil, China, Índia, Panamá, Tailândia e Coreia do Sul).
Isso incluiu a possibilidade desses seis países novos controlarem seus respectivos dados por meio do novo centro de confiabilidade de privacidade.

Linha de base do ano fiscal de 2020: Aprimorar nossa
declaração de privacidade on-line em dell.com para dar mais
transparência à coleta de dados e à prática de privacidade
da Dell.
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METAS DE MANUTENÇÃO DA ÉTICA E PRIVACIDADE

Meta

Desempenho até o momento

A cada ano até 2030, 100% de
nossos funcionários demonstrarão
seu compromisso com nossos valores

Ano fiscal de 2020

Objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU relacionados

Sobre nosso desempenho no ano fiscal de 2021

100%
100%

Ano fiscal de 2021

No ano fiscal de 2021, 100% dos funcionários da Dell Technologies concluíram o treinamento de ética e conformidade designado. No ano fiscal de 2020,
relatamos 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.29

Porcentagem de funcionários da Dell Technologies
que concluíram o treinamento de ética e conformidade
designado
Ano fiscal de 2020

100%
100%

Ano fiscal de 2021

No ano fiscal de 2021, 100% dos funcionários da Dell Technologies concordaram com o Código de conduta da Dell Technologies. No ano fiscal de 2020,
relatamos 100% de acordo. 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 novo aplicativo My Ethics.30

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

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

Linha de base do ano fiscal de 2021: 96%
Porcentagem de parceiros que concordaram
com o Código de conduta para parceiros

Linha de base do ano fiscal de 2021: 100%
Porcentagem de parceiros da Dell Technologies que
concluíram o treinamento de ética e conformidade
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No ano fiscal de 2021, 96% dos parceiros concordaram com os valores e as expectativas definidos no Código de conduta para parceiros. Isso
representa a linha de base para essa meta. No ano fiscal de 2021, focamos em rastrear a aceitação do acordo do Dell Technologies Partner
Program (DTPP) por solution providers de nível de metal e distribuidores autorizados que participam do DTPP.31
No ano fiscal de 2021, 100% dos parceiros que foram aprovados na auditoria anual do DTPP concluíram o curso Compliance Training for Dell Partners
quando exigido. Isso representa a linha de base para essa meta. No ano fiscal de 2021, focamos em rastrear os dados de conclusão dos solution
providers de nível de metal e distribuidores autorizados que participam do DTPP.32
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Metodologia das metas
O plano Progresso real para 2030 estabelece metas ambiciosas para a próxima década. Acreditamos que o modo como medimos nosso progresso seja essencial para definir sua concretização. Investimos significativamente na identificação
de indicadores-chave de desempenho e em abordagens de medição de cada uma das metas. Para a próxima década, e além dela em alguns casos, descrevemos aqui como vamos medir nossas metas.

Promover a sustentabilidade
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, reutilizaremos ou reciclaremos um produto equivalente
Metodologia: No passado, relatamos o peso dos materiais usados que foram coletados. No ano fiscal de 2020, relatamos
a contagem de unidades com base em uma conversão de peso por unidade. Desde o início do ano fiscal de 2021, seguimos
uma metodologia mais avançada que combina unidades reais 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.
Nosso plano em longo prazo é criar um sistema de informações que colete e classifique as porcentagens de conteúdo
reciclado na compra.
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 nos novos produtos da marca Dell Technologies. 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 nulas de gases do efeito estufa (GEE) em todos os escopos 1, 2 e 3 até 2050
Medição: MTCO2e do escopo 1: emissões diretas
Metodologia: As emissões de GEE são calculadas de acordo com os padrões e orientações contábeis do protocolo de GEE.
Medição: MTCO2e do escopo 2: emissões indiretas, com base no mercado
Metodologia: As emissões de GEE são calculadas de acordo com os padrões e orientações contábeis do protocolo de GEE.
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Medição: MTCO2e do escopo 3, categoria 1: mercadorias e serviços adquiridos
Metodologia: A meta da Dell Technologies para as emissões da cadeia de valores (escopo 3) cumpre os critérios da
Science Based Targets initiative, que definem metas ambiciosas para a cadeia de valores. Isso significa que ela está
alinhada à prática recomendada atual.
Medição: MTCO2e 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 orientações contábeis do protocolo de
GEE. Essa categoria inclui as emissões relacionadas à produção de combustíveis e à energia adquirida e consumida pela
Dell Technologies que não estão incluídas nos escopos 1 e 2.
Medição: MTCO2e do escopo 3, categoria 4: transporte/distribuição upstream
Metodologia: Para as emissões do escopo 3, categoria 4, a Dell usa a estrutura do GLEC e fatores de emissão desde
a fonte de extração até o veículo, em vez dos fornecidos no protocolo de gases do efeito estufa (GEE) em virtude das
restrições de recursos no desenvolvimento da coleta de dados. No futuro, a Dell pretende analisar a estrutura do GLEC
e os impactos do protocolo de GEE antes de selecionar uma abordagem em longo prazo para a geração de relatórios de
emissões da logística.
O uso da estrutura do GLEC resulta em um número mais alto de emissões medidas para a empresa em comparação com
a metodologia do protocolo de GEE. Isso ocorre por que a estrutura de GEE mede as emissões totais da logística de uso direto
e upstream em virtude da movimentação de componentes e produtos (desde a fonte de extração até o veículo), enquanto
o protocolo de GEE mede apenas as emissões do transporte de uso direto (desde o posto de combustível até o veículo).
Medição: MTCO2e do escopo 3, categoria 6: viagem de negócios
Metodologia: As emissões de GEE são calculadas de acordo com os padrões e 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: MTCO2e do escopo 3, categoria 11: uso de produto vendido
Metodologia: As emissões de GEE são calculadas de acordo com os padrões contábeis do protocolo de GEE, focadas na
pegada energética esperada do ciclo de vida de todos os produtos no escopo vendidos durante o ano do relatório. Esse
número é então multiplicado por um fator de emissões de grade publicado para a eletricidade adquirida no ano. 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.
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METODOLOGIA DAS METAS

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 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% da origem de eletricidade em todas as instalações da Dell Technologies 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.
Reduziremos em 80% a intensidade energética de todo o nosso portfólio de produtos (anos fiscais de 2012 a 2021)
Metodologia: Essa meta foi estabelecida no ano fiscal de 2014 como parte do plano Legacy of Good de 2020.
A metodologia dessa meta usa os dados de vendas de unidades, juntamente com os modelos de uso esperado
de energia ao longo da vida útil e a capacidade entregue de todos os principais produtos de hardware. O escopo
inclui todos os produtos de hardware empresarial e de client que são relevantes à pegada energética downstream.
Essa meta não inclui os monitores da Dell nem os produtos Alienware.
Trabalharemos em parceria com nossos 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 meta da Dell Technologies para as emissões da cadeia de valores (escopo 3) cumpre os critérios da
Science Based Targets initiative, que definem metas ambiciosas para a cadeia de valores. Isso significa que ela está
alinhada à prática recomendada atual.
Promoveremos melhorias de sustentabilidade em nossos locais de trabalho globais até 2030
Métrica: Reduziremos em 25% o uso de água doce nas instalações pertencentes à Dell Technologies em locais com
grande escassez de água
Metodologia: A água é utilizada em instalações da Dell Technologies 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 doce em cada instalação inclui água de origem municipal e privada
de alta qualidade, além de água retirada de fontes da superfície, subterrâneas e da chuva. O nível de escassez de água
de cada instalação é identificado com a pontuação geral de risco de água da linha de base do Aqueduct Water Risk
Atlas. Essa meta se aplica aos edifícios que pertencem e são operados pela Dell Technologies e estão localizados em
comunidades com pontuações gerais de risco de água “alta” ou “muito 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 Technologies (inclusive o serviço de alimentação prestado pela Dell),
que são descartados, compostados ou enviados a um local externo para reciclagem. Em virtude da crise 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 oferecido aos funcionários das
fábricas da Dell Technologies e aos fornecedores sobre tópicos como saúde e segurança, eficiência no uso de energia,
gerenciamento de água, trabalho forçado e muito mais. Os resultados dessa meta se baseiam nos dados do ano corrente.
A cada ano até 2030, manteremos o engajamento com as pessoas que fazem nossos produtos
Medição: entrevistas de feedback conduzidas com funcionários da cadeia de suprimentos
Metodologia: O escopo é o número total de entrevistas conduzidas durante as auditorias nas fábricas de terceiros
certificadas pela Responsible Business Alliance (RBA). Essas entrevistas devem ser feitas em sigilo por auditores
terceirizados independentes. Os resultados dessa meta se baseiam nos dados do ano corrente.
Medição: instalações de produção com canais de feedback estabelecidos
Metodologia: Para validar os dados sólidos do relatório deste ano, relatamos uma métrica que representa a porcentagem
de fábricas auditadas da Dell Technologies e de fornecedores de alto risco com canais de feedback estabelecidos que
sigam o Código de conduta da RBA. Espera-se que os dados relatados para acompanhar o progresso dessa meta evoluam
à medida que desenvolvermos ainda mais nosso trabalho nessa área. Os resultados dessa meta se baseiam nos dados
do ano corrente.
Medição: sessões internas de ideação
Metodologia: O escopo inclui os dados coletados pelo programa Culture of Innovation em todas as fábricas
da Dell Technologies.
Medição: ideias internas de inovação 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 em sessões de ideação internas
Metodologia: O escopo inclui os dados coletados pelo programa Culture of Innovation nas fábricas da Dell Technologies.

Métrica: Reduziremos em 10% o uso de água doce nas instalações pertencentes à Dell Technologies em todos
os outros locais
Metodologia: Consulte acima. Essa meta se aplica aos edifícios que pertencem e são operados pela Dell Technologies
e estão localizados em comunidades com pontuações gerais de risco de água abaixo de “alta”.
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METODOLOGIA DAS METAS

Cultivar a inclusão

A cada ano até 2030, 75% de nossos funcionários acreditarão que o respectivo líder os inspira

Até 2030, 50% de nossa força de trabalho global e 40% de nossos líderes de pessoas globais se identificarão
como mulheres
Métrica: Até 2030, 50% de nossa força de trabalho global será composta por pessoas 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 voluntariamente como mulheres.
Métrica: Até 2030, 40% de nossos líderes de pessoas globais serão pessoas 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 voluntariamente como mulheres.
Até 2030, 25% de nossa força de trabalho nos EUA e 15% de nossos líderes de pessoas nos EUA serão de pessoas
que se identificam como negras/afro-americanas e hispânicas/latinas
Métrica: Até 2030, 25% de nossa força de trabalho nos EUA será composta por pessoas que se identificam como
minorias negra/afro-americana e hispânica/latina
Metodologia: Isso se aplica à força de trabalho nos EUA. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos que se identificam
voluntariamente como negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos.

Metodologia: Os dados de pesquisa do ano fiscal de 2022 foram utilizados como linha de base (em vez dos dados do ano
fiscal de 2021), pois essa pesquisa opcional solicita que os funcionários considerem o ano de trabalho anterior. A métrica
dessa meta se baseia na porcentagem de respostas favoráveis recebidas 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% de nossos funcionários participarão de processos anuais de aprendizado de base sobre tópicos
indispensáveis, como preconceito, assédio, microagressão e privilégio
Metodologia: Essa medição é baseada na porcentagem de funcionários globais da Dell que fizeram cursos sobre assuntos
relacionados a preconceito inconsciente, assédio, microagressão e privilégio oferecidos pela organização de Diversity
and Inclusion.
A cada ano até 2030, 50% das pessoas capacitadas por nossas iniciativas sociais e educacionais serão pessoas
que se identificam como meninas, mulheres ou grupos sub-representados
Metodologia: Essa meta se alinha às áreas de foco de cultivo à inclusão e transformação de vidas ao beneficiar esses
grupos diversos — pessoas que se identificam como meninas, mulheres e minorias ou grupos sub-representados — por
meio das iniciativas sociais e educacionais. O escopo inclui o número de indivíduos beneficiados que são meninas, mulheres
ou membros de minorias em comparação com o número total de indivíduos beneficiados.

Métrica: Até 2030, 15% dos líderes de pessoas nos EUA serão compostos por pessoas que se identificam como
minorias negra/afro-americana e hispânica/latina
Metodologia: Isso se aplica à força de trabalho nos EUA. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos que são líderes
de pessoas e que se identificam voluntariamente como negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos.
A cada ano até 2030, 90% de nossos funcionários classificarão seus trabalhos como significativos
Metodologia: Os dados de pesquisa do ano fiscal de 2022 foram utilizados como linha de base (em vez dos dados do ano
fiscal de 2021), pois essa pesquisa opcional solicita que os funcionários considerem o ano de trabalho anterior. A métrica
dessa meta se baseia na porcentagem de respostas favoráveis recebidas 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% de nossos funcionários participarão de Employee Resource Groups para promover impactos sociais
Metodologia: Atualmente, relatamos a participação em Employee Resource Groups (ERGs) como o número de
funcionários exclusivos da Dell que se inscreveram em um ou mais ERGs (por meio do rastreamento no YourCause,
nosso sistema de registro de voluntariado e associações a ERGs). A “força de trabalho global” é definida como
funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral, meio período,
estagiário e contrato a termo, exceto os que trabalham para a Secureworks e VMware.
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Transformar vidas

Manter a ética e a privacidade

Com nossa tecnologia e escala, desenvolveremos iniciativas de saúde, educação e oportunidades econômicas para
trazer resultados duradouros a 1 bilhão de pessoas até 2030

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

Metodologia: O escopo inclui o número total de indivíduos beneficiados direta ou indiretamente por meio dos programas
da Dell Technologies, como doação estratégica e inovação social (por exemplo, Digital LifeCare). Estamos no processo
de utilizar as práticas recomendadas do setor, quando possível, para capturar de modo mais abrangente o impacto total
de todos os programas de impacto social, inclusive o número de vidas beneficiadas pelo voluntariado de funcionários
e por programas filantrópicos fora da organização filantrópica (por exemplo, unidades de negócios).

Métrica: Criar um centro de confiabilidade digital de privacidade com foco no cliente como parte dos recursos
em My Account.
Metodologia: Forneceremos atualizações anuais sobre nosso progresso rumo à automação completa.

A cada ano até 2030, 50% das pessoas capacitadas por nossas iniciativas sociais e educacionais serão pessoas que
se identificam como meninas, mulheres ou grupos sub-representados
Metodologia: Essa meta se alinha às áreas de foco de cultivo à inclusão e transformação de vidas ao beneficiar esses
grupos diversos — pessoas que se identificam como meninas, mulheres e minorias ou grupos sub-representados — por
meio das iniciativas sociais e educacionais. O escopo inclui o número de indivíduos beneficiados que são meninas, mulheres
ou membros de minorias em comparação com o número total de indivíduos beneficiados.
Até 2030, usaremos nosso conhecimento especializado e 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 Technologies investiu no desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação digital, que será usada para medir
a participação anterior e posterior ao programa e permitirá relatar quantitativamente o grau de transformação digital dos
parceiros sem fins lucrativos no futuro. A ferramenta de avaliação digital está sendo desenvolvida pela TechSoup, uma
provedora terceirizada.
A cada ano até 2030, 75% de nossos funcionários participarão de doações ou voluntariado nas respectivas
comunidades
Metodologia: O escopo inclui a participação de funcionários credenciados em tempo integral da Dell Technologies que
relataram a própria atuação por meio de uma plataforma de doação e voluntariado de terceiros. O escopo dessa métrica
considera a alienação da RSA, que ocorreu em 1º de setembro de 2020.
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Métrica: Expandir nossa solução digital de conformidade da privacidade operacional (isto é, RSA Archer)
para integrá-la ao centro de confiabilidade digital de privacidade criado recentemente em My Account.
Metodologia: Forneceremos atualizações anuais sobre nosso progresso rumo ao cumprimento dessa meta.
Métrica: Aprimorar nossa declaração de privacidade on-line em dell.com para dar mais transparência à coleta
de dados e à prática de privacidade da Dell.
Metodologia: Vamos fornecer atualizações anuais sobre nosso progresso.
A cada ano até 2030, 100% de nossos funcionários demonstrarão seu compromisso com nossos valores
Medição: funcionários da Dell Technologies que concluíram o treinamento de ética e conformidade designado
Metodologia: A medição é o número de funcionários globais da Dell Technologies que concluem os cursos atribuídos 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 Technologies
Metodologia: A medição é o número de funcionários da Dell Technologies 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 diretos com quem fazemos negócios demonstrarão o compromisso deles 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 Compliance Training for Dell Partners em comparação com
o número total de parceiros que são obrigados a fazer o curso e alcançam ou retêm o nível de metal do DTPP ou o status
de autorização para distribuição.
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NOTAS FINAIS DO PAINEL DE INDICADORES DE METAS

1

Pode ser necessário fazer um ajuste para produtos futuros que ainda não chegaram ao mercado ou aqueles que não são mais
comercializados. Em alguns casos, talvez seja necessário continuar usando a suposição baseada em peso. A conversão de peso
para unidade é usada quando o número de unidades não está disponível.

2

Essa métrica se aplica apenas aos programas conhecidos de embalagem para clientes da Dell. A capacidade de reciclagem/compostagem
do material da 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.

3

Esse número foi declarado como 251.000 na versão de junho de 2021 deste relatório.

4

O ciclo de geração de relatórios da CDP de 2020 usa informações sobre os fornecedores de 2019. Os números de emissões dos
fornecedores foram extrapolados para cobrir 100% dos gastos. Esses números foram arredondados para as centenas mais próximas.
Dados de emissões absolutas de GEE para o escopo 3, categoria 1: Mercadorias e serviços adquiridos — no ano fiscal de 2020 é 3.748.553
MTCO2e e no ano fiscal de 2021 é 3.497.494 MTCO2e.

19

“Força de trabalho global” é definida como funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral,
meio período, estagiário e contrato a termo, exceto os que trabalham para a Secureworks e VMware. Em 1º de setembro de 2020,
a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para o Symphony Technology Group. Portanto, os funcionários da RSA não são mais
incluídos nos dados do ano fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal de 2021 são de 29/01/2021.

20 “Força de trabalho nos EUA” se refere aos funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral,
meio período, estagiário e contrato a termo localizados nos Estados Unidos (inclusive de Porto Rico), exceto os que trabalham para
a Secureworks e VMware. Em 1º de setembro de 2020, a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para o Symphony Technology
Group. Portanto, os funcionários da RSA não são mais incluídos nos dados do ano fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal de 2021 são
de 29/01/2021.
21

“Força de trabalho nos EUA” se refere aos funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral,
meio período, estagiário e contrato a termo localizados nos Estados Unidos (inclusive de Porto Rico), exceto os que trabalham para
a Secureworks e VMware. Em 1º de setembro de 2020, a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para o Symphony Technology
Group. Portanto, os funcionários da RSA não são mais incluídos nos dados do ano fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal de 2021 são
de 29/01/2021.

5

Esses números foram arredondados para as centenas mais próximas. Emissões absolutas de GEE para o escopo 3, categoria 4: Os dados
de transporte/distribuição upstream são de 763.397 MTCO2e para o ano fiscal de 2020 e de 1.270.239 MTCO2e para o ano fiscal de 2021.

6

Esses números foram arredondados para as centenas mais próximas.

22

7

Como resultado das melhorias em nossos processos de cálculo, reapresentamos os resultados do ano fiscal de 2020, que, em vez de
mostrarem uma redução de 69,9%, apresentam uma redução de 71,2%. Essa mudança se relaciona apenas ao processo e não reflete
nenhuma mudança nos conjuntos de dados subjacentes nem na metodologia de cálculo.

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).

23

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).

24

O aprendizado básico inclui as habilidades que nos ajudam a entender os principais tópicos sobre preconceito inconsciente, assédio,
microagressão e privilégio no local de trabalho. “Funcionários globais” são funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive
com status regular, em tempo integral, meio período, estagiário e contrato a termo.

8

Embora isso não tenha sido expresso no painel de indicadores do ano fiscal de 2020, nossa linha de base é de 47,1 MTCO2e por milhão de
dólar. Os números de emissões dos fornecedores foram extrapolados para cobrir 100% dos gastos.

9

“Pessoas na cadeia de suprimentos” são as pessoas que trabalham nas fábricas da Dell Technologies e para fornecedores de montagem
final, diretos e secundários.

10

“Interno” inclui membros de equipes da linha de frente credenciados da Dell Technologies, gerentes e supervisores incluídos na equipe
de produção geral da Dell Technologies (client e infraestrutura).

11

Esse número foi declarado como 99.721 na versão de junho de 2021 deste relatório.

12

“Membros de equipe da cadeia de suprimentos” são membros de equipes que trabalham nas fábricas da Dell Technologies e para
fornecedores de montagem final, diretos e secundários.

13

Isso abrange fábricas gerenciadas pela Dell Technologies, fornecedores de montagem final, diretos e secundários.

14

25 “Minorias” são grupos com menor status socioeconômico e sub-representados.
26

“Minorias” são grupos com menor status socioeconômico e sub-representados.

27

O número de organizações sem fins lucrativos com que colaboramos no ano fiscal de 2020 foi indevidamente relatado como 5 anteriormente.
O número real de organizações sem fins lucrativos apoiadas nas respectivas jornadas de transformação digital pelos programas Tech Pro Bono
foi corrigido para 11. Depois de contabilizar os participantes repetidos, o número de parceiros sem fins lucrativos apoiados pelos programas
Tech Pro Bono no ano fiscal de 2021 é 66, resultando no total cumulativo de 77 organizações sem fins lucrativos apoiadas nas respectivas
jornadas de transformação digital até o momento.

“Interna” se refere à atividade que ocorre nas fábricas da Dell Technologies por membros credenciados da Dell Technologies que fazem
parte da equipe de produção. “Sessões de ideação” são sessões que inspiram ideias.

28

My Account é um recurso protegido por senha em dell.com, no qual as informações e os detalhes do pedido de um cliente são armazenados.

15

“Interna” se refere à atividade que ocorre nas fábricas da Dell Technologies por membros credenciados da Dell Technologies que fazem
parte da equipe de produção. “Sessões de ideação” são sessões que inspiram ideias.

29 “Funcionários globais” são definidos como todos os funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo
integral, meio período e estagiário. “Funcionários ativos” é um subconjunto dos funcionários globais que não está atualmente sob uma
licença aprovada. Os cursos são baseados nos objetivos globais e dos negócios exigidos.

16

“Interna” se refere à participação nas fábricas da Dell por membros credenciados da Dell que fazem parte da equipe de produção.
Isso abrange fábricas gerenciadas pela Dell Technologies, fornecedores de montagem final, diretos e secundários.

17

“Cadeia de suprimentos” se refere a fornecedores terceirizados de montagem final, diretos e secundários.

18

“Força de trabalho global” é definida como funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral,
meio período, estagiário e contrato a termo, exceto os que trabalham para a Secureworks e VMware. Em 1º de setembro de 2020,
a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para o Symphony Technology Group. Portanto, os funcionários da RSA não são mais
incluídos nos dados do ano fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal de 2021 são de 29/01/2021.
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30 “Funcionários globais” são definidos como todos os funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo
integral, meio período e estagiário. “Funcionários ativos” é um subconjunto dos funcionários globais que não está atualmente sob uma
licença aprovada. Os cursos são baseados nos objetivos globais e dos negócios exigidos.
31

“Parceiros” se refere aos solution providers de nível de metal e distribuidores autorizados que participam do Dell Technologies Partner Program.

32

“Parceiros” se refere aos solution providers de nível de metal e distribuidores autorizados que participam do Dell Technologies Partner Program.
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Promover a sustentabilidade
Temos a responsabilidade de proteger e enriquecer nosso planeta junto com nossos clientes, fornecedores
e comunidades. Essa é uma parte fundamental de nossos negócios, e incorporamos as práticas de
sustentabilidade e ética em tudo o que fazemos, assumindo a responsabilidade por nossas ações
e gerando melhorias onde e sempre que possível.
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Esta é a essência de tudo o que fazemos
Nossas metas de promoção da sustentabilidade se alinham a estas áreas de foco

Aceleramos a economia circular
Até 2030, a população global crescerá em quase um bilhão de pessoas.
Com esse crescimento, nossa economia pressionará como nunca as
fronteiras planetárias e os sistemas sociais. Porém, há uma escolha.
Podemos optar por mudar o sistema. Ao deixar para trás a economia linear
e adotar uma circular, podemos projetar a redução de resíduos, estender
a vida útil dos produtos e materiais e encontrar formas de regenerar os
sistemas naturais, que são vitais para a sobrevivência do nosso planeta.
Na Dell Technologies, 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.
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Protegemos o planeta e colaboramos
com os clientes e parceiros para que
eles façam o mesmo

Defendemos as pessoas diversas
que constroem nossos produtos

Nosso planeta já apresenta os efeitos das mudanças ambientais, e tudo leva
a crer que essas mudanças estão se tornando mais frequentes e graves.
Condições climáticas extremas, refugiados climáticos e pressões sobre
sistemas de recursos naturais são exemplos do impacto em longo prazo
que estamos começando a observar.
As ações atuais e ao longo da próxima década causarão um efeito profundo
sobre como o mundo reduz os danos e se adapta às mudanças climáticas.
A Dell Technologies continuará trabalhando em todo seu ecossistema de
negócios, valorizando os recursos naturais e minimizando seu impacto.

CULTIVAR A INCLUSÃO
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A sustentabilidade se resume a tomar medidas no presente que garantam
oportunidades futuras. Nossa cadeia de suprimentos é ampla e complexa,
envolvendo muitas pessoas no mundo todo. Com o poder dessa força
global, a Dell Technologies tem a escala e a capacidade para impulsionar
a produção responsável.
Como condição de fazer negócios conosco, insistimos em práticas éticas,
respeito e dignidade para todos os que criam nossos produtos. Fazemos
parcerias com muitos de nossos fornecedores para ajudá-los a desenvolver
as percepções e os recursos necessários, tudo com apoio de um programa
de garantia abrangente, inclusive auditorias, que aceleram e mantêm as
melhorias. Estamos também honrados por ser 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.
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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.
A produção sustentável é essencial na economia moderna.
Com o crescimento atual da população e as pressões sobre
o ecossistema, a tradicional abordagem de nossa sociedade
de descartar materiais como “resíduos” é insustentável.

Reutilização e reciclagem
A extensão da vida útil
e a recuperação de materiais
no fim da vida útil promovem
a economia circular.

ACELERAÇÃO
DA CIRCULAÇÃO

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

Saiba mais sobre a perspectiva da Dell sobre a circularidade.

Desempenho até o momento*

Ano fiscal de 2021

3,9%

O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.

Ano fiscal de 2020

3,5%

Pioneirismo no uso de bioplástico

9,11%

9,6%

Ano fiscal de 2021

Nossos designers começam pensando
no objetivo, tornando os produtos
fáceis de usar, reparar e reciclar
quando chegam ao fim da vida útil.

Compreender os desafios de uso de materiais
sustentáveis, reciclagem e reutilização é essencial para
essa meta. A Dell envolve os clientes por meio de mídias
sociais e outros conteúdos para compartilhar a relevância
da economia circular na vida de todos. Conduzimos
pesquisas para determinar como os consumidores são
motivados ou desafiados a reciclarem. Aprimoramos
continuamente nossas ofertas de reciclagem, inclusive
o novo serviço opcional de mover os dados dos clientes
de sistemas antigos para novos e limpar os respectivos
sistemas antes da reciclagem.

Nossa meta audaciosa é recuperar o que produzimos
e dimensionar significativamente a adoção de materiais
reciclados e renováveis. Essas duas ações, juntamente
com a metodologia de design da Dell Technologies para
otimizar a reciclagem e reusabilidade de produtos, dão
suporte ao futuro da economia circular. Continuamos
a avaliar os dilemas de sustentabilidade ao identificar
fontes alternativas de material para minimizar o impacto
sobre o planeta, o que também atende a nossos requisitos
de desempenho.

Ano fiscal de 2020

Design inovador

Porcentagem de conteúdo reciclado/renovável nos produtos

Porcentagem dos produtos coletados (total de unidades
para reciclagem e reutilização em relação à quantidade de
produtos vendidos)
85%
87%

“Com o uso de bioplástico, estamos trabalhando para cumprir nossa meta de 2030 e aprimorando nossa oferta de um dos
mais sustentáveis portfólios de PCs comerciais do setor. O compromisso da Dell Technologies com a sustentabilidade abrange
o design, o desempenho e a recuperação para que os clientes se sintam confiantes ao comprar, usar — e quando chegar
o momento — reciclar os sistemas Dell.” — Rahul Tikoo. Vice-presidente sênior e gerente geral, Client Product Group
A Dell foi pioneira no uso de bioplástico renovável nas tampas da nova série Latitude 5000 e Precision 3560/3561.
Nosso bioplástico é feito de talol — um subproduto do processo de fabricação de papel que estamos usando para
acelerar a economia circular. Transformamos o talol em policarbonato reciclável, o mesmo tipo que usamos em muitas
outras aplicações.

Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

Porcentagem de conteúdo de material reciclado/renovável nas embalagens
* 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

Oferecemos devoluções sem contato
de tecnologias desativadas

Ampliamos a iniciativa de discos
rígidos circulares

Aumentamos em 144%* o número de clientes que utilizam
nossa opção de devolução por correio em comparação
com o ano fiscal de 2020. Esse serviço permitiu que
empresas e consumidores continuassem a reciclar de modo
responsável a tecnologia da Dell Technologies usada por
eles, independentemente do local de trabalho ou residência
durante a pandemia de COVID-19. A abordagem de longa
data da Dell consiste em oferecer soluções práticas de
reciclagem para os clientes em todo o mundo que buscam
minimizar o respectivo impacto ambiental. Continuaremos
a modernizar e aprimorar a experiência de reciclagem dos
clientes à medida que a tecnologia e o comércio eletrônico
evoluírem.

Aprofundamos a iniciativa de discos rígidos circulares
da Dell para incluir a solução de alumínio reciclado
de loop fechado. Continuamos nossa parceria com
a Reconext e a Seagate para usar alumínio de unidades
empresariais antigas da Dell na placa básica dos novos
discos rígidos nos produtos Dell. Em nosso esforço piloto
inicial, 24.000 unidades com alumínio reciclado de loop
fechado foram usadas em determinados OptiPlex 7090
de formato pequeno e minitorre. O alumínio está entre
os cinco principais materiais mais usados nos produtos
da Dell Technologies. Essa inovação aproxima a Dell
e o setor das cadeias de suprimentos de metal circulares.
Estamos avaliando oportunidades de dimensionar o uso
de alumínio reciclado de loop fechado para unidades
adicionais, juntamente com outros usos no setor.

* Esses dados se baseiam no número de etiquetas impressas
ano a ano, do ano fiscal de 2020 ao de 2021.
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Reciclamos o plástico de áreas costeiras
Aumentamos de 25% para 50% o volume de plástico
desviado dos oceanos com o aumento da porcentagem
de conteúdo de plástico de áreas costeiras nas bandejas
das embalagens de alguns dos novos notebooks Dell
XPS. As bandejas das embalagens de certos modelos
Dell Latitude 2 em 1 continuam a apresentar 25% de
conteúdo reciclável oriundo do plástico de áreas costeiras.
Todo o material adicional usado nas bandejas dessas
embalagens, independentemente da porcentagem,
provém de materiais obtidos de conteúdo reciclado
após o consumo. (Esses números são disponibilizados
pelos fornecedores e incluem uma variação de ±10%.)
Continuamos a buscar alternativas econômicas nas
embalagens para expandir o uso de plástico de áreas
costeiras. Além disso, trabalhamos para ampliar o uso
desse material além da embalagem, conduzindo várias
investigações de uso dos produtos para possíveis
versões futuras.
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Inovamos com a fibra de carbono
recuperada
Continuamos a gerar inovações em fibra de carbono
recuperada, aumentando para 3,8 milhões de libras
o uso de fibra de carbono recuperada pela Dell ao longo
da vida útil. O novo Latitude Série 5000 e o Precision
3560/3561 usam uma combinação de fibra de carbono
reciclada antes do consumo (20%), plástico reciclado
após o consumo (30%) e bioplástico (21%), elevando
o total de conteúdo reciclado e renovável da resina para
71% por peso na tampa. Além disso, dimensionamos
o processo para usar fibra de carbono recuperada do
setor aeroespacial na tampa de LCD dos notebooks
Latitude Série 7000, aumentando o conteúdo reciclado
de aproximadamente 3% para 5% do peso do sistema,
tudo isso enquanto reduzimos em 40 gramas o peso
e em 0,2 mm a espessura em relação à geração anterior.
Vemos oportunidades de expandir ainda mais o programa
usando também material de outros setores, tais como
peças antigas de turbinas eólicas e carros.
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PROMOÇÃO DAS METAS DE SUSTENTABILIDADE

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

Destaques recentes
• Ingressamos na Alliance of CEO Climate Leaders do Fórum
Econômico Mundial em setembro de 2020, quando Michael
Dell entrou na aliança como parte do compromisso contínuo
em lidar com as mudanças climáticas.

A nova meta de emissões líquidas nulas é uma extensão das metas existentes relacionadas ao clima e reflete nosso sólido
compromisso com a cidadania corporativa responsável. Alcançar essa meta exigirá a cooperação global em muitos aspectos
de nossos negócios e nossa cadeia de valores mais ampla, uma abordagem com base científica, o cumprimento consistente
de nossa meta intermediária com limite de tempo e, mais importante ainda, nossas metas de emissões para 2030.

• Lançamos a nova meta de emissões líquidas nulas
no Dia da Terra de 2021.

Para alcançar emissões líquidas nulas, devemos reduzir significativamente ou eliminar as emissões dos escopos 1 e 2 e as
relevantes do escopo 3. Em seguida, devemos concentrar nossos esforços, quando possível, em equilibrar o restante
das emissões de GEE por meio de atividades de remoção de carbono. Sabemos que isso representa um grande desafio.
Porém, estamos preparados para enfrentá-lo nos próximos passos de nossa jornada rumo à atuação como referência
responsável para o planeta.

Desempenho até
o momento*

Medido em toneladas métricas de CO2 equivalente (MTCO2e)
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.

Ano fiscal de 2020

763.400

Ano fiscal de 2021

1.098.200

• Ajudamos a elaborar a nova política de mudanças climáticas
do Business Roundtable, solicitando outras ações para
reduzir as emissões de GEE.

58.000

Ano fiscal de 2021

• Obtivemos A na resposta da Dell ao questionário anual sobre
mudanças climáticas da CDP para 2020 e fomos designados
como CDP Supplier Engagement Leader pela qualidade
e abrangência das informações disponibilizadas pela Dell.

44.900

Escopo 1: emissões diretas

Escopo 3, categoria 4: transporte/distribuição upstream

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

Ano fiscal de 2020

• Continuamos a apoiar os esforços nacionais/globais em
defesa de políticas e ações para combater as mudanças
climáticas, inclusive as campanhas We Mean Business
Coalition, We Are Still In e America Is All In, assim como
a cofundação da Goal 13 Impact Platform.

Ano fiscal de 2020

240.500

Ano fiscal de 2021

61.400

Nosso trabalho em prol das metas existentes para 2030
relacionadas ao clima afeta o progresso rumo a essa nova
meta. Consulte as próximas páginas sobre metas deste
relatório para obter mais informações.

314.300

174.900

Escopo 2: emissões indiretas, com base no mercado

Escopo 3, categoria 6: viagem de negócios

Ano fiscal de 2020

3.748.600

Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

Ano fiscal de 2021

3.497.500

Escopo 3, categoria 1: mercadorias e serviços adquiridos

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

11.280.000

• Trabalharemos em parceria com nossos 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

10.200.000

Escopo 3, categoria 11: uso de produto vendido

Saiba mais sobre a pegada de carbono da Dell Technologies.
Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

131.700
105.500

Escopo 3, categoria 3: atividades upstream relacionadas a combustíveis e energia
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Reduziremos em 50% as emissões de gases do efeito estufa (GEE)
dos escopos 1 e 2 até 2030

Destaques recentes
• Reduzimos em 78.500 toneladas métricas
as emissões de GEE dos escopos 1 e 2 em
comparação com o ano fiscal de 2020.
Atribuímos essa diminuição às aquisições
de eletricidade renovável adicional, além das
atividades novas e contínuas de melhoria da
eficiência no uso de energia. Uma parcela
da redução também está relacionada ao
isolamento e às restrições operacionais diante da
COVID-19, que levaram à diminuição temporária
das cargas de energia em muitos dos edifícios
de escritórios e operações de produção.

À medida que os efeitos das mudanças climáticas ficam cada vez mais evidentes e o ritmo do aquecimento global se
acelera, todos precisamos agir. O uso de eletricidade em nossos edifícios é a maior fonte de emissões de GEE de nossas
próprias operações, com quantidades menores oriundas de combustíveis e refrigerantes usados nos edifícios e veículos da
empresa. A Dell Technologies se concentra na eficiência no uso de eletricidade e em aumentar o uso de energia renovável.
Nossas metas de redução de GEE para 2030 foram aceitas pela Science Based Targets initiative como consistentes com
as reduções exigidas para restringir o aquecimento global a 1,5 grau Celsius, a mais ambiciosa meta do Acordo de Paris.

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

• Ampliamos nosso portfólio de geração de
energias renováveis no local com a construção
de uma nova matriz fotovoltaica de telhado
de 700 kWp com 1.590 painéis em nossa
instalação de produção de Penang, Malásia.
Esse sistema foi projetado para gerar
aproximadamente 900 megawatts-hora
de eletricidade limpa a cada ano.

As energias renováveis são essenciais no esforço de descarbonizar nossa economia e mitigar os efeitos das
mudanças climáticas. Essa meta também contribui para a meta acima de redução de emissões de GEE.

Desempenho até o momento*

• Mantivemos nosso foco em melhorias
energéticas nos edifícios que possuímos
e espaços que locamos. Projetos contínuos,
como a transição para a iluminação por
LED, a substituição do equipamento antigo
por modelos mais eficientes e a adição de
isolamento ao renovar telhados, exercem
um papel importante nos programas de
sustentabilidade local.

O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
298.500

Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

Ano fiscal de 2020

219.700

Ano fiscal de 2021

MTCO2e das emissões de GEE dos escopos 1 e 2 (baseadas no
mercado)

45%

54%

Eletricidade total utilizada gerada por fontes renováveis

• Recebemos a validação da Science Based
Targets initiative de que a meta de redução de
GEE dos escopos 1 e 2 da Dell para 2030 está
alinhada com o objetivo de 1,5 grau Celsius.

* 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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Reduziremos em 80% a intensidade energética de todo
o nosso portfólio de produtos (anos fiscais de 2012 a 2021)
A pegada de carbono de nossos produtos é claramente
parte da pegada dos clientes, mas também parte de nossa
própria pegada. Os três fatores principais que colaboram
com isso são o consumo de energia dos produtos,
o uso dos produtos pelos clientes e a maneira como
eles obtêm energia. Como a eletricidade ainda é gerada
pela queima de combustíveis fósseis em muitos locais,
todos nós devemos prestar muita atenção na eficiência
em que nossos produtos usam eletricidade. O modo
como os clientes usam nossos produtos também é uma
consideração importante, e nós damos suporte aos clientes
por meio de produtos, serviços e soluções que ajudam
a gerenciar a utilização da TI. Essa meta foi estabelecida
no ano fiscal de 2014 como parte do plano Legacy of
Good de 2020 e será desativada a partir do relatório do
ano fiscal de 2021. Este é o último ano que vamos relatar
a meta de intensidade energética de 2020. Continuamos
comprometidos com a sustentabilidade dos produtos
e estamos desenvolvendo uma segunda meta de geração
referente ao impacto do carbono dos produtos.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
Ano fiscal de 2020

71.2%
76,7%

Ano fiscal de 2021

Porcentagem de redução da intensidade energética do portfólio
de produtos (essa não é uma linha de base do ano fiscal de
2020; consulte a metodologia para obter mais informações)

Trabalharemos em parceria com nossos fornecedores diretos de
material para reduzir em 60% as emissões de gases do efeito estufa
(GEE) por receita unitária até 2030

Destaques recentes
• Alcançamos uma redução de 76,7% na
intensidade energética em todo o nosso
portfólio de produtos (anos fiscais de 2012
a 2021). Embora isso não tenha exatamente
cumprido a meta que estabelecemos em 2013,
ou seja, alcançar uma redução de 80% em todo
o portfólio, estamos extremamente satisfeitos
com os resultados. A melhoria ano após ano foi
impulsionada em parte pela redução de quase
10% na intensidade energética do portfólio
de clients e pela conclusão da transição dos
clientes para a 14ª geração de servidores.
• Começamos a desenvolver a substituição de
segunda geração da meta existente validada
pela Science Based Targets initiative (SBTi).
Essa será tanto uma meta independente
quanto intermediária de nosso compromisso
com as emissões líquidas nulas até 2050.
Vamos buscar obter a validação da nova meta
pela SBTi e planejamos um lançamento oficial
ainda este ano.

A Dell Technologies entende que parte do impacto geral
de carbono sobre o meio ambiente inclui as emissões
de carbono que ocorrem quando nossos fornecedores
fabricam componentes-chave e prestam serviços vitais
para nós. Nossa meta de redução de emissões demonstra
o compromisso com o enfrentamento das mudanças
climáticas e atende aos critérios da SBTi referentes
a metas ambiciosas para a cadeia de valores, o que
significa que estamos alinhados com as atuais práticas
recomendadas. Continuamos a fazer parcerias com
os fornecedores em seus esforços para definir e alcançar
as respectivas metas com base científica.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

47,1

43,4

MTCO2e das emissões de GEE do escopo 3, categoria 1
por milhão de dólar

• Continuamos a qualificar uma parcela
significativa de nosso portfólio segundo as
várias especificações ENERGY STAR®. Além
disso, a Dell Technologies continua a ser a única
fabricante a qualificar o equipamento de rede
de grande porte segundo a ENERGY STAR.

Destaques recentes
• Recebemos a validação da SBTi para
nossa meta com base científica.
• Implementamos programas piloto junto
a dois fornecedores para ajudá-los a entender
e lidar com os impactos sobre o clima.
Um fornecedor desenvolveu uma meta de
redução de emissões de GEE alinhada com
as diretrizes da SBTi. O outro fornecedor
se comprometeu a definir uma meta em
2021. Estamos usando o aprendizado dessa
experiência para envolver quatro fornecedores
estratégicos no próximo ano.
• Conscientizamos colegas e organizações
do setor quanto às nossas expectativas
referentes às reduções de emissões de GEE
dos fornecedores e aos recursos disponíveis
para apoiar esses esforços. Isso ajuda os
fornecedores a priorizar melhor os respectivos
esforços de eficiência no uso de energia
e a assegurar que eles recebam orientação
consistente com o uso de uma terminologia
comum e de práticas recomendadas.
• Fomos reconhecidos pela CDP como líder
em engajamento de fornecedores por nossos
esforços para incentivar a participação dos
fornecedores na cadeia de suprimentos da
CDP e para propagar as ações climáticas
por toda a cadeia de valores.

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

Destaques recentes

O compromisso da Dell Technologies com a proteção
do planeta pode ser global, mas são as ações locais,
fundamentadas pelas necessidades locais, que geram
resultados significativos. O compromisso no nível local
pode ocorrer de várias formas, e como chegamos a isso
pode variar. Por exemplo, nossas fábricas em Xiamen, China,

enfrentam problemas relacionados à água que são muito
diferentes dos nossos escritórios em Montpellier, França, ou
nossos data centers em Durham, Carolina do Norte. Nossos
esforços para cumprir essa meta foram iniciados com o foco
em duas iniciativas globais: a redução do uso de água doce
e a redução dos resíduos gerados em nossas instalações.

Reduziremos em 25% o uso de água
doce nas instalações pertencentes
à Dell Technologies em locais com grande
escassez de água e em 10% em todos
os outros locais

Desempenho até o momento*

A Dell Technologies usa água doce principalmente
para fins domésticos, como para bebidas, cozimento,
limpeza e descarga de sanitários, bem como refrigeração
e irrigação de ambientes externos. A escassez de água,
qualquer situação em que a água é insuficiente para as
necessidades de uma região, é crônica 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. Entendemos nossa
meta de reduzir o uso de água doce como parte da
civilidade dessas comunidades.

Reduziremos em 90% os resíduos
plásticos no local de trabalho
O plástico de uso único, que é usado apenas uma
vez e então descartado, é sintomático da economia
linear. Queremos nos libertar desse uso. Nossa meta
se concentra em resíduos de plástico e poliestireno
plástico gerados nas instalações da Dell, como
embalagens de produtos e componentes, além
de serviços de alimentação e venda automática.

O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

• Recebemos a certificação Platinum do Indian Green Business Council (IGBC) pelo projeto Green Interiors
concluído recentemente em um espaço de escritório locado em Bangalore, Índia. A nova localização contém
acessórios com eficiência no uso de água e energia, além de contar com materiais ecológicos e outros recursos
de sustentabilidade. Essa instalação se alia a cinco outros edifícios e espaços da Dell em todo o país que
receberam a certificação Platinum ou Gold do IGBC e do LEED desde 2019.
• Fomos nomeados como empresa vencedora nacional do Golden Peacock Environmental Management Award
em 2020 pelas operações da International Services Private Limited da Dell em Bengaluru, Índia. Em 2018, a Dell
recebeu um louvor especial do Golden Peacock por seus esforços contínuos em prol da sustentabilidade.
• Participamos de um desafio empresarial proposto por uma empresa local de consultoria e gestão de resíduos
na Polônia. Do final de 2018 ao início de 2020, as instalações da Dell em Lodz e Varsóvia foram submetidas
a uma auditoria de resíduos, participaram de atividades de conscientização de funcionários e concluíram uma
série de recomendações para obter o reconhecimento pelos esforços para zerar os resíduos.

68
45

Megalitros de água doce usados em locais com grande escassez
de água
1.358

Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

• Reduzimos a quantidade de água doce usada em locais com grande escassez de água e em outros locais em
virtude do isolamento e das restrições diante da COVID-19, o que levou à redução significativa do uso de água
por funcionários nos sistemas dos edifícios. Entendemos que essas reduções no uso de água talvez sejam
temporárias, visto que o ano fiscal de 2021 foi singular.

1.161

Megalitros de água doce usados em outros locais
Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

1.011
1.084

• Recebemos o reconhecimento nos EUA do Departamento de Qualidade Ambiental da Carolina do Norte
pelos 10 anos de participação das operações de produção da Dell — em Apex, Carolina do Norte — na
Environmental Stewardship Initiative do estado, que promove atividades que cumprem ou excedem
os requisitos regulamentares. O campus da Dell em Austin, Texas, renovou sua aplicação de dois anos
e permanece como líder empresarial ecológico de nível Platinum no programa administrado pela cidade
de Austin.
• Lançamos a ferramenta da Web interna Eureka for Sustainability, com a qual os membros de equipes podem
enviar suas ideias para projetos que ajudarão a Dell a cumprir suas metas de sustentabilidade. Vamos avaliar
essas ideias, por exemplo, formas de melhorar o gerenciamento de resíduos, para determinar projetos piloto
que podem ser implementados nas operações diárias.

Toneladas métricas de resíduos plásticos gerados nos locais
de trabalho de produção

* 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

Destaques recentes
• Continuamos nossa oferta de treinamentos
avançados móveis e on-line para os funcionários
da cadeia de suprimentos. Como a COVID-19
limitou as oportunidades de treinamento no
local, nós aprimoramos o treinamento online existente sobre tópicos como saúde,
segurança e trabalho forçado e lançamos
módulos de prevenção da COVID-19 por
meio de um aplicativo móvel. Com a oferta
de mais treinamento on-line, alcançamos
efetivamente pessoas da cadeia de suprimentos
e aumentamos em 46% o número de horas de
treinamento que a Dell Technologies forneceu
em comparação a 2019.

A Dell Technologies espera promover um local de trabalho seguro e saudável independentemente de qualquer condição.
Assegurar esse ambiente de trabalho frequentemente envolve incentivar o compromisso com a saúde, a segurança,
o treinamento e o gerenciamento. Nossa cadeia de suprimentos não é diferente, e temos o compromisso de reforçar
a operação responsável de nossas fábricas e nossos fornecedores.

Desempenho até o momento*
O ano de 2019 é a linha de base do progresso ano após ano.
Ano de 2019

41.733

Ano de 2020

61.124

• Colaboramos para fortalecer nossos programas
de responsabilidade social e ambiental.
Trabalhando com colegas do setor por meio da
Responsible Business Alliance, desenvolvemos
as Principais diretrizes para a proteção dos
funcionários dos fornecedores durante
a COVID-19, o que ajudou os fornecedores
a manter a resiliência e se planejar para o futuro.

Horas totais de treinamento em responsabilidade social e ambiental
fornecido às pessoas da cadeia de suprimentos global da Dell

entre os membros da Responsible Business Alliance é essencial
“Aparacolaboração
impulsionar o progresso e lidar com os desafios em todas as nossas

• Trabalhamos em parceria com os fornecedores
para ajudá-los a gerenciar com segurança os
produtos químicos de processo usados nas
respectivas fábricas e a reduzir a exposição
dos funcionários. No início de 2021, a Dell
Technologies ingressou como signatária no
programa Toward Zero Exposure por meio
da Clean Electronics Production Network.
Esse programa oferece orientação às
empresas sobre o uso de produtos químicos
de processo, reduz a possível exposição de
funcionários a produtos químicos de prioridade
identificada e busca alcançar níveis mais
profundos da cadeia de suprimentos.

cadeias de suprimentos internacionais. Isso se aplica especialmente a 2020,
quando o setor enfrentou uma série de problemas relacionados à pandemia.
Somos extremamente gratos pelos esforços colaborativos de membros como
a Dell Technologies e pela participação ativa em nossa diretoria, o que ajudou
a assegurar o impacto contínuo de nossos esforços empresariais responsáveis.”
ROB LEDERER, DIRETOR EXECUTIVO, RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE

* 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, promoveremos o desenvolvimento de
habilidades prontas para o futuro para os funcionários de nossa
cadeia de suprimentos
Por meio de nossa cadeia de suprimentos global, milhares
de pessoas trabalham para criar os produtos e serviços
da Dell Technologies. Como todo mundo, eles querem
fazer um trabalho significativo, desenvolver novas
habilidades e progredir em suas carreiras. Estamos
trabalhando para identificar habilidades essenciais para
o futuro, fornecer aos membros de equipes as habilidades
e o treinamento necessário para melhorar as vidas deles,
promover as respectivas carreiras e dar suporte aos
esforços de nossos fornecedores para fazer o mesmo.

Desempenho até o momento*
O ano de 2019 é a linha de base do progresso ano após ano.
Ano de 2019
Ano de 2020

12.723
6.592

Número total de horas de treinamento de habilidades prontas
para o futuro nas localizações de produção internas

Linha de base de 2020: 99.271
Número total de horas de treinamento de habilidades
prontas para o futuro na cadeia de suprimentos

Destaques recentes
• Entrevistamos as pessoas de nossa cadeia
de suprimentos para entender melhor o que
os funcionários da linha de frente e a gestão
dos fornecedores compreendem como
habilidades “prontas para o futuro". Isso faz
parte dos esforços contínuos para criar uma
referência de desempenho das necessidades
de treinamento em habilidades prontas para
o futuro, tais como as principais habilidades
comerciais, cognitivas, pessoais/interpessoais
e de liderança. No próximo ano, usaremos essas
informações para desenvolver programas piloto
para fornecedores específicos com o objetivo
de equilibrar essas expectativas e desenvolver
uma estrutura que destaque as práticas
recomendadas a serem compartilhadas em
toda a cadeia de suprimentos.
• Continuamos a trabalhar com a equipe interna
de produção por meio de treinamentos
e desenvolvimento nas áreas de alfabetização
digital e habilidades essenciais ao futuro.
Para inovar diante dos desafios da COVID-19,
utilizamos a tecnologia e as soluções de
aprendizado remoto da Dell para focar
o aprendizado sobre o futuro de trabalho
em um modelo virtual.

* 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, manteremos o engajamento com
as pessoas que fazem nossos produtos

Destaques recentes

É importante envolver as pessoas que fazem nossos produtos, ouvir o feedback e aproveitar essas percepções exclusivas
para criar um local de trabalho melhor e aprimorar a empresa. Nossa experiência interna, por meio do programa de cultura
de inovação da equipe de produção, demonstra como um ambiente positivo e inclusivo permite que a inovação prospere
por meio da interação individual, do desenvolvimento de habilidades, de eventos dedicados e do reconhecimento. Essa
experiência forma a base da interação da Dell Technologies com os fornecedores para dar suporte aos respectivos
programas semelhantes.

Desempenho até o momento*
O ano de 2019/ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
Ano de 2019

Ano fiscal de 2020

12.487
11.699

Ano de 2020

Ano fiscal de 2021

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

99%

Ano de 2020

100%

Porcentagem das instalações de produção com canais
de feedback estabelecidos

303

826

Ideias internas de inovação implementadas como projetos

Ano de 2019

Ano fiscal de 2020

620

Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

97%
86%

Nível de participação em sessões de ideação internas

• Exploramos opções para apoiar a solução
colaborativa de problemas entre os membros
das equipes de produção da Dell para lidar
com os desafios relacionados à COVID-19.
A pandemia de COVID-19 limitou nossa
capacidade de organizar sessões de ideação
em pessoa com os fornecedores, embora
tenha trazido oportunidades para que os
membros de equipes inovem virtualmente
de maneiras inéditas. Como resultados desses
esforços bem-sucedidos, continuaremos
a usar essas ferramentas para complementar
as sessões presenciais no futuro.
• Capacitamos os membros das equipes
de produção da Dell a serem criativos no
enfrentamento de desafios como parte do
compromisso em longo prazo com a inovação
na cadeia de suprimentos. Como exemplo,
quando o equipamento de proteção individual
estava escasso no início da pandemia de
COVID-19, os membros das equipes de
produção usaram a tecnologia de impressão
3D para projetar e criar escudos faciais
e fivelas de orelha que permitissem ajustar
as máscaras faciais. Além disso, demos
suporte logístico a um dos fornecedores
locais que monta e testa ventiladores.

Não disponível

371

Ano fiscal de 2021

• Dirigimos a nova plataforma de voz da
Responsible Business Alliance para funcionários
em nossa cadeia de suprimentos. Projetada
para compreender as condições em toda
a cadeia de suprimentos, essa plataforma traz
aos funcionários mais alternativas para dar
feedback e aprender habilidades profissionais.
A funcionalidade inclui uma ferramenta de
pesquisa e um aplicativo de aprendizado
móvel. O feedback inicial foi positivo, e vamos
implementá-la para fornecedores específicos
no ano fiscal de 2022.

Sessões de ideação na cadeia de suprimentos
Número de sessões internas de ideação

* 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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Cultivar a inclusão
Na Dell Technologies, somos uma equipe diversa e valorizamos as perspectivas exclusivas dos membros
de todas as equipes. A diversidade de pensamento e experiência ajuda a promover a inovação e apoia
nosso propósito de criar tecnologias que impulsionem o progresso humano. Somos inabaláveis em nosso
compromisso com a igualdade, a confiança e a defesa entre as pessoas.
Vemos a diversidade, a igualdade e a inclusão como um imperativo de negócios que nos permitirá
construir e capacitar a força de trabalho futura e fazer nossa parte para enfrentar os problemas sociais.
Cultivar um ambiente de trabalho inclusivo é essencial para atender às necessidades futuras de talentos,
incorporar as perspectivas dos membros de equipes e refletir a base de clientes global, além de manter
a ética, a integridade e o compromisso com oportunidades iguais de emprego para todos.
Acesse o Relatório de diversidade e inclusão de 2021 para obter mais informações.
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Desvendando a inovação ao celebrar as diferenças
Nossas metas de cultivo à inclusão se alinham a estas áreas de foco e são sustentadas pelo Culture Code e pela People Philosophy

Dimensionamos para maximizar o impacto

Criamos e atraímos a força
de trabalho futura

Desenvolvemos e retemos uma força
de trabalho capacitada

Segundo uma pesquisa da Korn Ferry, a escassez de mão de obra
capacitada em tecnologia pode aumentar para 4,3 milhões de funcionários
até 2030. Para atender bem os clientes do futuro, precisamos de mais
alunos estudando STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática)
no presente — alunos de todos os gêneros e históricos. Para preencher
nosso pipeline de talentos, precisamos fechar a lacuna da diversidade.

As unidades de negócios e equipes com mais envolvimento dos
funcionários apresentam níveis mais altos de desempenho, de acordo com
a 10ª meta-análise de engajamento de funcionários da Gallup. A Gallup mede
o compromisso por meio de elementos acionáveis do local de trabalho com
vínculos comprovados aos resultados de desempenho — por exemplo,
oportunidades para que os funcionários façam o seu melhor, desenvolvam
as habilidades de trabalho e tenham suas opiniões consideradas.

Conforme a composição da força de trabalho evolui, as empresas que
adotam a diversidade, a igualdade e a inclusão observam ganhos de
inovação, produtividade, engajamento e satisfação dos funcionários,
além de lucratividade, de acordo com a McKinsey. Isso coincide com uma
tremenda mudança no poder de compra que espelha as mudanças na
força de trabalho: A influência econômica das mulheres e das minorias
sub-representadas continua a crescer, de acordo com a Catalyst.
A People Philosophy foi elaborada para nos ajudar a atrair os melhores
talentos do mundo e fornecer soluções inovadoras para nossos clientes,
negócios e membros de equipes.
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PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

A Dell Technologies é uma equipe diversificada, mas com perspectivas
exclusivas. Somos unidos em nosso propósito, nossa estratégia e nossa
cultura. Os membros de equipes envolvidos e capacitados se sentem
conectados, como se fossem parte de algo maior. Essas conexões
ganham vida por meio de atividades e relações que são significativas
para o indivíduo. Oferecemos recursos e oportunidades para que os
membros das nossas equipes se conectem no nível profissional, bem
como no pessoal.

CULTIVAR A INCLUSÃO

TRANSFORMAR VIDAS

ÉTICA E PRIVACIDADE

A falta de maior diversidade tecnológica é um problema histórico e em todo
o setor que exige soluções colaborativas. Como uma das maiores empresas
de tecnologia do mundo, estamos em uma posição privilegiada para mostrar
o caminho e ajudar a mudar a narrativa da diversidade tecnológica.
Nossos líderes estão na vanguarda da maneira como dimensionamos
a igualdade no local de trabalho. Oferecemos oportunidades educacionais
envolventes para os membros das nossas equipes em diversos tópicos
de diversidade, desde a identificação de maneiras de atenuar as tendências
inconscientes até promover um estilo de liderança mais cooperativo
e inclusivo sempre que essas tendências são identificadas. Estamos
também forjando parcerias significativas com clientes e organizações
que compartilham de nossos valores para criar alianças mais fortes
e uma comunidade que reconheça, respeite e acolha esses valores.
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RELATÓRIO DO PROGRESSO REAL DO AF21 / 53

META AMBICIOSA DE CULTIVO À INCLUSÃO

Como chegamos lá

Até 2030, 50% de nossa força de trabalho global e 40% de
nossos líderes de pessoas globais serão aqueles que se identificam
como mulheres
A Dell Technologies se dedica a atrair e desenvolver as pessoas que se identificam como mulheres com o objetivo
de alcançar a paridade de gênero nas operações globais. Queremos que as pessoas que se identificam como mulheres
sejam representadas em todas as funções, especialmente em cargos técnicos e funções de liderança tradicionalmente
sub-representadas. Nossa meta ajudará a garantir que a Dell Technologies seja a empregadora preferencial de todos.

Desempenho até o momento*

Ano fiscal de 2021

Ano fiscal de 2020

31,1%
31,8%

Ano fiscal de 2021

Porcentagem da força de trabalho global que se identifica
como mulher

Desenvolver e reter

Dimensionar

• Diversidade para preencher
cargos em tecnologia
e aumentar a inovação

• Autonomia para
o engajamento

• Educar para a igualdade
no local de trabalho

• Suporte às conexões
com os funcionários

• Parcerias para apoiar
a diversidade e a inclusão

• Fortalecimento por meio
de liderança, conexão
e crescimento dos
funcionários

• Desenvolver inovações
revolucionárias
relacionadas
à diversidade

• Olhar além do pool
de talentos “tradicional”

O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
Ano fiscal de 2020

Criar e atrair

• Parcerias para garantir
o preparo da força
de trabalho

24,4%

25,8%

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

Orientação e prática de mentoria de carreira
Na Dell Technologies, esperamos que todos os nossos líderes de pessoas adotem perspectivas diferentes e exclusivas
como catalisadores de resultados inovadores. Praticar ativamente a mentoria e a inclusão está na essência da People
Philosophy. Com base nos dados da pesquisa com funcionários Tell Dell do ano fiscal de 2022, 25% dos respondentes
atuam como mentores e 23% afirmam que têm um mentor.

conquistar e retribuir
“Aprender,
tem sido meu princípio orientador
para a liderança. E eu continuo
a aprender e reaprender com
outros. Para mim, a liderança
não se resume a quantas pessoas
nos seguem, mas sim a quantas
pessoas podemos inspirar,
capacitar e influenciar.”

Rola Dagher é um exemplo de líder que incorpora todas as experiências para se tornar uma líder melhor. Com mais
de 25 anos de experiência em TI, inclusive funções de liderança no segmento empresarial e no Infrastructure Solutions
Group da Dell Technologies, a mais nova função dela como diretora global de canal é o próximo passo natural.
Ela aproveitou as novas experiências em sua própria carreira e está dedicada a ajudar a moldar positivamente as jornadas
de outras pessoas.

ROLA DAGHER, VICE-PRESIDENTE SÊNIOR,
CHANNEL SALES

* 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
Acelerando com uma
liderança autêntica
Diversity Leadership Accelerator
“OProgram
(DLAP) me deu espaço para

Apoiamos a força de trabalho
• Continuamos a evoluir as práticas de trabalho remoto
durante a pandemia de COVID-19. Solicitamos para os
gerentes se concentrarem na flexibilidade e oferecerem
opções de bem-estar, como o Dell Wellness Hub online. Essa oferta ajuda os funcionários e seus familiares
a desenvolver e manter hábitos saudáveis adaptados
aos interesses de cada indivíduo, inclusive de bemestar físico, mental e financeiro.
• Coletamos informações de todos os Employee
Resource Groups referentes aos desafios que os
pais enfrentaram ao trabalhar durante a pandemia
de COVID-19. Com base no que aprendemos,
continuaremos a trabalhar para encontrar soluções
que continuem desenvolvendo a força de trabalho.
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Preparamos mulheres para funções
de gerenciamento de linha de frente

Continuamos a criar um pipeline
de líderes diversificados

• Atualizamos o Managing Success Now (MSN),
um programa que as unidades de negócios podem
oferecer para preparar os membros de equipes que
se identificam como mulheres para as funções de
gerenciamento da linha de frente. Os aprendizados
abrangem como navegar pela cultura corporativa
e criar redes de suporte. Em 2020, adicionamos um
modelo de coaching, avaliações individuais e uma
plataforma de socialização. No ano fiscal de 2021,
a Secureworks lançou a primeira coorte MSN 2.0.

• Facilitamos a segunda coorte do Diversity Leadership
Accelerator Program (DLAP). O programa de nove
meses ajuda a lidar com a lacuna de gênero no
pipeline de liderança ao preparar os participantes
para os desafios de ser um líder diverso. Coaches
externos e executivos responsáveis internos apoiam
as oportunidades de desenvolvimento, visibilidade
e socialização de cada membro de equipe.

“MSN é o programa perfeito para as mulheres que estão
prontas para o próximo passo e precisam de orientação
para agir”, diz Linda Amorino, que lidera o programa para
60 mulheres na organização de Products and Operations
da Dell.

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

CULTIVAR A INCLUSÃO

imaginar uma autêntica liderança executiva.
A cultura de responsabilidade executiva,
educação, coaching e socialização me
ajudou a esclarecer meus objetivos de
carreira. Com a experiência do DLAP,
eu desenvolvi uma rede incrível de coortes
e aliados. Confio totalmente no DLAP para
concretizar meus sonhos, e não vejo a hora
de retribuir!”
YOLANDA WILLIAMS, GERENTE SÊNIOR, VENDAS

• Fizemos a transição para uma experiência totalmente
virtual no ano fiscal de 2021. Na coorte atual (que se
graduará no ano fiscal de 2022), 62% dos participantes
representam a diversidade étnica e 31% são de grupos
minoritários sub-representados. Ao final do ano fiscal
de 2021, 56% das pessoas que participaram do DLAP
conquistaram um crescimento na carreira.

TRANSFORMAR VIDAS

ÉTICA E PRIVACIDADE
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Até 2030, 25% de nossa força de trabalho nos EUA e 15% de nossos
líderes de pessoas nos EUA serão pessoas que se identificam como
negras/afro-americanas e hispânicas/latinas
A Dell Technologies cria ativamente um ambiente de trabalho inclusivo ao expandir o pipeline global de talentos para
minorias sub-representadas. Nossa equipe de aquisição de talentos entende que o cultivo à inclusão exige um local
de trabalho acessível e igualitário que seja atraente para as comunidades sub-representadas.
A garantia de um pipeline de talentos diversos exige foco, bem como uma estratégia sólida e expansiva. Colaboramos
com organizações sem fins lucrativos, governos e o meio acadêmico para desenvolver soluções tecnológicas inovadoras,
oferecer doações de caridade e compartilhar o conhecimento especializado que lida com os desafios enfrentados pelos
talentos sub-representados e desfavorecidos do mundo inteiro.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

13,33%

14,2%

Porcentagem da força de trabalho nos EUA que se identifica
como minorias negra/afro-americana e hispânica/latina
Ano fiscal de 2020

9,9%

Ano fiscal de 2021

participar do Project
“Ao
Immersion, tive uma exposição
inestimável aos profissionais do
setor de TI. O compromisso da
Dell de ajudar os estudantes
universitários dessa forma
foi expressivo.”
ROYCE PAYNE, TECNÓLOGO DE PRODUTO

11,4%

Porcentagem dos líderes de pessoas da força de trabalho dos
EUA que se identificam como minorias negra/afro-americana
e hispânica/latina

A história de Royce com a Dell Technologies
começou com workshops conduzidos pela
Dell no Morehouse College e, depois, com
um estágio na Dell em 2019. Ele foi contratado
em tempo integral para o programa Dell
Presales Academy em novembro de 2020.

Destaques recentes
• Continuamos a fortalecer os pipelines de aquisição de talentos por meio de programas universitários, inclusive
o Project Immersion. O envolvimento mais profundo com faculdades e universidades historicamente negras
(HBCUs) e instituições que atendem minorias ajudou a recrutar a mais diversa classe de estagiários na
história da Dell, sendo que 27% da classe eram compostos de negros/afro-americanos ou hispânicos/latinos
e 10% oriundos de HBCUs.
• Convocamos líderes de toda a empresa para que identificassem como aproveitar nosso longo compromisso
com a diversidade, igualdade e inclusão, ser uma empresa mais inclusiva e lidar com o racismo sistêmico
e a disparidade socioeconômica. Facilitamos também sessões de feedback para membros de equipes negros/
afro-americanos na América do Norte, Brasil, Europa, Oriente Médio e Ásia e lançamos um portal interno para
aprendizado, recursos e discussões. A partir de outubro de 2020, organizamos sessões de mesa redonda com
hispânicos/latinos para ouvir suas perspectivas pessoais. Os 13 Employee Resource Groups também geraram
muitas ideias e ajudaram a garantir que todos os grupos, aliados e pontos de vista fizessem parte do processo.
• Fortalecemos nosso compromisso de apoiar os talentos hispânicos/latinos por meio de parcerias com
a Hispanic Association on Corporate Responsibility (HACR), a Association of Latino Professionals For America
(ALPFA), o Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI) e o novo Centro de Justiça Social da Prospanica.
Otimizamos os benefícios do Leadership Pipeline Program™ e do programa Young Hispanic Corporate
Achievers™ da HACR e o ALPFA Fellowship Program para o acesso à socialização, ao desenvolvimento
profissional e a casos de negócios diversos.
• Investimos no novo programa Changing the Face of Tech em cursos superiores de dois anos, escolas
vocacionais e instituições com cursos de quatro anos que atendem minorias. Ao final de 2020, esse programa
ajudou a expandir nossa estratégia para equipar estudantes para carreiras de sucesso no setor tecnológico.
Continuaremos a aprimorar e aproveitar essa base.
• Lançamos um novo programa de recrutamento em faculdades comunitárias no ano fiscal de 2021.
Identificamos 23 faculdades comunitárias com as quais a Dell fará parcerias estratégicas, trabalhando
de perto com instituições acadêmicas para criar relações com os candidatos.
• Desenvolvemos currículos, que serão implementados em um trabalho conjunto com as faculdades e incorporam
habilidades pessoais, profissionais e tecnológicas emergentes para ajudar os estudantes a desenvolver e demonstrar
seu potencial e prepará-los para funções significativas na Dell e no setor tecnológico.

* 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, 90% de nossos funcionários classificarão
seus trabalhos como significativos
Os membros de equipes desejam ter empregadores
responsáveis que demonstrem empatia com as várias
partes interessadas. De acordo com um Estudo global
sobre tendências de talentos de 2021 conduzido pela
Mercer, os funcionários estimulados têm três vezes mais
chances de confiar que a respectiva organização está
fazendo o que é certo para a sociedade em geral. A Mercer
identificou o “foco no futuro” e o “estímulo à experiência do
funcionário” como duas das quatro principais tendências que
moldam a força de trabalho atual. A Dell usa uma variedade
de métodos para compreender e avaliar como os membros
de equipes se sentem sobre a Dell, o trabalho deles
e o que torna suas experiências de carreira significativas.
As pesquisas anuais ajudam a identificar o que estimula
os membros de equipes e o que precisa melhorar.
A métrica dessa meta é baseada nas classificação média que
os funcionários entrevistados deram para seus líderes durante
a pesquisa de opinião dos funcionários anual, interna e opcional
da Dell Technologies.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.

Destaques recentes

Destaques recentes

• Relatado pela Tell Dell, nossa pesquisa de
opinião dos funcionários anual, interna
e opcional: 91% dos membros de equipes
acreditam que o trabalho deles é significativo
e contribui para um propósito maior.

• Alcançamos 44% de participação nos 13 ERGs
com 463 ramificações em 74 países. No ano
fiscal de 2021, mais de 54.000 membros de
equipe exclusivos pertenciam a um ou mais
ERGs, o que significa um aumento de 26%.
Os ERGs colaboraram no Dia Internacional
da Mulher, Be an Ally e outros eventos.

• Pedimos para os membros de equipes, como
parte da pesquisa anual Tell Dell, avaliarem
como colaboramos com o mundo: 86%
disseram que, mais do que outras empresas,
a Dell Technologies está contribuindo para o
mundo e impulsionando o progresso humano.
• Administramos uma pesquisa Pulse a uma
amostra aleatoriamente selecionada de
50% dos membros de equipes para coletar
dados específicos sobre as experiências no local
de trabalho durante a pandemia de COVID-19.
94% dos respondentes acreditam que a cultura
da Dell permite trabalhar com eficiência como
funcionários remotos, e 91% veem a liderança
sênior como eficaz ao conduzir a organização
durante a pandemia de COVID-19.

Ano fiscal de 2021

Os Employee Resource Groups (ERGs) são comunidades
na Dell Technologies que reúnem membros de equipes com
interesses ou históricos em comum. Eles são espaços para
que eles se desenvolvam pessoal e profissionalmente, tudo
isso enquanto estimulam a inovação, criam oportunidades
de negócios e solucionam problemas. Os 13 ERGs celebram
e defendem muitas culturas, crenças, ideias e pessoas em
nossa empresa.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.

93%

Ano fiscal de 2020

Até 2030, 50% de nossos funcionários participarão de Employee
Resource Groups para promover impactos sociais

91%
Ano fiscal de 2020

Porcentagem de funcionários que classificam o trabalho
como significativo

Ano fiscal de 2021

• Criamos sessões de momento de reflexão
para reconhecer a agitação social e civil.
Quase 28.000 membros de equipes de
78 países participaram de duas sessões
organizadas pela Black Networking Alliance
e pela equipe de liderança executiva.
• Utilizamos recursos de trabalho remoto do
Conexus, nosso ERG de trabalho flexível, para
apoiar 90% da força de trabalho — cerca de
140.000 pessoas — que fez a transição para
o trabalho remoto em tempo integral em virtude
das preocupações de saúde e segurança diante
da COVID-19. Durante a pandemia de COVID-19,
as ramificações do Conexus organizaram
webinars sobre inúmeros temas, desde o uso
do Zoom até o controle do bem-estar mental.

33%

44%

Porcentagem de funcionários que participam de ERGs

* 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, 75% de nossos funcionários acreditarão
que o respectivo líder os inspira
Nossa cultura é definida por nossos valores. Trabalhamos
e lideramos reconhecendo a importância das relações,
da motivação, do julgamento, da visão, do otimismo, da
humildade e da abnegação — isso faz parte de nosso
Culture Code. A Dell Technologies tem o compromisso
de construir um pipeline de liderança diversificado que
agregue um amplo espectro de habilidades e motive
outras pessoas a darem o melhor de si.
A métrica dessa meta é baseada nas classificação média que
os funcionários entrevistados deram para seus líderes durante
a pesquisa de opinião dos funcionários anual, interna e opcional
da Dell Technologies.

um momento no qual os
“Em
pais nunca precisaram de tanto

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

83%
83%

Porcentagem de funcionários que acreditam que a respectiva
liderança é inspiradora

Destaques recentes
• Atualizamos a pesquisa Tell Dell anual e interna e a pesquisa opcional de funcionários para o ano fiscal de 2022
e incluímos 12 perguntas novas sobre inclusão. Entre os exemplos estão: Em minha equipe, minha voz é ouvida;
meu líder investe tempo e energia para fomentar uma equipe diversificada e inclusiva; na Dell Technologies,
posso ter sucesso com minha personalidade autêntica. Planejamos continuar a aprofundar essas percepções
em nossas pesquisas.

suporte, fique muito grata com
a iniciativa de Michael Dell, que
dedicou seu tempo a ler livros
virtualmente para os filhos dos
membros das equipes durante
a COVID-19. A contação de
histórias com Michael ajudou
os pais, demonstrou sua
autêntica liderança e ofereceu
às famílias da Dell um vislumbre
do que torna nossa cultura tão
especial.”

• Medimos as experiências dos membros de equipes na Tell Dell, nossa pesquisa de funcionários anual, interna
e opcional: 83% relataram ter sido inspirados pelo respectivo líder, 93% afirmaram que o líder demonstra
cuidado com o bem-estar profissional e pessoal dos membros da equipe e 90% disseram que o líder os
incentiva a desenvolver as habilidades de que precisam para ter sucesso.
• Pedimos para os membros de equipes avaliarem o respectivo líder como parte da pesquisa anual Tell Dell:
94% dos membros de equipes afirmam que o líder se destaca em pelo menos um de nossos princípios de
liderança. Nossos princípios de liderança fazem parte do Culture Code e descrevem como é nossa gestão na Dell.
• Celebramos 3.927 Astros em 2021. Eles são líderes excepcionais que receberam uma pontuação favorável
de 85% ou mais em todas as categorias da pesquisa anual Tell Dell, inclusive Meu líder, Nossa cultura
e Experiência e inclusão globais na Dell, além de uma Employee Net Promoter Score maior do que
a referência de desempenho externa para empresas de alto desempenho.

CARLY TATUM, DIRETORA, CORPORATE AND
COMMUNITY AFFAIRS

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

Alguns de nossos trabalhos mais importantes promovem
avanços na conscientização interna e mudanças
positivas. Em 2014, a Dell Technologies estabeleceu
o Many Advocating Real Change, um programa
de desenvolvimento de aliados para a inclusão no
local de trabalho. Continuamos a desenvolver essa
experiência de aprendizado fundamental projetada para
ajudar os membros de equipes a identificar e reduzir
o preconceito inconsciente.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
15%

Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

33%

Porcentagem de funcionários que participam do aprendizado
básico anual

Destaques recentes

Destaque recente

• Respondemos à desigualdade racial
testemunhada em todo o mundo em agosto
de 2020 com a adição de conteúdo específico
sobre desigualdade racial ao aprendizado
fundamental Many Advocating Real Change
como resposta ao aumento da agitação
civil. Além disso, adicionamos o novo curso
Standing Strong Together: Confronting Racial
Inequity ao treinamento de ética anual da Dell.
Esse material de treinamento se concentra
em raça e etnia e na conscientização sobre
o preconceito racial e inconsciente, oferecendo
ferramentas para que os membros de equipes
se sintam valorizados, respeitados e seguros.

Demos autonomia aos membros de equipes para
que trabalhassem em organizações globais sem
fins lucrativos de maneiras inovadoras. Em 2013,
o Employee Resource Group (ERG) Asians in
Action (AIA) solicitou e recebeu US$ 20.000 da
Dell Technologies para fazer microempréstimos
sem juros por meio da Kiva, uma empresa de
microcrédito sem fins lucrativos.

• Asseguramos que as sessões de aprendizado do
Many Advocating Real Change continuassem
durante a pandemia de COVID-19 graças
à inovação para o ambiente virtual no ano
fiscal de 2021. O modelo virtual ajudou a
dimensionar o programa globalmente para
que ele fosse acessível a todos os membros
de equipes. No encerramento do ano fiscal de
2021, um total de 41.000 membros de equipes
haviam participado de uma sessão do Many
Advocating Real Change, inclusive 100% dos
executivos e 99% dos líderes de pessoas da
Dell Technologies.
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Quando os empréstimos são pagos, o AIA
reinveste o dinheiro em outros empréstimos.
Até o ano fiscal de 2021, o AIA “reciclou”
os mesmos US$ 20.000 para fornecer 351
empréstimos a pequenas empresas no Sul
da Ásia. O empréstimo médio é de US$ 250,
e a taxa de pagamento é de 99%. O total de
empréstimos feitos ultrapassa US$ 106.000.

O acesso à tecnologia pode ajudar as pessoas
a atingir todo o potencial delas. Por meio de nossas
iniciativas sociais e educacionais, buscamos apoiar
as pessoas que se identificam como mulheres e as
minorias sub-representadas, bem como as pessoas
socioeconomicamente desfavorecidas.
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 nossas iniciativas sociais
e educacionais.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.

• Criamos um conteúdo adicional específico
às regiões para lidar com nuances culturais
e assegurar que as sessões de aprendizado
sejam relevantes e relacionáveis,
independentemente da região.

* 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, 50% das pessoas capacitadas por nossas
iniciativas sociais e educacionais serão pessoas que se identificam
como meninas, mulheres ou grupos sub-representados

Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

“Há comunidades na Ásia que não têm acesso
a crédito nem a bancos. Isso afeta a capacidade de
emprestar dinheiro, melhorar o estilo de vida e sair
da pobreza”, diz Gaurav Dongaonkar, que gerencia
os microempréstimos da Kiva no AIA. “Com esses
empréstimos, nosso ERG pode ajudar.”
Os membros do AIA normalmente selecionam
novos beneficiários durante as celebrações
do Ano Novo Lunar ou Diwali. Em virtude da
pandemia de COVID-19 no ano fiscal de 2021,
os votos ocorreram virtualmente.

51,7%
56,1%

Porcentagem de pessoas beneficiadas que se identificam como
meninas, mulheres ou minorias
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Transformar vidas
Temos possibilidades ilimitadas quando usamos nossa escala, nosso portfólio e nossas parcerias para
resolver problemas sociais complexos. A tecnologia tem o poder de transformar. Porém, ela cria uma
divisão para quem não tem acesso a ela. Na Dell Technologies, temos o compromisso de enfrentar
essa disparidade ao aproveitar o poder da tecnologia para criar um futuro que possibilite concretizar
ao máximo o potencial humano.
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A tecnologia pode transformar nossas comunidades
Nossas metas de transformação de vidas se alinham a estas áreas de foco

Criamos tecnologias para enfrentar
problemas globais que afetam milhões
de pessoas
Um estudo feito pela Global Enabling Sustainability Initiative revelou
que cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU está
intimamente relacionado à tecnologia. Coletivamente, nossa escala, nosso
suporte e a aplicação inovadora do portfólio de tecnologias exercem um
papel importante para garantir o progresso real desses problemas globais.
Em um nível estratégico, além de nosso trabalho com organizações sem
fins lucrativos para aumentar o impacto positivo nas comunidades locais,
nós estabelecemos parcerias com organizações que se beneficiarão
mais de nossa inovação e do alcance global. Tudo se resume a aplicar
a mesma inovação e tecnologia de ponta que disponibilizamos aos clientes
e oferecer tudo isso como parte de nossa atuação estratégica para
aumentar o impacto sobre a área da saúde, a educação e a economia.
As seis estratégias tecnológicas principais — computação de borda,
redes 5G, gerenciamento de dados, nuvem híbrida, IA/ML e segurança
— apresentam oportunidades para nós e nossos clientes resolvermos
os grandes problemas sociais.
A Dell Technologies acredita que tem a responsabilidade de utilizar
a tecnologia para solucionar desafios sociais complexos de modo
a trazer resultados duradouros para um bilhão de pessoas até 2030.

INTRODUÇÃO

NOSSO PLANO

METAS

Este é o início da navegação para a página. Para sair da navegação, pressione a tecla “H” no teclado.

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

Nós trazemos mais pessoas para
a economia digital

Formamos parcerias para superar os
desafios mais urgentes da sociedade

Não consideramos o acesso à tecnologia um luxo, mas sim uma
necessidade. Como provedora de tecnologia global e cidadã corporativa,
observamos em primeira mão como o acesso e a inclusão permitem que
as pessoas de todos os lugares façam parte da era digital. A economia
de 2030 será baseada na inovação técnica do presente, e todos devem
ter acesso a ela para participar totalmente disso. O ano passado nos
ensinou — com toda a clareza — que precisamos fazer mais para garantir
a igualdade digital.

Milhões de organizações sem fins lucrativos do mundo inteiro geram
mudanças transformadoras nas respectivas comunidades todos os dias.
No entanto, a adoção e aplicação da tecnologia por elas são limitadas.
De acordo com uma pesquisa encomendada pela Dell Technologies,
96% das organizações sem fins lucrativos enfrentam barreiras para
a transformação digital.

Quando o mundo mudou do universo físico para o remoto como resposta
à pandemia de COVID-19, indivíduos, famílias, empresas e áreas geográficas
sem acesso digital ficaram para trás. Superar esse desafio exige mais
do que um dispositivo e acesso à Internet. Em reforço a nosso histórico
compromisso global e multimilionário de fornecer aos jovens carentes
ensino em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e melhorar
o acesso à tecnologia, pretendemos também atender às necessidades mais
amplas dessas comunidades com a oferta de alfabetização digital básica,
auxílio ao desenvolvimento de habilidades e suporte técnico, o que permitirá
transformar digitalmente os recursos comunitários.

CULTIVAR A INCLUSÃO
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Ao usar a tecnologia para aumentar a eficiência, impulsionar a lógica
analítica e garantir que o portfólio certo atenda às respectivas estratégias
atuais e de crescimento, as organizações sem fins lucrativos têm mais
condições de cumprir suas missões sociais. O programa Tech Pro Bono
oferece a essas organizações acesso à nossa rede global de membros
de equipes, que emprestam suas habilidades para ajudá-las a concretizar
o potencial total das soluções de tecnologia.
Esses programas também oferecem aos membros de equipes
a oportunidade de aplicar o próprio conhecimento especializado
e profissional para o progresso social. Juntos, podemos amplificar
ainda mais os esforços das organizações sem fins lucrativos aplicando
nossa tecnologia, habilidades e escala.
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Com nossa tecnologia e escala, desenvolveremos iniciativas
de saúde, educação e oportunidades econômicas para trazer
resultados duradouros a 1 bilhão de pessoas até 2030
Na atual economia digital, o acesso à tecnologia é mais
essencial do que nunca para enfrentar os desafios sociais
mais urgentes do mundo. Como líder de tecnologia
global, a Dell Technologies desempenhará um papel
essencial na resolução dos desafios mundiais por meio
de seus recursos, alcance e uma cultura que incentiva
o voluntariado em prol de causas locais e globais.
Acreditamos que a tecnologia melhora e continuará
a melhorar significativamente a vida de todos, mas cabe
a nós garantir que ela reflita nossa humanidade e nossos
valores. A próxima década testemunhará um progresso
exponencial, mas todos devem ser incluídos nessa era
digital. Se não atuarmos com urgência, perderemos
a oportunidade de aplicar a tecnologia das maneiras mais
significativas possíveis — fornecendo capacitação orientada
por dados na área da saúde em nível nacional, acesso
à educação e auxílio para que as pessoas desenvolvam
habilidades, carreiras e oportunidades econômicas.

“

46.588.226

93.565.402

Expandir as oportunidades econômicas
ao aumentar o acesso igualitário

Fortalecimento dos sistemas de saúde por meio da tecnologia
As doenças não transmissíveis (NCDs), como diabetes, hipertensão e câncer, são a principal causa de mortalidade no
mundo inteiro e estão aumentando desproporcionalmente em países de baixa e média renda. As NCDs são silenciosas,
crônicas e difíceis de detectar até os estágios posteriores, o que dificulta o tratamento.

Mais de
38 milhões
* 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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Evoluir a área
da saúde
com o poder
da tecnologia

A Digital LifeCare foi projetada para servir como base digital e dar suporte a todos os programas principais da área
da saúde no futuro. As aplicações de inscrição, triagem, diagnóstico, tratamento, indicação e acompanhamento estão
incorporadas à plataforma de NCD segura e escalável. Essa plataforma ajuda a facilitar a continuidade do atendimento
em todos os serviços da área da saúde.

Número total de pessoas beneficiadas (cumulativo)

INTRODUÇÃO

NOSSAS ÁREAS
DE FOCO PARA
TRANSFORMAR
VIDAS

Elas são um grande problema de saúde pública na Índia. Desde 2017, a Dell Technologies colabora com o Ministério
da Saúde e Bem-Estar Familiar do governo da Índia, a Tata Trusts e outros parceiros por meio da Digital LifeCare,
uma abrangente solução de tecnologia para apoiar o programa governamental de rastreio e controle de NCDs.

Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

Promover
a educação
com mais
inclusão digital

A triagem preventiva
é essencial para
o tratamento eficaz de NCDs.
O gerenciamento de grandes
volumes de dados de pacientes
exige uma plataforma de
TI sólida ao longo de todo
o atendimento. A Dell tem
agido proativamente para
entender o programa de NCD
da Índia, criando módulos
e aprimorando os existentes.”
VISHAL CHAUHAN, SECRETÁRIO ADJUNTO,
MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR
FAMILIAR, ÍNDIA

Desempenho até o momento*

Conectar-se com parceiros
para combinar nossos pontos fortes
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Mais de 26
estados ativos
(até o ano fiscal de 2021)

de cidadãos inscritos
(até o ano fiscal de 2021)
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Mais de 48 mil

usuários ativos, inclusive trabalhadores
da área da saúde, médicos e oficiais
(até o ano fiscal de 2021)
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Destaques recentes
Ampliamos a área da saúde orientada
por dados
Nós apoiamos a expansão do acesso à pesquisa e da
capacidade computacional por meio do trabalho com
organizações parceiras. Em 2020, o supercomputador
Frontera do Texas Advanced Computing Center ajudou
a acelerar a pesquisa da COVID-19 e possibilitou obter
respostas rápidas às necessidades de computação
urgentes, como as típicas de desastres naturais.
A contribuição mais recente da Dell Technologies para
o Frontera incluiu quase 400 nós do servidor Dell EMC
PowerEdge R640, hospedados em 11 racks.
No ano fiscal de 2021, nossos prêmios financeiros e doações
de tecnologia para a i2b2 tranSMART Foundation
permitiram a implementação do Covidauthors.org. O site
contém mais de 80.000 artigos de pesquisa que permitem
a 300.000 (e cada vez mais) pesquisadores em todo
o mundo montar equipes, rastrear procedências e descobrir
mais pessoas com conjuntos de dados da COVID-19.

objetivo é aprimorar a plataforma i2b2 tranSMART para pesquisadores da
“OCOVID-19,
que conecta cientistas e profissionais da área da saúde para que
eles possam aprender e trabalhar juntos. O suporte da Dell nos permite pensar
grande, além de acelerar a expansão e adoção da plataforma por mais hospitais.”
DIANE KEOGH, DIRETORA EXECUTIVA, I2B2 TRANSMART FOUNDATION

Colaboramos para criar um modelo
de inclusão digital
Nós aumentamos a colaboração para lidar com a divisão
digital intensificada que ocorreu quando a pandemia
de COVID-19 exigiu um novo estilo de vida virtual.
Para conquistar a inclusão digital e resolver as disparidades,
estamos trabalhando em parceria com governos estaduais
e locais e empresas dos setores público e privado para
superar as disparidades digitais — especialmente para
promover o aprendizado de casa.
Um desses programas se chama One Million Connected
Devices Now, uma iniciativa nacional da Take on Race
Coalition administrada pela Procter & Gamble (P&G).
Junto com outras empresas importantes, a Dell se unirá
à P&G na primeira fase do programa, que já arrecadou
US$ 25 milhões em investimentos para entregar
dispositivos nas casas de estudantes em todo o país.

One Million Connected
“ ODevices
Now ajudará a Harlem
Children’s Zone a avançar em
sua missão de aprimorar sua
comunidade e acabar com
a pobreza entre gerações em
Central Harlem e em todo
o país. Vemos que o suporte
é necessário, e tomar essa
iniciativa agora ajudará
a ampliar nossos esforços
nacionais para erradicar
a pobreza, construindo novas
comunidades um tijolo por vez.”
KWAME OWUSU-KESSE, DIRETOR
EXECUTIVO, HARLEM CHILDREN’S ZONE

42 milhões

de norte-americanos sem acesso à Internet de banda larga
(Fonte: BroadbandNow Research)
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Destaques recentes

Resolvemos problemas técnicos em
escolas e ajudamos a desenvolver
habilidades de TI
Até mesmo os países com acesso digital significativo
têm “desertos digitais”. Como uma das formas de lidar
com esse problema nos EUA, lançamos o Dell Student
TechCrew durante o ano escolar de 2019–2020. O Help
Desk orientado por estudantes usa desktops e notebooks
Dell e processos orientados ao cliente para auxiliar na
solução de problemas de TI nas escolas.
Como parte do programa, os estudantes devem
completar o treinamento para se tornar técnicos
certificados no Dell TechDirect. Porém, isso vai muito
além de apenas consertar computadores. Os estudantes
também desenvolvem valiosas habilidades profissionais
e de carreira. O programa opera em 33 escolas
de oito estados dos EUA. Mais de dois terços dos
estudantes participantes são considerados carentes
ou sub-representados.
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Aprimoramos a inclusão e o acesso financeiro por meio da tecnologia
adoro aprender sobre
“Eu
tecnologia e sinto que
o Student TechCrew ajudará
a ampliar meus horizontes
e me impulsionar rumo
ao meu futuro.”
XAVIER, MEMBRO DO STUDENT TECHCREW
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CULTIVAR A INCLUSÃO

Globalmente, cerca de 1,7 bilhão de adultos não têm uma conta em uma instituição financeira ou um provedor financeiro
móvel. Mais da metade (56%) desses indivíduos é composta por mulheres que podem ter anos de histórico de crédito
excepcional fora das instituições financeiras tradicionais, de acordo com o banco de dados Global Findex de 2017.
A Dell Technologies trabalha em parceria com a Kiva, uma organização sem fins lucrativos, para quebrar esse ciclo com
uma plataforma de identidade digital descentralizada que permite aos mutuários verificar o histórico financeiro anterior
formal e informal.
“Com a impressão digital, vou começar a sonhar alto, pois terei acesso a empréstimos”, diz Nancy Gbamoi, a primeira
pessoa em Serra Leoa, África, a abrir uma conta bancária acessando o documento de identificação digital dela. Ela sonha
em abrir uma empresa para ajudar seus mais de 20 familiares. Porém, sem um documento de identificação, ela não poderia
acessar os serviços financeiros necessários.
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A cada ano até 2030, 50% das pessoas capacitadas por nossas
iniciativas sociais e educacionais serão pessoas que se identificam
como meninas, mulheres ou grupos sub-representados
Como um provedor global de tecnologia e um cidadão
corporativo, vemos na prática como a falta de acesso
à tecnologia e à educação pode impedir que as pessoas
atinjam todo o seu potencial. Para o alinhamento às
nossas metas de aumentar o número de mulheres
e grupos sub-representados na força de trabalho da
Dell Technologies, queremos que pelo menos metade dos
participantes de nossas iniciativas sociais e educacionais
sejam desses mesmos grupos. Ao mesmo tempo,
incluímos também pessoas que são membros de
comunidades sub-representadas.
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 nossas iniciativas sociais
e educacionais.

muita gratidão pela
“Sinto
oportunidade oferecida por

esse programa. Agora, posso
acessar as tecnologias com
minha compreensão e meu
entendimento atuais sobre
o setor de IA. Depois dos cursos,
terei também ideias relacionadas
ao design de produtos.”
LIU HAOYUE, ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE
DE TSINGHUA EM PEQUIM, CHINA

Desde 2016, a Dell Technologies tem colaborado com a China Women’s Development Foundation (CWDF) como
parte do Women in Technology Strategic Giving Program. Os programas da Dell e da CWDF apoiam as estudantes
universitárias chinesas que se identificam como mulheres e que estão se formando em tecnologia da informação
e comunicação (ICT). De acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura, apenas 3% das estudantes no ensino superior que se identificam como mulheres optam por estudar ICT.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
51,7%

Ano fiscal de 2020

Trabalhamos junto com a CWDF para oferecer aulas, workshops e seminários presenciais e on-line, que preparam
os estudantes universitários de toda a China com as habilidades necessárias para o sucesso no setor tecnológico.
No ano fiscal de 2021, um desses cursos explorou a impacto da inteligência artificial (IA) por meio do aprendizado
empírico. O curso, que foi desenvolvido por especialistas do grupo Dell Technologies, usa um minicarro com um
sistema avançado de assistência à direção (ADAS) habilitado por IA para envolver os estudantes em estruturas,
codificação e processos de IA. Ao combinar o ensino de IA com ADAS, nós capacitamos e damos suporte às
estudantes universitárias que se identificam como mulheres para que elas desenvolvam as habilidades de que
precisam para se dedicar às oportunidades de carreira em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).
No ano fiscal de 2021, 8.750 estudantes — inclusive 3.675 que se identificam como mulheres — se beneficiaram
com esse curso sobre IA.

56,1%

Ano fiscal de 2021

Destaque recente

Porcentagem de pessoas beneficiadas que se identificam como
meninas, mulheres ou minorias

* 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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Até 2030, usaremos nosso conhecimento especializado e tecnologia
para ajudar 1.000 parceiros sem fins lucrativos a se transformarem
digitalmente para atender melhor as respectivas comunidades
Os grupos sem fins lucrativos estão entre as forças
mais eficientes para promover mudanças sociais
positivas no mundo, e a Dell Technologies quer ajudá-los
a maximizar esse potencial. Infelizmente, nossa pesquisa
de 2019 revelou que 96% das organizações sem fins
lucrativos enfrentam barreiras para a transformação
digital, e 42% dos líderes dessas organizações temem
que serão deixados para trás. Essas organizações
enfrentam restrições desafiadoras de recursos e TI,
que dificultam a resposta quando surgem desafios
graves, especificamente diante das rápidas mudanças
nas necessidades sociais e problemas de acesso, como
os enfrentados durante a pandemia de COVID-19.

Desempenho até o momento*
Ano fiscal de 2020

Ano fiscal de 2021

11

77

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

Destaque recente
Para ajudar a lidar com as barreiras à transformação
digital das organizações sem fins lucrativos,
criamos um portfólio de programas pro bono
que conectam os membros de equipes, talentos
e tecnologias da Dell com organizações desse
tipo em todo o mundo. No ano fiscal de 2021,
concluímos um projeto Tech Pro Bono com a A21,
uma organização sem fins lucrativos que se dedica
à educação para permitir entender, identificar
e reduzir o risco de tráfico humano em todo
o mundo. Com base na capacidade tecnológica
e nas necessidades dos usuários da A21, nós
apoiamos uma equipe do Tanzu Act (anteriormente
conhecido como Pivotal Act) para digitalizar
o currículo escolar da A21 de prevenção ao tráfico
de modo a manter a privacidade e a segurança.
Nos EUA, a A21 está testando o currículo on-line
para 200 educadores em Duval County, Flórida.
Todos os programas Tech Pro Bono foram
migrados para o formato virtual em virtude da
COVID-19. Nós superamos a meta do ano fiscal
de 2021 e continuaremos com essa abordagem
virtual bem-sucedida. Até o momento, fizemos
parcerias com 77 organizações sem fins
lucrativos para ajudar nas respectivas jornadas
de transformação digital e estamos no caminho
certo para cumprir nossa meta de 2030.

centavo conta — seja para prestar cuidados a um sobrevivente do
“Cada
tráfico humano ou para investir em TI. O Tanzu Act entende a importância
da nossa liderança e trabalhou conosco para apoiar essa iniciativa.”
KRISTEN MORSE, DIRETORA DE ALCANCE GLOBAL, A21

* 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 TRANSFORMAR VIDAS

A cada ano até 2030, 75% de nossos funcionários participarão
de doações ou voluntariado nas respectivas comunidades
Nossa paixão é ajudar as comunidades. Todos os
anos, a Dell Technologies contribui com mais de
17.000 organizações sem fins lucrativos do mundo inteiro
por meio de financiamentos, tecnologia e conhecimento
especializado. Os funcionários contribuem com doações,
talento e tempo para suas causas favoritas. Os funcionários
da Dell que se voluntariam consistentemente pontuam
mais alto em todas as avaliações de satisfação no trabalho
na pesquisa anual de funcionários Tell Dell em comparação
aos que não fazem isso. Assim, os funcionários têm
a oportunidade de retribuir facilmente.
A Dell também faz doações para esforços de ajuda
humanitária e iguala as doações financeiras dos membros
de equipes destinadas a organizações que prestam
socorro em situações de desastres ou outras causas
que sejam importantes para eles — até US$ 10.000 por
funcionário ao ano.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
Ano fiscal de 2020
Ano fiscal de 2021

59%

Destaque recente
Uma forma de contribuir com as comunidades
locais é apoiar os membros de equipes que
desejam auxiliar as organizações cujas causas
são relevantes para eles. Mesmo com os desafios
sem precedentes de 2020, testemunhamos
sólidas atividades de voluntariado e doações
dos membros de equipes da Dell. As doações
aumentaram em 7% no ano fiscal de 2021,
e 516.444 horas foram dedicadas ao voluntariado.
O voluntariado virtual aumentou em 276% —
sendo que 206.000 horas de trabalho voluntário
ocorreram virtualmente.
Quase 22.000 membros de equipes exclusivas
participaram em mais de 3.500 eventos
relacionados à COVID-19, totalizando 94.509
horas de trabalho voluntário. A resposta geral
de voluntariado e doação para a pandemia de
COVID-19 inclui US$ 2,8 milhões em doações
(feitas por funcionários, igualadas pela Dell
e iniciadas por empresas).

51%

Porcentagem de funcionários que participam
de doações/voluntariado

Em resposta à pandemia de COVID-19, Su
Sian Tan e colegas de sua equipe, inclusive
Thien Chi Ming e Angeline Lee, iniciaram
uma campanha de arrecadação de fundos na
Dell para ajudar famílias de baixa renda que
enfrentam insegurança alimentar em Singapura.
Em apenas três semanas, eles arrecadaram
quase US$ 72.000 para a Food from the Heart,
uma organização sem fins lucrativos que distribui
refeições embaladas para pessoas carentes.

voluntário começa com um indivíduo e uma organização beneficente,
“Omastrabalho
se estende muito além da comunidade mais ampla. Essa experiência é um
dos motivos pelos quais tenho orgulho de fazer parte da Dell Technologies.
Sozinhos, podemos fazer muito pouco. Juntos, podemos muito mais.”
SU SIAN TAN, CONSULTORA SÊNIOR, SALES PLANNING AND STRATEGY

* 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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Manter a ética e a privacidade
A ética e a privacidade exercem um papel fundamental para estabelecer a base sólida de um impacto
social positivo. Na Dell Technologies, acreditamos que é importante que as empresas demonstrem
a responsabilidade pela governança social no respectivo compromisso com padrões mais elevados de ética
e privacidade. Para ajudar as empresas a gerenciar uma lista cada vez mais extensa de responsabilidades
de governança social, tais como a ética e a privacidade, a Dell ampliou seu programa de privacidade
para se concentrar na confiança e na fidelidade dos clientes. Nesta era de rápidas inovações, big data
e um ambiente regulamentar em evolução, o aumento da transparência nos negócios é essencial para
conquistar e manter a confiança de clientes e funcionários quanto aos respectivos dados.
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Manutenção dos mais altos padrões de integridade
Nossas metas de ética e privacidade se alinham a estas áreas de foco

Continuamos nosso compromisso com
a transparência
Continuaremos nosso compromisso com a transparência para que
os clientes possam acessar e excluir facilmente seus dados pessoais
e escolher como eles serão processados. Um programa de privacidade
global e eficiente, implementado em todas as nossas empresas e funções
e adotado por nossos funcionários, promove proteções sólidas de
privacidade e aumenta a confiança do cliente.
O programa de privacidade global e o compromisso de proteger os dados
de nossos clientes, dando a eles opções para determinar como os dados
serão usados e armazenados, são motivos de orgulho e inspiração em toda
a empresa. Na Dell Technologies, nós fundamentamos o compromisso
contínuo com a privacidade em sintonia com as expectativas de clientes
e funcionários, que desejam que os dados sejam mantidos privados e,
se necessário, protegidos contra o acesso irrestrito pelo governo. Como
resultado da cultura ética e dos sólidos programas, a Dell Technologies foi
nomeada como uma das World’s Most Ethical Companies® de 2021 pelo
Ethisphere® Institute, tendo recebido esse respeitado reconhecimento
por nove anos.
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Despertamos e inspiramos a paixão
pela integridade em todos os nossos
funcionários

Inspiramos um alto padrão de
responsabilidade em nossa rede
de parceiros

Cultivamos o desejo de nossos funcionários de fazer a coisa certa
e a dedicação dos líderes de negócios a uma cultura de integridade,
disponibilizando o suporte, as ferramentas e o treinamento que
transformam valores em ações diárias. A percepção dos funcionários
sobre o compromisso do respectivo líder com uma cultura de integridade
é medida pela Tell Dell, a pesquisa anual de opinião dos funcionários, e pela
pesquisa semestral de cultura de ética.

Exigimos de nossos parceiros diretos e outros terceiros os mesmos padrões
elevados que estabelecemos para nós mesmos.

Utilizamos a tecnologia e implementamos ferramentas de última geração
para auxiliar os funcionários na aplicação dos princípios de integridade
e conformidade como parte de transações, atividades e decisões
comerciais diárias. Somos membros ativos e, muitas vezes, fundadores
de organizações sem fins lucrativos e de consultoria com o objetivo de
influenciar a transparência e a integridade corporativas.

Além disso, utilizamos ferramentas digitais e business intelligence para
avaliar continuamente nossos parceiros diretos e garantir que estejamos
identificando áreas para investigação de modo mais proativo e oportuno.
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A Dell Technologies trabalha continuamente com especialistas do setor para
fornecer aos parceiros diretos ferramentas digitais para avaliar e melhorar
seus próprios programas a fim de atender às expectativas da Dell e aos
requisitos em evolução do setor.
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Até 2030, automatizaremos totalmente nossos processos de controle
de dados, facilitando para os clientes o controle dos dados pessoais

Como chegamos lá

Em última análise, a transparência aumenta a confiança dos clientes. A privacidade é um direito fundamental,
e a transparência na forma como a Dell Technologies processa os dados pessoais dos clientes continua a ser um foco
primordial. As boas práticas de negócios em torno do uso ético de dados pessoais devem considerar, em primeiro lugar,
o impacto humano da coleta e do uso de informações pessoais. Como uma empresa global, estamos em conformidade
com as leis de privacidade em todo o mundo, ajudamos a moldar essas leis e agimos proativamente para manter o direito
à privacidade dos clientes.

Publicar uma declaração de privacidade aprimorada

Aproveitar a tecnologia inovadora para aumentar
a transparência e permitir o gerenciamento das
preferências dos clientes

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.

Metas

Linha de base do ano fiscal de 2020

Desempenho no ano fiscal de 2021

Criar um centro de confiabilidade
digital de privacidade com foco no
cliente como parte dos recursos
em My Account.

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

Lançamos o novo centro de
confiabilidade de privacidade para
que usuários registrados na Dell
My Account consigam gerenciar
facilmente seus dados.

Os recursos para desativar
e reativar a My Account on-line
foram concluídos para 27 países
no final do ano fiscal de 2020.
O foco do ano fiscal de 2020 foi
no design e na validação técnica dos
recursos para o acesso e a exclusão
de dados pessoais.

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

Aprimorar nossa declaração de
privacidade on-line em dell.com para
dar mais transparência à coleta de
dados e à prática de privacidade
da Dell.

No ano fiscal de 2021, atualizamos
a declaração de privacidade da
Dell nos EUA para oferecer mais
transparência na coleta de dados
e na prática de privacidade da Dell.

Expandir nossa solução digital
de conformidade da privacidade
operacional (isto e, RSA Archer)
para integrá-la ao centro
de confiabilidade digital de
privacidade criado recentemente
em My Account.

Aprimorar nossa declaração
de privacidade on-line em dell.
com para dar mais transparência
à coleta de dados e à prática de
privacidade da Dell.
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Fazer negócios com terceiros que compartilhem
nosso nível de dedicação à privacidade

Lançamos o novo centro de confiabilidade de privacidade

* 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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Investir na tecnologia avançada de governança
de privacidade e gerenciamento de riscos

CULTIVAR A INCLUSÃO

Lançamos o novo centro de confiabilidade de privacidade para que usuários registrados na Dell My Account consigam
gerenciar facilmente seus dados. Este centro de autoatendimento permite que os usuários acessem e excluam seus dados
e desativem/reativem a respectiva My Account.
Conduzimos pesquisas com clientes no ano fiscal de 2021 para melhorar a usabilidade do centro de confiabilidade de
privacidade da Dell. Nossa pesquisa mostra que os usuários consideram nossas declarações de privacidade aprimoradas
fáceis de entender e valorizam o compromisso da Dell com a transparência.
Além disso, implementamos controles e processos internos e parcialmente automatizados de governança da privacidade,
inclusive para seis países novos incluídos no programa de privacidade global da Dell Technologies no ano fiscal de 2021
(Brasil, China, Índia, Panamá, Tailândia e Coreia do Sul) para assegurar que as solicitações de dados dos clientes sejam
processadas em tempo hábil. Vamos continuar a automatizar o que for preciso para tornar mais fácil o acesso e/ou a
exclusão de dados pessoais pelos clientes.
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META AMBICIOSA DE MANUTENÇÃO DA ÉTICA E DA PRIVACIDADE

Destaques recentes

Ampliamos o programa de privacidade
global da Dell para mais países

Desenvolvemos um novo treinamento
global de privacidade

Expandimos nosso compromisso para além dos requisitos
legais mínimos de proteção de dados, fazendo upgrade
de nossos programas de privacidade em seis países
novos incluídos no programa de privacidade global da
Dell Technologies no ano fiscal de 2021 (Brasil, China,
Índia, Panamá, Tailândia e Coreia do Sul). Isso incluiu
a possibilidade desses seis países novos controlarem
seus respectivos dados por meio do novo centro
de confiabilidade de privacidade. A Dell continuará
a expandir seu compromisso com a defesa dos direitos
de privacidade e incluirá novos países além dos requisitos
mínimos legais.

Nós lançamos um novo treinamento global de privacidade
como parte do treinamento anual de ética obrigatório.
O novo treinamento enfatiza o valor de conquistar
e manter a confiança de clientes e funcionários e explica
os princípios de privacidade da Dell e os direitos que os
indivíduos têm sobre seus respectivos dados pessoais.
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Aumentamos a responsabilidade

Defendemos os direitos de privacidade

Fortalecemos nossos procedimentos internos com
a incorporação de controles e processos de conformidade
da privacidade operacional. Por exemplo, em escala
global, aprimoramos o procedimento interno para
rastrear quaisquer incidentes ou preocupações de
privacidade e criamos um controle automatizado para
monitorar 100% das ações corretivas a fim de assegurar
que todos os incidentes sejam tratados e aumentar
a responsabilidade por gerenciar os dados que os
clientes confiam a nós. Continuaremos a aprimorar
nossas métricas internas de privacidade para promover
a responsabilidade nos controles e processos operacionais
de governança da privacidade.

Nós ajudamos a gerar mudanças permanentes
relacionadas aos direitos de privacidade dos clientes
ao continuar nosso trabalho para moldar os direitos
federais à privacidade nos EUA. Nossa equipe trabalha
com várias agências governamentais e interage com
legisladores e representantes eleitos para discutir
sobre políticas públicas de privacidade. Por exemplo,
no ano fiscal de 2021, a Dell — como membro da
Business Roundtable — defendeu o estabelecimento
de políticas de privacidade apropriadas para proteger
os direitos de privacidade relacionados aos dados de
saúde de COVID-19 das pessoas. Além disso, reforçamos
o compromisso dos clientes com a privacidade por
padrão na criação de soluções de tecnologia diante da
COVID-19 a fim de garantir que os direitos de privacidade
das pessoas sejam protegidos. A Dell aprofundou seu
compromisso com os controles de privacidade por
padrão com a criação de seu próprio aplicativo de
pesquisa de saúde relacionada à COVID-19 para proteger
o bem-estar e a segurança dos funcionários e visitantes
durante a pandemia de COVID-19.
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A cada ano até 2030, 100% de nossos funcionários demonstrarão
seu compromisso com nossos valores
À medida que a tecnologia continua a desempenhar um
papel cada vez mais importante na vida das pessoas,
a integridade dos negócios e a conformidade com as leis
aplicáveis devem ser convertidas em práticas de negócios
diárias. Para uma empresa de tecnologia global, isso
começa com os funcionários.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.
100%

Ano fiscal de 2020

100%

Ano fiscal de 2021

Porcentagem de funcionários da Dell Technologies
que concluíram o treinamento de ética
e conformidade designado
Ano fiscal de 2020

na Dell há 23 anos.
“Trabalho
Standing Strong Together:
Confronting Racial Inequity
foi o melhor treinamento que
fiz até agora. Tenho muito
orgulho de fazer parte da
Dell, e quero simplesmente
agradecer por isso.”

Destaques recentes

ROCKY GUERRA, EXECUTIVO DE
CONTAS, VENDAS

• Fomos reconhecidos como uma das World’s Most Ethical Companies® pelo Ethisphere® Institute pelo nono
ano, reforçando os programas eficientes e o compromisso da Dell Technologies com a integridade.
• Lançamos o aplicativo My Ethics para dar uma opção para os membros de equipes concluírem o treinamento
de ética anual obrigatório. O aplicativo oferece também aos membros de equipes acesso a uma versão móvel
do Código de conduta com recursos de pesquisa por palavra-chave e a opção de denunciar discretamente
qualquer suspeita de má conduta por meio do recurso “Speak Up”. Ao disponibilizar de modo conveniente
o conteúdo e o treinamento de ética aos membros de equipes em qualquer localização, esse aplicativo foi
especialmente valioso para a experiência de trabalho de qualquer lugar durante a pandemia de COVID-19,
agregando mais de 8.000 usuários em menos de quatro meses desde o lançamento.

100%
100%

Ano fiscal de 2021

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

• Implementamos o novo curso Standing Strong Together: Confronting Racial Inequity como parte do
treinamento de ética anual da Dell Technologies e em suporte às metas de cultivo à inclusão de 2030 da Dell.
Esse material de treinamento se concentra em raça e etnia e na conscientização sobre o preconceito racial
e inconsciente, oferecendo ferramentas para que os membros de equipes se sintam valorizados, respeitados
e seguros. Muitos membros de equipes reconheceram o valor do curso.
• Iniciamos uma estratégia de lógica analítica baseada em dados elaborada para detectar possíveis más condutas
internas antes que as transações sejam concluídas — como parte da iniciativa plurianual de transformação
digital do Ethics and Compliance Office. Programada para se desenvolver ainda mais no ano fiscal de 2022, essa
abordagem permitirá que a Dell capture os principais riscos em investigações de ética, crie indicadores-chave
de risco por meio da lógica analítica de Big Data automatizada e, consequentemente, gere mudanças proativas.

* 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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Até 2030, 100% dos parceiros com quem fazemos negócios
demonstrarão seu compromisso com nossos valores
Nossos principais parceiros estratégicos são uma
extensão de nossos negócios e, portanto, de nosso
impacto e reputação. É essencial que os parceiros com
os quais lidamos diretamente operem de maneira legal,
ética e de acordo com nossas expectativas, conforme
descrito no Código de conduta para parceiros da
Dell Technologies.

Desempenho até o momento*
O ano fiscal de 2020 é a linha de base do progresso ano após ano.

Linha de base do ano fiscal de 2021: 96%
Porcentagem de parceiros que concordaram com o Código
de conduta para parceiros

Linha de base do ano fiscal de 2021: 100%
Porcentagem de parceiros da Dell Technologies que concluíram
o treinamento de ética e conformidade

Destaques recentes
• Disponibilizamos comunicados contínuos de
liderança de canal para realçar as principais
expectativas de conformidade e os recursos
aos parceiros, inclusive um link em destaque
para o Código de conduta para parceiros.
O Código de conduta para parceiros, que
está disponível em 27 idiomas, esclarece
os valores da Dell e apresenta expectativas
claras de conformidade.

Dell Technologies Digital
“OPartner
Program nos
oferece orientação vital sobre
as práticas recomendadas
de conformidade
anticorrupção — o que nos
ajuda a manter nossa sólida
cultura ética.”

• Aprimoramos as estratégias e operações
dos parceiros de canal ao estabelecer novas
funções globais e regionais de liderança da
Dell para apoiar o trabalho com os principais
parceiros estratégicos. Essa estrutura incentiva
a simplicidade e a responsabilidade, além de
continuar a reforçar o compromisso da Dell
com altos padrões de comportamento ético.

MARÍA JOSE CUESTAS, PRESIDENTE,
EXCELCOM
Excelcom, um provedor de serviços dedicado
a comercializar e integrar soluções de
tecnologia aos vários setores e organizações
públicas e privadas da Argentina, participou
do Digital Partner Program.

• Continuamos a dimensionar o inovador piloto
do Digital Partner Program no ano fiscal de
2021. Depois que o Digital Partner Program
foi destacado nas cúpulas para parceiros
da América Latina, Europa, Oriente Médio
e África no ano fiscal de 2020, recebemos
vários pedidos e solicitações de parceiros
que desejam ser incluídos em fases futuras
do programa. Definimos uma estratégia
para envolver mais parceiros na Europa,
Oriente Médio, África, América do Norte
e América Latina por meio da elaboração
de um programa em dois níveis que adapta
os serviços conforme as necessidades dos
negócios dos participantes.

* 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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Nossos números
As detalhadas tendências 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 a empresa. Alguns estão ligados diretamente às metas
estabelecidas no plano Progresso real para 2030, enquanto outros apresentam percepções adicionais sobre outros
indicadores de negócios relevantes para várias partes interessadas. Nós complementamos essas informações
com nossos relatórios de estrutura conforme os padrões da Global Reporting Initiative (GRI), os padrões do
Sustainability Accounting Standards Board e as principais Métricas de Capitalismo das Partes Interessadas do
Fórum Econômico Mundial. Além disso, nosso índice de GRI apresenta a associação de divulgações da GRI às
recomendações da Força-tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas.
As métricas e informações apresentadas no “Progresso real” abordam os resultados que estamos trabalhando para alcançar para a Dell Technologies (“Dell,” “nós” ou “nosso”),
exceto a VMware, que publica seu próprio Relatório de progresso do impacto global anual. Os dados para RSA, Secureworks, Boomi, Virtustream e Dell Financial Services foram
incluídos quando relevantes na data deste relatório, salvo indicação em contrário. Os dados para RSA foram incluídos somente até a data da alienação, 1º de setembro de 2020.
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NOSSOS NÚMEROS: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

Métricas

Ano fiscal
de 2019

Ano fiscal
de 2020

Ano fiscal
de 2021

N/D

25.400.200

27.766.500

Notas

Materiais sustentáveis em produtos
Medidos em libras, salvo indicação em contrário
Total de materiais sustentáveis usados

Inclui apenas materiais reciclados e renováveis usados em novos produtos da marca Dell Technologies. Devido ao arredondamento, o total pode não fechar.
A linha de base anterior de 2019 foi reformulada no ano fiscal de 2020.

Plástico reciclado usado

N/D

24.730.100

26.472.100

Representa o volume de conteúdo de plástico reciclado em novos produtos da marca Dell Technologies. Inclui o plástico de fontes tradicionais reciclado após
o consumo (garrafas de água, estojos de CD etc.) e o plástico de loop fechado de produtos de TI que atingiram o fim da vida útil. Os números foram arredondados
para as centenas mais próximas.
A linha de base anterior de 2019 foi reformulada no ano fiscal de 2020. O aumento dos valores de 2019 se deve à melhoria dos processos de geração de relatórios
que aprimoraram a visibilidade e precisão dos dados — especialmente o conteúdo de plástico reciclado no portfólio de monitores.

Fibra de carbono recuperada usada

N/D

670.200

1.284.400

Representa o volume de fibra de carbono recuperada enviada aos fornecedores de moldes para o uso em novos produtos de mobilidade da marca Dell Technologies.
Os números foram arredondados para as centenas mais próximas.
A linha de base anterior de 2019 foi reformulada no ano fiscal de 2020.

Implementação de ímã reciclado de materiais raros

N/D

12.800

6.400

Representa o número de ímãs reciclados enviados aos fornecedores para serem incorporados aos novos produtos da marca Dell Technologies que contêm discos
rígidos, juntamente com a implementação de outros usos no setor.
A linha de base anterior de 2019 foi reformulada no ano fiscal de 2020. A diminuição nos volumes do ano fiscal de 2021 se deve às paralisações na cadeia de
suprimentos diante da COVID.1

Materiais sustentáveis nas embalagens
Medidos em libras, salvo indicação em contrário
Plástico de áreas costeiras usado

19.711

73.366

118.875

9,5

9,1

9,6

Representa o volume de plástico de áreas costeiras incorporado às novas embalagens dos produtos da marca Dell Technologies enviadas aos fabricantes do
design original. Durante o ano fiscal de 2019, o plástico de áreas costeiras foi usado em 474.300 bandejas de embalagens e tampas plásticas. Durante o ano
fiscal de 2020, o plástico de áreas costeiras foi usado em 1.975.306 bandejas de embalagens e tampas plásticas. Durante o ano fiscal de 2021, o plástico de
áreas costeiras foi usado em 2.724.004 bandejas de embalagens plásticas.2

Disposição responsável de produtos eletrônicos
Porcentagem de produtos coletados
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No passado, relatamos o volume de materiais usados coletados. Atualmente, relatamos o número total de unidades coletadas para reciclagem e reutilização em relação
à quantidade de produtos vendidos. A partir do ano fiscal de 2021, seguiremos uma metodologia mais avançada, que combina o uso de unidades reais 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 significativamente com parceiros de reciclagem para fornecer relatórios mais granulares com detalhes sobre as categorias de subprodutos coletados.3
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Ano fiscal
de 2019

Métricas

Ano fiscal
de 2020

Ano fiscal
de 2021

Notas

Emissões de gases do efeito estufa (GEE)
Medidas em toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MTCO2e)
Emissões de gases do efeito estufa (GEE) dos escopos 1
e 2 baseadas no mercado

366.700

298.500

219.700

58.100

58.000

44.900

Emissões de GEE do escopo 2 baseadas no mercado

308.600

240.500

174.900

Emissões de GEE do escopo 2 baseadas na localização

432.100

411.400

360.800

N/D

16.238.000

14.962.600

Emissões de GEE do escopo 3 — categoria 1,
mercadorias e serviços adquiridos

2.644.100

3.748.600

3.497.500

Emissões de GEE do escopo 3 — categoria 3,
atividades upstream relacionadas a combustíveis
e energia

140.000

131.700

105.500

N/D

763.400

1.098.200

Emissões de GEE do escopo 3 — categoria 6,
viagem de negócios

329.200

314.300

61.400

Emissões de GEE do escopo 3 — categoria 11,
uso de produto vendido

11.590.000

11.280.000

10.200.000

Emissões de GEE do escopo 1

Emissões do escopo 3 (total)

Emissões de GEE do escopo 3 — categoria 4,
transporte/distribuição upstream

Todas as instalações no mundo inteiro, inclusive espaços alugados, além de veículos e aviões.

Todas as instalações no mundo inteiro, inclusive espaços alugados.

As emissões dos fornecedores diretos de material são alocadas com base na participação financeira da Dell nas emissões globais relatadas de GEE dos
escopos 1 e 2 dos fornecedores e compartilhadas com a Dell no ciclo de geração de relatórios da CDP de 2020. Entre os anos fiscais de 2019 e 2020, os gastos
e o volume da Dell aumentaram significativamente com os fornecedores diretos de material, o que gerou um aumento associado nas emissões de GEE. Embora os
gastos e o volume continuem a aumentar do ano fiscal de 2020 ao de 2021, as emissões absolutas foram reduzidas em virtude dos esforços da cadeia de
suprimentos para reduzir o GEE.4
Emissões upstream associadas à eletricidade e aos combustíveis adquiridos que foram usados nas operações da Dell Technologies.

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 de
logística terceirizados pagos pela Dell. Os padrões de geração de relatórios relacionados ao EPEAT incluem as emissões desde a fonte de extração até o veículo da
logística externa paga pela Dell e da retirada pelo cliente. O número do ano fiscal de 2021 é 176.600 MTCO2e.5
Exceto RSA.6

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.

Os números foram arredondados para as centenas mais próximas. Os totais podem não fechar.
Uma declaração de garantia de terceiros para as emissões de gases do efeito estufa dos escopos 1, 2 e 3, a energia consumida, a retirada de água e o descarte de resíduos está disponível aqui.
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Ano fiscal
de 2019

Métricas

Ano fiscal
de 2020

Ano fiscal
de 2021

Energia usada nas operações da Dell Technologies
Medida em milhão de kilowatt-hora (kWh), salvo indicação em contrário
Energia consumida (total)

Notas
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.

1.039

1.029

958

Eletricidade usada no local.

Eletricidade renovável consumida

346

461

513

Eletricidade de fonte renovável usada e gerada no local.

Eletricidade renovável como porcentagem
do consumo total

33%

45%

54%

Outros tipos de energia consumida

205

200

147

1.244

1.229

1.106

Energia total consumida

Água usada nas operações da Dell Technologies
Medida em mil metros cúbicos (m3)

Aquecimento/refrigeração adquirido, combustíveis líquidos e gás usados em prédios e no transporte pertencente à empresa e alugado.

Os números de água desta seção se referem a todas as instalações no mundo inteiro, inclusive espaços alugados.

Retirada de água — volume total

2.298

2.371

1.949

Fontes terceirizadas

2.210

2.335

1.900

Fontes subterrâneas

88

35

49

Água doce e água residual tratada obtidas de fontes municipais e privadas.
Retirada de água de poços subterrâneos no local.

Os totais podem não fechar em virtude do arredondamento.
Uma declaração de garantia de terceiros para as emissões de gases do efeito estufa dos escopos 1, 2 e 3, a energia consumida, a retirada de água e o descarte de resíduos está disponível aqui.
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Ano fiscal
de 2019

Métricas

Ano fiscal
de 2020

Ano fiscal
de 2021

13.802

13.175

12.505

98%

99%

97%

12.410

11.472

10.544

996

1.491

1.476

0

0

4

94

107

54

302

105

427

Notas

Resíduos das operações de produção
Medidos em toneladas métricas (MT), salvo indicação em contrário
Resíduos não perigosos gerados
Taxa de evasão de aterro como porcentagem do total
de resíduos não perigosos gerados
Resíduos não perigosos reciclados ou reutilizados
Recuperação de resíduos não perigosos
(de resíduos a energia)
Resíduos não perigosos incinerados
Resíduos não perigosos transformados em fertilizante
Resíduos não perigosos descartados em aterro

Os dados se referem às instalações pertencentes à Dell Technologies que montam produtos.

Métricas de saúde e segurança (operações da Dell Technologies)
Taxa de lesões/doenças registráveis

0,08

0,08

0,04

Taxa de DART (Days Away, Restricted or Transferred,
Dias de Ausência, Restrição ou Transferência)

0,05

0,04

0,02

0

0

0

Número total de fatalidades relacionadas ao trabalho
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Casos por 100 funcionários em tempo integral (FTEs).

Casos para todos os funcionários.
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Ano fiscal
de 2019

Ano fiscal
de 2020

Ano fiscal
de 2021

Membros de equipes que se identificam como mulheres
(como porcentagem da força de trabalho global)

30,4

31,1

31,8

Isso se aplica à nossa força de trabalho global. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos que se identificaram voluntariamente como mulheres.7

Diversidade de gênero em funções não técnicas

35,1

35,8

36,7

Isso se aplica à nossa força de trabalho global. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos que ocupam funções não técnicas e que se identificaram
voluntariamente como mulheres.8

Diversidade de gênero em funções técnicas

19,2

20,1

20,8

Isso se aplica à nossa força de trabalho global. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos que ocupam funções técnicas e que se identificaram voluntariamente
como mulheres.9

Diversidade de gênero entre líderes de pessoas

23,4

24,4

25,8

Isso se aplica à nossa força de trabalho global. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos que ocupam funções de líder de pessoas e que se identificaram
voluntariamente como mulheres.10

Etnia geral nos EUA: hispânico ou latino

7,7

8,2

8,9

Isso se aplica à força de trabalho nos EUA. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos que se identificaram voluntariamente com a raça/etnia mostrada.11

Etnia geral nos EUA: negro ou afro-americano

4,9

5,1

5,3

14,2

14,5

14,7

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

1,7

69,9

68,9

67,4

0,9

0,7

0,9

Métricas

Etnia geral nos EUA: asiático

Etnia geral nos EUA: branco
Etnia geral nos EUA: não especificada
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Ano fiscal
de 2019

Ano fiscal
de 2020

Ano fiscal
de 2021

Etnia nos EUA em funções não técnicas: hispânico ou latino

8,4

9,0

9,8

Etnia nos EUA em funções não técnicas: negro ou
afro-americano

5,3

5,5

5,8

Etnia nos EUA em funções não técnicas: asiático

9,1

9,1

9,1

Etnia nos EUA em funções não técnicas: indígena norteamericano ou nativo do Alasca

0,5

0,5

0,5

Etnia nos EUA em funções não técnicas: nativo do Havaí
ou de outras ilhas do Pacífico

0,2

0,2

0,2

Etnia nos EUA em funções não técnicas: duas ou mais raças

1,9

1,8

1,8

73,8

72,8

71,4

Etnia nos EUA em funções não técnicas: não especificada

0,9

0,7

0,9

Etnia nos EUA em funções técnicas: hispânico ou latino

6,2

6,5

7,1

Etnia nos EUA em funções técnicas: negro ou
afro-americano

4,2

4,2

4,4

Etnia nos EUA em funções técnicas: asiático

24,8

25,6

26,0

Etnia nos EUA em funções técnicas: indígena norteamericano ou nativo do Alasca

0,5

0,5

0,5

Etnia nos EUA em funções técnicas: nativo do Havaí ou
de outras ilhas do Pacífico

0,1

0,1

0,1

Etnia nos EUA em funções técnicas: duas ou mais raças

1,3

1,4

1,4

62,1

60,7

59,2

0,8

0,7

1,0

Métricas

Etnia nos EUA em funções não técnicas: branco

Etnia nos EUA em funções técnicas: branco
Etnia nos EUA em funções técnicas: não especificada
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Isso se aplica à força de trabalho nos EUA. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos que se identificaram voluntariamente com a raça/etnia mostrada.13
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Ano fiscal
de 2019

Ano fiscal
de 2020

Ano fiscal
de 2021

Etnia nos EUA dos líderes de pessoas: hispânico ou latino

6,2

6,9

7,9

Etnia nos EUA dos líderes de pessoas: negro ou
afro-americano

2,9

3,0

3,5

Etnia nos EUA dos líderes de pessoas: asiático

11,4

11,7

12,8

Etnia nos EUA dos líderes de pessoas: indígena norteamericano ou nativo do Alasca

0,3

0,4

0,6

Etnia nos EUA dos líderes de pessoas: nativo do Havaí
ou de outras ilhas do Pacífico

0,1

0,1

0,1

1

0,9

1,1

77,4

76,1

72,9

Etnia nos EUA dos líderes de pessoas: não especificada

0,6

0,6

0,8

Porcentagem de funcionários que participam de Employee
Resource Groups (ERGs)

30

33

44

Métricas

Etnia nos EUA dos líderes de pessoas: duas ou mais raças
Etnia nos EUA dos líderes de pessoas: branco

Notas
Isso se aplica à força de trabalho nos EUA. O escopo inclui a porcentagem de indivíduos que se identificaram voluntariamente com a raça/etnia mostrada.14

Atualmente, relatamos a participação em ERGs como o número de funcionários exclusivos da Dell que se inscreveram em um ou mais ERGs (por meio do
rastreamento no YourCause, nosso sistema de registro de voluntariado e associações a ERGs).
Os dados se aplicam à força de trabalho global, exceto os que trabalham para a Secureworks e VMware.15

Número total de ramificações locais dos ERGs
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412

463

Os ERGs locais da Dell Technologies aproveitam sua autenticidade, as perspectivas diversas e as vozes coletivas para promover nosso impacto comercial e social.
Os números de ramificações são uma medida do alcance do engajamento das comunidades dos ERGs. O escopo dessa métrica é definido como funcionários
credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral, meio período, estagiário e contrato a termo, exceto os que trabalham para
a Secureworks e VMware. Atualmente, relatamos a participação em ERGs como o número de funcionários exclusivos da Dell que se inscreveram em um ou mais
ERGs (por meio do rastreamento no YourCause, nosso sistema de registro de voluntariado e associações a ERGs).
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Ano fiscal
de 2019

Ano fiscal
de 2020

Ano fiscal
de 2021

52

59

51

890

914

516

Número cumulativo de pessoas beneficiadas por meio
de iniciativas de saúde, educação e oportunidades
econômicas (em milhares)

2.471

46.588

93.565

No ano fiscal de 2019, essa métrica se alinhou com a meta do Legacy of Good, que abrange o número total de crianças beneficiadas diretamente por programas
estratégicos de doação. No ano fiscal de 2020, essa meta evoluiu para se alinhar com a meta de transformar “um bilhão de vidas” do Progresso real, abrangendo
o número total de pessoas beneficiadas por iniciativas de saúde, educação e oportunidades econômicas. Isoladamente, os dados do ano fiscal de 2019 incluem os
impactos diretos e indiretos.

Contribuições totais (em milhões de dólares dos EUA)

68,5

51,6

49,9

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

N/D

51,7

56,1

O escopo inclui o número de indivíduos que se identificam voluntariamente como meninas, mulheres ou membros de grupos sub-representados em comparação
com o número total de indivíduos alcançados conforme relatado na meta de “um bilhão de vidas”. Esse é um novo indicador a partir do ano fiscal de 2020.17

0

11

77

Métricas
Porcentagem de funcionários voluntários16
Total de horas de voluntariado (em milhares)

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

Notas

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 baseado nas habilidades dos funcionários.
A Dell Technologies investiu no desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação digital (DAT), que será usada para medir a participação anterior e posterior ao
programa e permitirá relatar quantitativamente o grau de transformação digital dos parceiros sem fins lucrativos no futuro. A ferramenta de avaliação digital está
sendo desenvolvida pela TechSoup, uma provedora terceirizada.18
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NOTAS FINAIS SOBRE NOSSOS NÚMEROS

1

O aproveitamento de ímãs de materiais raros reciclados não está incluído no uso total de material sustentável.

2

Esses números são disponibilizados pelos fornecedores e incluem uma variação de ±10%.

3

Pode ser necessário fazer um ajuste para produtos futuros que ainda não chegaram ao mercado ou aqueles que não são mais
comercializados. Em alguns casos, talvez seja necessário continuar usando a suposição baseada em peso.

4

O ciclo de geração de relatórios da CDP de 2020 usa informações sobre os fornecedores de 2019. Os números de emissões dos
fornecedores foram extrapolados para cobrir 100% dos gastos. Esses números foram arredondados para as centenas mais próximas.
Dados de emissões absolutas de GEE para o escopo 3, categoria 1: Mercadorias e serviços adquiridos — no ano fiscal de 2019
é 2.644.075 MTCO2e, no ano fiscal de 2020 é 3.748.553 MTCO2e e no ano fiscal de 2021 é 3.497.494 MTCO2e.

5

Calculamos nossa linha de base para essa métrica depois que o relatório do Progresso real de 2020 foi publicado em julho de 2020.
Esperamos ajustar esses números no futuro à medida que nossa metodologia de cálculo e coleta de dados amadurecerem. O transporte
relacionado às ofertas de serviço e aos locais de logística da Dell não foi incluído. Esses números foram arredondados para as centenas
mais próximas. Dados de emissões absolutas de GEE para o escopo 3, categoria 4: Transporte/distribuição upstream — indisponível no
ano fiscal de 2019, no ano fiscal de 2020 é 763.397 MTCO2e e no ano fiscal de 2021 é 1.098.159 MTCO2e.
Para as emissões do escopo 3, categoria 4, a Dell usa a estrutura do GLEC e fatores de emissão desde fonte de extração até o veículo, em
vez dos fornecidos no protocolo de gases do efeito estufa (GEE) em virtude das restrições de recursos no desenvolvimento da coleta de
dados. No futuro, a Dell pretende analisar a estrutura do GLEC e os impactos do protocolo de GEE antes de selecionar uma abordagem
em longo prazo para a geração de relatórios de emissões da logística.
O uso da estrutura do GLEC resulta em um número mais alto de emissões medidas para a empresa em comparação com a metodologia
do protocolo de GEE. Isso ocorre por que a estrutura de GEE mede as emissões totais da logística de uso direto e upstream em virtude
da movimentação de componentes e produtos (desde a fonte de extração até o veículo), enquanto o protocolo de GEE mede apenas as
emissões do transporte de uso direto (desde o posto de combustível até o veículo).
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As emissões em viagens de negócios dos anos fiscais de 2019 e 2020 se referem a viagens aéreas e ferroviárias. A partir do ano fiscal
de 2021, incluiremos também as emissões associadas a estadias em hotéis e locações de veículos. As emissões em viagens aéreas são
calculadas com um fator de aumento do forçamento radioativo.
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“Força de trabalho global” é definida como funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral,
meio período, estagiário e contrato a termo, exceto os que trabalham para a Secureworks e VMware. Em 1º de setembro de 2020,
a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para o Symphony Technology Group (STG). Portanto, os funcionários da RSA não são
mais incluídos nos dados do ano fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal de 2021 são de 29/01/2021.
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“Força de trabalho global” é definida como funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral,
meio período, estagiário e contrato a termo, exceto os que trabalham para a Secureworks e VMware. Esses dados incluem os funcionários
que trabalham em famílias de cargos não técnicos, como recursos humanos, finanças, jurídico etc. Em 1º de setembro de 2020,
a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para o Symphony Technology Group (STG). Portanto, os funcionários da RSA não são
mais incluídos nos dados do ano fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal de 2021 são de 29/01/2021.
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“Força de trabalho global” é definida como funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral,
meio período, estagiário e contrato a termo, exceto os que trabalham para a Secureworks e VMware. “Líderes de pessoas” são definidos
como funcionários que são gerentes ou executivos de gerenciamento de cargos. Em 1º de setembro de 2020, a Dell Technologies concluiu
a alienação da RSA para o Symphony Technology Group (STG). Portanto, os funcionários da RSA não são mais incluídos nos dados do ano
fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal de 2021 são de 29/01/2021.
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“Força de trabalho nos EUA” se refere aos funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral,
meio período, estagiário e contrato a termo localizados nos Estados Unidos (inclusive de Porto Rico), exceto os que trabalham para
a Secureworks e VMware. Em 1º de setembro de 2020, a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para o Symphony Technology
Group (STG). Portanto, os funcionários da RSA não são mais incluídos nos dados do ano fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal de
2021 são de 29/01/2021.

12

“Força de trabalho nos EUA” se refere aos funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo
integral, meio período, estagiário e contrato a termo localizados nos Estados Unidos (inclusive de Porto Rico), exceto os que trabalham
para a Secureworks e VMware. Esses dados incluem os funcionários que trabalham em famílias de cargos não técnicos, como recursos
humanos, finanças e jurídico. Em 1º de setembro de 2020, a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para o Symphony Technology
Group (STG). Portanto, os funcionários da RSA não são mais incluídos nos dados do ano fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal
de 2021 são de 29/01/2021.
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“Força de trabalho nos EUA” se refere aos funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral,
meio período, estagiário e contrato a termo localizados nos Estados Unidos (inclusive de Porto Rico), exceto os que trabalham para a
Secureworks e VMware. Esses dados incluem os funcionários que trabalham em famílias de cargos técnicos, como tecnologia da informação,
engenharia, ciência de dados, segurança cibernética etc. Em 1º de setembro de 2020, a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para
o Symphony Technology Group (STG). Portanto, os funcionários da RSA não são mais incluídos nos dados do ano fiscal de 2021.
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“Líderes de pessoas” são definidos como funcionários que são gerentes ou executivos de gerenciamento de cargos. “Força de trabalho nos
EUA” se refere aos funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral, meio período, estagiário
e contrato a termo localizados nos Estados Unidos (inclusive de Porto Rico), exceto os que trabalham para a Secureworks e VMware.
Em 1º de setembro de 2020, a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para o Symphony Technology Group (STG). Portanto,
os funcionários da RSA não são mais incluídos nos dados do ano fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal de 2021 são de 29/01/2021.
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Os Employee Resource Groups (ERGs) da Dell Technologies reúnem a autenticidade, as perspectivas diversas e as vozes coletivas para
impulsionar nossos negócios e o impacto social.
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O ano fiscal de 2020 foi o primeiro em que monitoramos a participação exclusiva, definida como voluntariado e doação. No ano fiscal de 2019
e nos anteriores, mencionamos a porcentagem de funcionários que se voluntariaram e relataram doações por meio de auxílio financeiro.

17

“Minorias” são grupos com menor status socioeconômico e sub-representados.
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O número de organizações sem fins lucrativos com que colaboramos no ano fiscal de 2020 foi indevidamente relatado como
5 anteriormente. O número real de organizações sem fins lucrativos apoiadas nas respectivas jornadas de transformação digital pelos
programas Tech Pro Bono foi corrigido para 11. Depois de contabilizar os participantes repetidos, o número de parceiros sem fins lucrativos
apoiados pelos programas Tech Pro Bono no ano fiscal de 2021 é 66, resultando no total cumulativo de 77 organizações sem fins lucrativos
apoiadas nas respectivas jornadas de transformação digital até o momento.

“Força de trabalho global” é definida como funcionários credenciados da Dell Technologies, inclusive com status regular, em tempo integral,
meio período, estagiário e contrato a termo, exceto os que trabalham para a Secureworks e VMware. Esses dados incluem os funcionários
que trabalham em famílias de cargos não técnicos, como recursos humanos, finanças, jurídico etc. Em 1º de setembro de 2020,
a Dell Technologies concluiu a alienação da RSA para o Symphony Technology Group (STG). Portanto, os funcionários da RSA não são
mais incluídos nos dados do ano fiscal de 2021. Os relatórios do ano fiscal de 2021 são de 29/01/2021.
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Como relatamos
Este relatório do Progresso real do ano fiscal de 2021,
combinado com o Relatório de diversidade e inclusão,
o Relatório de progresso da sustentabilidade na cadeia
de suprimentos, o índice on-line baseado em padrões da
Global Reporting Initiative (GRI) e os outros relatórios
listados abaixo, fornece aos clientes e outras partes
interessadas uma imagem de como a Dell está cumprindo
seus compromissos. Uma versão prévia deste relatório
foi publicada em junho de 2021. Visualize as cópias atuais
e arquivadas de todos os nossos relatórios.

Relatório de inclusão e diversidade de 2021

Relatório de progresso da sustentabilidade na cadeia de suprimentos de 2020

Saiba como estamos criando uma força de trabalho inclusiva, que representa os clientes
diversificados e globais que atendemos.

Nós gerenciamos um dos maiores programas de garantia de responsabilidade social
e ambiental no setor de tecnologia. Esse relatório traz detalhes sobre as principais ações
e o progresso alcançado graças ao foco na sustentabilidade.

Geração de relatórios segundo os
padrões e estruturas de ESG
Consulte nossos relatórios de estrutura
segundo os padrões da GRI, os padrões
do SASB e as principais Métricas de
Capitalismo das Partes Interessadas
do FEM. O índice de GRI apresenta
a associação das divulgações da GRI
com as recomendações da TCFD.
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Relatório de extração responsável
de minerais
Nós apoiamos, respeitamos
e defendemos os direitos humanos
reconhecidos internacionalmente
de todas as pessoas, e a extração
responsável de minerais faz parte
de nossa abordagem global.
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Relatório de segurança da água
da CDP

Relatório de mudanças climáticas
da CDP

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 mudanças climáticas da CDP,
que aborda as iniciativas corporativas para
reduzir os riscos climáticos.
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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.
Aliados: defensores de pessoas de grupos subrepresentados ou marginalizados. O aliado toma
providências para apoiar as pessoas fora de seu
próprio grupo.
Bioplástico: plástico oriundo de fontes biológicas não
baseadas em petróleo.

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.

Divisão digital: o abismo entre os que têm acesso
imediato a computadores e à Internet e aqueles que
não têm.

ESG: acrônimo de ambiental, social e de governança.

Inclusão digital: a capacidade de indivíduos e grupos
acessarem e usarem tecnologias de informação
e comunicação.

Construção de capacidade: 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.

Co2e ou CO2 equivalente: um termo que descreve
diferentes gases do efeito estufa em uma unidade
comum. Para qualquer quantidade e tipo de gás do
efeito estufa, CO2e significa a quantidade de dióxido
de carbono (CO2) que seria equivalente ao impacto
do aquecimento global.

Trabalho infantil: o uso de crianças no setor ou em
negócios, especialmente quando ilegal ou considerado
desumano.

COP26: a 26ª Conferência das Partes da ONU sobre
Mudanças Climáticas realizada em Glasgow, Escócia,
de 1 a 12 de novembro de 2021.

Diversidade: a condição de ser composto por muitos
tipos diferentes de pessoa, especialmente uma ampla
combinação de gêneros, raças, culturas, orientações
sexuais, históricos socioeconômicos e/ou habilidades.

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.

Taxa de DART (Days Away, Restricted or Transferred,
Dias de Ausência, Restrição ou Transferência): uma
medida da gravidade das lesões ocupacionais.

Downstream: um termo que se refere aos estágios de
uma cadeia de valores após a produção de um produto,
no qual o produto é distribuído, usado ou descartado.

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.

Ecossistema: uma comunidade biológica de organismos
que interagem entre si e com o ambiente físico.

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 de pessoas
que migram ou são deslocadas parcialmente como
consequência das mudanças climáticas.
Cenários relacionados ao clima: cenários futuros
plausíveis, sejam eles físicos, políticos ou econômicos,
envolvendo a grande escala e a natureza complexa das
mudanças climáticas.
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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 (CO2).
Desertos digitais: áreas geográficas onde a Internet ou
outro tipo de conectividade é limitada ou inexistente.
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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.

Employee Net Promoter Score: Com base no conceito
de Net Promoter Score (NPS) para medir a fidelidade
dos funcionários, esse é um método de medir as chances
de os funcionários recomendarem o respectivo local de
trabalho para seus familiares ou amigos.
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.
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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.
Trabalho forçado: todo o tipo de trabalho ou serviço
exigido de qualquer pessoa sob ameaça ou penalidade
e para o qual a pessoa não se ofereceu voluntariamente.
Combustível fóssil: um combustível baseado em carbono
formado em eras ancestrais a partir da decomposição de
plantas e animais.
Habilidades prontas para o futuro: habilidades que são
adequadas e possivelmente exigidas nas carreiras novas
e emergentes.
Global Reporting Initiative (GRI): uma organização
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, os direitos humanos
e a corrupção.
Governança: a ação ou maneira de governar.
Gás do efeito estufa (GEE): um gás que contribui
para as mudanças climáticas ao absorver radiação,
por exemplo, dióxido de carbono e metano.
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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 grande escassez de água: áreas geográficas
onde a demanda por água excede o volume disponível
durante certo período ou quando a baixa qualidade
restringe seu uso. Para determinar a escassez de água,
usamos o indicador Aqueduct Baseline Water Stress do
WRI. As áreas com escassez de água são aquelas cujas
pontuações do indicador são alta ou extremamente alta.
Faculdades e universidades historicamente negras
(HBCUs): instituições de ensino superior dos EUA
(102 escolas no total) estabelecidas antes de 1964
com o objetivo principal de educar afro-americanos.

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 classismo) se combinam,
sobrepõem ou interligam, especialmente nas experiências
de indivíduos ou grupos marginalizados.

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.

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.
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Meta de intensidade energética do portfólio de
produtos: uma meta quantitativa da demanda energética
média normalizada de um portfólio de produtos.

Latinx: uma alternativa não binária ou de gênero neutro
para latino ou latina.

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.

Inclusão: ambiente onde todos os membros de equipes
são respeitados, sentem-se como parte do grupo e têm
acesso igual às oportunidades e ao envolvimento.

Meta audaciosa: uma meta ousada, agressiva
e/ou desafiadora.
Emissões líquidas nulas: 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.

LGBTQIA+: acrônimo de lésbicas, gays, bissexuais,
transgêneros, queer e/ou questionando, intersexo
e assexual e/ou aliado. Com base na recomendação
do ERG Pride da Dell, usamos esse acrônimo para
representar a inclusão de todas as orientações sexuais
e identidades de gênero.

Sessão de ideação: o processo criativo de gerar,
desenvolver e comunicar novas ideias.

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
produção (inclusive a produção de matérias-primas),
na embalagem, na distribuição, no uso e no descarte de
um produto ao fim da vida útil.

Padrão ISO 50001 de sistemas de gerenciamento de
energia: uma estrutura desenvolvida pela Organização
Internacional de Normalização para o gerenciamento
e controle do uso de energia por uma organização.

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.

Tráfico humano: um crime que envolve explorar uma
pessoa para obter trabalho, serviços ou prostituição.

Instituições que atendem minorias (MSIs): instituições
de ensino superior dos EUA que atendem as populações
minoritárias. Elas incluem faculdades e universidades
historicamente negras, instituições que atendem as
comunidades hispânicas, faculdades e universidades
tribais e instituições que atendem as populações ásioamericanas e nativas das ilhas do Pacífico (AANAPISI).

Materialidade: Como usada neste relatório, refere-se
à materialidade no contexto dos relatórios e da estratégia
de ESG, mas não se refere aos conceitos de materialidade
usados em títulos ou outras leis aplicáveis.
Microagressão: declaração, ação ou incidente direto
considerado como um caso de discriminação sutil ou não
intencional contra membros de um grupo marginalizado,
como uma minoria ética ou racial.
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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.

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.

Parceiros: colaboradores, clientes ou fornecedores na
cadeia de valores de uma empresa.

Sistema de extração de água pluvial: um sistema
mecânico projetado para capturar e armazenar
a água pluvial.

Pessoas de cor: um termo usado principalmente nos
EUA para se referir às pessoas que não são brancas.

Ímã de materiais raros: um material fortemente
magnético que inclui elementos raros na terra.

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.

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.
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Conteúdo reciclado: a proporção de material em um item
que provém de fontes recicladas.
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Conteúdo renovável: a proporção de conteúdo em um
item que provém de fontes renováveis.
Energia renovável: energia de uma fonte que não
é esgotada quando usada, tal como eólica ou solar.
Responsible Business Alliance (RBA): a maior coalizão
do setor do 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.
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.
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.
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 o 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.
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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.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB):
uma organização internacional dedicada a padrões
e diretrizes para a geração de relatórios corporativos
sobre o desempenho não financeiro.

Plástico de uso único: itens plásticos designados para
serem usados um vez antes de descartados.

Pipeline de talentos: um pool de possíveis candidatos,
inclusive os funcionários de uma empresa que podem ser
promovidos, ou candidatos externos que são qualificados
e estão prontos para ocupar um cargo.

Impacto social: o efeito líquido de uma empresa ou
atividade sobre uma comunidade e o bem-estar de
indivíduos e famílias.
Fornecedores de nível secundário: terceiros que vendem
diretamente ao fornecedor de uma empresa peças,
materiais e/ou componentes relacionados aos produtos.
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.
Responsabilidade social e ambiental (SER) do
fornecedor: um termo que se refere a quando
o fornecedor obtém ou reconhece o controle ou
a responsabilidade sobre impactos sociais e ambientais
que ele pode causar.
Cadeia de suprimentos: o conjunto de empresas que
fornecem materiais ou serviços a uma empresa.
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.
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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,
seja 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.

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.
Escassez de água: uma situação na qual os recursos de
água de uma região ou um país ou os disponíveis a uma
empresa são insuficientes para as devidas necessidades.
Para determinar a escassez de água, usamos o indicador
Aqueduct Baseline Water Stress do WRI. As áreas com
escassez de água são aquelas cujas pontuações do
indicador são alta ou extremamente alta.

Minoria sub-representada: No contexto deste relatório,
estamos nos referindo a três grupos étnicos — negros/
afro-americanos, nativos da América do Norte e latinos
— que, historicamente, constituíram uma porcentagem
desproporcionalmente menor do setor de tecnologia em
comparação à respectiva presença na população dos EUA.
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.

TRANSFORMAR VIDAS

ÉTICA E PRIVACIDADE

NOSSOS NÚMEROS

COMO RELATAMOS

RELATÓRIO DO PROGRESSO REAL DO AF21 / 87

GLOSSÁRIO

Tópicos materiais de ESG da Dell
As informações sobre nossa recente avaliação da materialidade de tópicos estão na seção Materialidade 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 Sustainability Accounting
Standards Board (SASB). Os índices da GRI, do SASB e do 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 sejam capacitados 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 seguintes:
• Acesso à tecnologia: garantia de acesso acessível
e igualitário à tecnologia da informação e da
comunicação (ICT) no mundo todo, o que é um
pré-requisito para aproveitar 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 adaptar-se e prosperar em um
mundo cada vez mais digital.
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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 perspectivas,
culturas e históricos diversos 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 para
o 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 e normas
ambientais e sociais que são pertinentes às práticas de
negócios em cada país onde ela opera.
Governança: a manutenção de padrões, estruturas
e processos para garantir a governança efetiva da
Dell Technologies, inclusive os temas que afetam toda
a estratégia, as metas e os programas.
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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 contínua e o desenvolvimento 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.
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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 necessidades 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.
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.

impactos mais amplos sobre a qualidade de vida em uma
área, inclusive consequências sociais e econômicas 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 a 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).
Retirada de água: soma de toda a água retirada das
águas da superfície, subterrâneas, marítimas ou de
terceiros para qualquer uso ao longo do período relatado
(fonte: GRI).

Consumo sustentável: mudança no modelo de negócios
para dissociar o crescimento dos impactos sociais
e ambientais 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 a eliminação 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 causar
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O Progresso real — nosso plano de
impacto social para 2030 — descreve
o roteiro de como promoveremos
o progresso da humanidade e do
planeta até 2030 e além.
Com este relatório e outros relatórios anuais, continuamos nosso compromisso em longo prazo com
a transparência de nossas iniciativas de impacto social.
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 para tornar o progresso real.
Acesse DellTechnologies.com/ProgressMadeReal para obter mais informações.

