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Biomassa
Na capa e nesta página:
A biomassa fornece uma fonte alternativa de
energia para combustíveis fósseis como petróleo,
gás natural e carvão. Na Ansell, a biomassa é usada
para alimentar geradores de água quente de alta
pressão (HWGs) que produzem mais de 40% da
energia térmica necessária nas instalações fabris da
Ansell. Dois geradores de biomassa em nossa
fábrica em Bangkok, Tailândia (mostrados aqui)
reduziram nosso consumo de gás natural,
resultando na redução de 40.000 MTCO2 e a partir
de nosso inventário de gases de efeito estufa (GEE).
No Sri Lanka, três HWGs de biomassa estão
substituindo o uso de óleo de fornalha, resultando
em uma redução de 39.000 MTCO 2 e a partir de
nosso inventário de GEE.

Ansell Limited
ABN 89 004 085 330

Solar
Mais de 1,6 MW de capacidade de geração de
energia solar fotovoltaica (PV) foram instalados
nos telhados das instalações fabris da Ansell na
China, no Sri Lanka e na Tailândia (mostradas
aqui). As instalações fabris serão muito
beneficiadas com a energia limpa e renovável
derivada da energia solar, reduzindo os custos
de eletricidade e as emissões de GEE. As
grandes superfícies de telhados planos das
fábricas são ideais para a instalação de painéis
solares. Os projetos de energia solar
fotovoltaica atualmente em implementação no
Sri Lanka, Portugal, Malásia e Vietnã devem ser
concluídos no ano fiscal de 2022.

Osmose reversa
Águas residuais em nossa fábrica de Bangkok,
Tailândia, são pré-tratadas em nossa estação de
tratamento de efluentes antes de alimentarem a
recém-instalada fábrica com Osmose Reversa
(OR). No processo de OR, a água tratada é puxada
sob pressão através de membranas
semipermeáveis e o fluxo concentrado (resíduos) é
processado novamente como parte do sistema
multi estágio para remover contaminantes e
aumentar a quantidade de água recuperada para
reutilização. No ano fiscal de 2021, a primeira
instalação de tratamento de OR em larga escala
da Ansell foi instalada na Tailândia (mostrada),
com investimentos futuros sendo planejados na
Malásia e no Sri Lanka no ano fiscal de 2022.
Uma vez concluídos, esses projetos resultarão
em uma redução de 35% do total de
uso de água da Ansell.
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Declaração de Magnus Nicolin

Apesar das interrupções causadas pela COVID-19, a Ansell
apresentou resultados financeiros excepcionais e antecipou uma
agenda muito ambiciosa para expandir a produção e aumentar a
automação, mantendo nosso foco na Sustentabilidade.
Magnus Nicolin – Consultor do Conselho de Administração da Ansell
Nicolin se aposentou como Diretor Administrativo e CEO da Ansell em 1º de setembro
de 2021, tendo liderado com sucesso a Empresa desde 2010. Neil Salmon sucedeu
Nicolin como CEO.

No ano fiscal de 2021, aceleramos os esforços para conduzir
nossa indústria com padrões responsáveis ambientais, sociais e
de governança (ESG), com base em anos anteriores durante os
quais estabelecemos as bases para nossas atividades e
investimentos na plataforma de sustentabilidade. Nossa
Estratégia Responsável e Responsiva (consultar página 06)
orienta nossa abordagem para a sustentabilidade e define nossos
valores e ambições em três dimensões: Uma Sociedade Melhor,
Um Meio Ambiente Melhor e Uma Empresa Melhor.
Apesar das interrupções causadas pela COVID-19, a Ansell
apresentou resultados financeiros excepcionais e antecipou uma
agenda muito ambiciosa para expandir a produção e aumentar a
automação, mantendo nosso foco na sustentabilidade. Empreender
novas iniciativas alinhadas com os padrões globais de ESG e nossa
Estratégia Responsável e Responsiva para avançar na plataforma de
sustentabilidade, também é muito importante. Portanto, embora a
pandemia ainda esteja presente, nosso desempenho nas áreaschave destacadas neste relatório é direcionado por um impulso
crescente de garantir um futuro mais sustentável.
Na Ansell, tudo o que fazemos começa e termina com segurança,
das pessoas até nossos produtos. Nossa abordagem em relação à
segurança evoluiu durante a pandemia da COVID-19, com a Ansell
implementando novos protocolos de segurança e trabalhando em
parceria com autoridades de saúde pública e terceiros para
proteger nossos trabalhadores. Além disso, no ano fiscal de 2021,
aceleramos nossa cultura de segurança, que já era sólida, para que
aspectos de saúde e segurança também fossem dominados por
outros colaboradores, além da gestão sênior e dos gestores de
saúde e segurança ambiental, como todas as equipes de liderança
operacional, gestores gerais e supervisores em unidades locais.
Dessa forma, atribuímos uma responsabilidade compartilhada pela
segurança a todos os líderes e a integramos em indicadores-chave
de desempenho, como a performance financeira.

No ano fiscal de 2021, as instalações de última geração de Ansell em Bangkok,
Tailândia, entraram em operação.
Quando a expansão nesta fábrica estiver concluída, quase dobraremos o
fornecimento de TouchNTuff®, a luva de uso único mais vendida do mundo para
proteção contra respingos químicos. Estas novas linhas em Bangkok são as maiores,
mais rápidas e mais eficientes em termos de energia na história da Ansell.

Na Ansell, tudo o que fazemos começa e termina
com segurança, das pessoas até nossos produtos.
Nossa abordagem em relação à segurança
evoluiu durante a pandemia da COVID-19, com a
Ansell implementando novos protocolos de
segurança e trabalhando em parceria com
autoridades de saúde pública e terceiros para
proteger nossos trabalhadores.

Respeitar e proteger os direitos dos trabalhadores é uma
obrigação ética. Fizemos grandes avanços na gestão dos direitos
trabalhistas em nossos estabelecimentos, tendo criado um Sistema
de Gestão de Normas Trabalhistas para definir as expectativas e os
padrões da Ansell sobre os direitos trabalhistas em todas as nossas
unidades. Além disso, estabelecemos padrões de habitação líderes
do setor para trabalhadores migrantes que trabalham conosco (ver
foto na página 36). As Auditorias Éticas Comerciais dos Membros
da Sedex de terceiros em nossas instalações fabris no Brasil,
Portugal e Lituânia estarão concluídas até a publicação deste
relatório. As auditorias anuais de terceiros foram concluídas com
sucesso em todas as nossas fábricas asiáticas. Nossa nova fábrica
na Rússia começou a operar em junho de 2021 e nosso Sistema de
Gestão de Normas Trabalhistas foi implementado neste local, com
uma auditoria inicial agendada para o ano fiscal de 2022.
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No final de janeiro de 2021, concluímos um programa para
reembolsar taxas de recrutamento para trabalhadores migrantes
em nossos estabelecimentos. A Ansell nunca cobrou nem se
beneficiou de quaisquer taxas de recrutamento pagas por
qualquer trabalhador migrante. Essas taxas foram exigidas por
agentes independentes nos países de origem dos trabalhadores
migrantes para facilitar sua vinda à Malásia e não tinham
nenhuma conexão com a Ansell. Embora a COVID-19 tenha
adiado a contratação de trabalhadores migrantes, nossa política
de Taxa Zero de Recrutamento permanece em vigor.
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A segurança de nossa força de trabalho
continua sendo nossa principal prioridade
durante a COVID-19, visto que implementamos
vacinas e mantemos medidas de segurança em
nossas instalações fabris.

Demonstramos que, em vez de impedir o crescimento rentável, os objetivos
de sustentabilidade corporativa podem sustentá-lo.
Em 2021, também desenvolvemos uma Estrutura de Gestão de
Fornecedores baseada em riscos que orienta e apoia melhorias nas
normas trabalhistas em nossa cadeia de suprimentos. Esses
aprimoramentos incluem processos de seleção de fornecedores,
contratações e gestão contínua bem como, formas de padronizar
processos relacionados à identificação, avaliação e gestão de riscos
de escravidão moderna em toda a nossa cadeia de suprimentos.
Embora estejamos orgulhosos de nosso progresso até o momento,
há muito mais a fazer para gerenciar os riscos da escravidão
moderna. Temos o compromisso de trabalhar com os fornecedores
para melhorar suas práticas trabalhistas e garantir melhores
condições para seus trabalhadores.

Este ano, também iniciamos um trabalho fundamental para
estabelecer uma estratégia pela qual a Ansell poderia se
comprometer com uma redução significativa no longo prazo
da nossa pegada de carbono, alinhada com o Acordo de Paris.
Esse esforço está progredindo com um cronograma para
apresentar nossas conclusões e recomendações à Equipe de
Liderança Executiva e ao Conselho de Administração ainda este
ano. Também estamos incorporando princípios de sustentabilidade
no desenvolvimento de novos produtos e usando avaliações do
ciclo de vida para explorar soluções que diminuirão o impacto
ambiental de nossos produtos e embalagens (consultar página 23).
Esta é minha mensagem final de sustentabilidade enquanto nosso
novo CEO Neil Salmon assume o comando. Nas próximas páginas,
tenho orgulho de informá-los sobre o progresso excepcional que
fizemos na incorporação de práticas sustentáveis em nossos
negócios na última década.
Demonstramos que, em vez de impedir o crescimento rentável, os
objetivos de sustentabilidade corporativa podem sustentá-lo.
Com o forte compromisso demonstrado por nosso Conselho e pela
Equipe de Liderança Executiva, podemos continuar a promover a
inovação e inspirar nossa talentosa força de trabalho a gerar
processos enxutos e verdes e novos produtos sustentáveis e fazer
isso da melhor forma, ano após ano.

Aceleramos significativamente a estratégia para cumprir nossas
metas ambientais no ano fiscal de 2021, realizando análises
fundamentais, mapeando e identificando um portfólio de US$ 23
milhões em projetos de água, energia e resíduos. Este plano
representa o maior investimento consolidado da Ansell até o
momento em iniciativas de sustentabilidade em nossas instalações
fabris. Também formalizamos a responsabilidade sênior e a
propriedade das medidas e desempenho ambientais vinculando os
indicadores-chave de desempenho ao cumprimento das metas e
programas ambientais para avaliar o desempenho dos vicepresidentes seniores, bem como de todos os vice-presidentes e
gestores gerais na equipe operacional. Atribuir propriedade à
gestão sênior impulsiona a responsabilização em níveis globais e
de unidades, garantindo assim o progresso constante e o
cumprimento antecipado de nossos objetivos. Nosso objetivo é
criar uma cultura de "pequena grande empresa" na Ansell, onde as
unidades e as equipes individuais têm a liberdade de testar
iniciativas para que a tecnologia e o conhecimento possam ser
implementados globalmente quando forem bem-sucedidos.

Quero agradecer aos nossos funcionários da Ansell por tudo o
que fazem todos os dias para criar um mundo mais seguro e
melhor protegido.

A Ansell apoia a transição para um futuro sustentável de baixo
carbono e estamos avançando em nosso plano estratégico do
ano fiscal de 2019 para identificar, gerenciar e divulgar riscos e
oportunidades relacionados ao clima em alinhamento com as
recomendações da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras
Relacionadas ao Clima (consultar página 49).

Magnus Nicolin
Consultor do Conselho de Administração da Ansell
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Resumo de desempenho

A frequência de acidentes com afastamento
diminuiu em 26%.
Isso se deve principalmente ao maior foco em
tarefas de alto risco e investigações de incidentes
durante o ano.

Gestão da COVID-19. Continuamos a enfatizar a segurança
durante a COVID-19 para que nossos trabalhadores fiquem
seguros, mantendo controles rigorosos, para a detecção
precoce de funcionários em risco e disponibilizando
vacinas para nossa força de trabalho.

A melhoria de seis pontos na frequência de quase acidente
(por 100 funcionários por ano) representa a maior melhoria
da Ansell até o momento, visto que aumentamos a
conscientização e aproveitamos as plataformas de tecnologia
para identificar e relatar facilmente comportamentos
inseguros, antes que eles se transformem em acidentes.

O engajamento dos funcionários aumentou para 70%.
O que representa um aumento de quatro pontos
percentuais em relação a 2019.
Isso foi impulsionado principalmente por um aumento
de 11 pontos no engajamento de nossos trabalhadores.

Avanço ainda maior em relação ao alinhamento com as
recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações
Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) e a participação
anual no processo de avaliação de gestão ambiental do
clima e da água do CDP (anteriormente Carbon Disclosure
Project [Projeto de divulgação de carbono]).

No ano fiscal de 2021, empreendemos um trabalho
fundamental para estabelecer uma estratégia para
uma redução significativa no longo prazo da nossa
pegada de carbono, alinhada com o Acordo de Paris.

Empenho em relação ao Compromisso de Embalagem,
para reduzir o impacto ambiental. Estamos
trabalhando para minimizar o impacto ambiental
para manter nosso planeta seguro, enquanto
desenvolvemos soluções de proteção que mantêm as
pessoas seguras.

Reembolso de taxas de recrutamento. Em janeiro de 2021,
nas instalações fabris da Malásia, a Ansell concluiu a
reparação das taxas de recrutamento para trabalhadores
migrantes que haviam pago tais taxas para agentes
terceirizados antiéticos em seu país de origem.

Avaliações do Ciclo de Vida (ACVs) dos principais
produtos. Realizamos ACVs sobre o impacto
ambiental de vários produtos em nossas unidades de
negócios de saúde e industriais e usaremos essas
informações para desenvolver nossa estratégia de
gestão de produtos.

Desenvolvimento de uma Estrutura de Gestão de
Fornecedores.
A Ansell trabalhou com assessores terceirizados para
desenvolver uma Estrutura de Gestão de Fornecedores
que promoverá melhorias na gestão de riscos aos
direitos trabalhistas em nossa cadeia de suprimentos.

Eletricidade 100% renovável em nossa fábrica na
Lituânia.
No ano fiscal de 2021, alcançamos 100% de consumo
de eletricidade a partir de fontes renováveis em nossa
fábrica na Lituânia através de uma garantia de um
acordo de compra de energia de origem. Agora,
nossas fábricas na Lituânia e em Portugal operam
com eletricidade consumida de fontes renováveis.

O consumo de energia aumentou 17% e o uso de água em
13%. Nosso consumo global de energia e emissões de
água aumentaram no ano fiscal de 2021, devido a um
aumento sustentado nos volumes de produção. A
demanda aumentou durante a pandemia da COVID-19 à
medida que nos esforçamos para aumentar nossa
produção para apoiar a necessidade urgente de fornecer
equipamentos de proteção às linhas de frente.

92% dos resíduos de nossas instalações fabris não
foram enviados para aterros sanitários no ano fiscal
de 2021. Trata-se de um aumento significativo de 86%
em relação ao ano fiscal de 2020, refletindo os
esforços para aumentar o número de vias de desvio de
aterros sanitários.

A Ansell Textiles Lanka (ATL) em Seeduwa, Sri Lanka e
nossa fábrica na Lituânia foram certificadas com sucesso
por um terceiro independente sobre a realização de uma
taxa de desvio de resíduos para aterros superior a 99%*.

Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021

* Em comparação aos critérios de certificação Resíduo Zero para
Aterros Sanitários da Intertek.
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Nosso contexto operacional

A digitalização se acelerou
globalmente, em parte
devido à COVID-19, mas de
forma mais ampla, a
automação e a robótica
representam
oportunidades e desaﬁos
para nossa empresa,
especialmente na
As partes interessadas estão
fabricação.
colocando cada vez mais ênfase nos
impactos corporativos sobre a
biodiversidade e há uma compreensão
crescente da importância dos serviços
ecossistêmicos fornecidos pelo mundo
natural. Esperamos que esta seja uma
área emergente de interesse nos
próximos anos.

conscientização sobre a
sustentabilidade em
todo o mundo está se
traduzindo em um maior
foco entre nossos
clientes, usuários ﬁnais
e outras partes
interessadas, incluindo
investidores.

o
taçã
Regulamen

A pandemia está gerando uma
demanda sem precedentes por
nossos produtos e, ao mesmo
tempo, está criando desaﬁos
para as cadeias de suprimentos
e para as formas de fazer
negócios mais tradicionais e
desaﬁos para manter nossos
funcionários seguros.

Como uma empresa global, a
Ansell deve acompanhar a
evolução dos requisitos legislativos
em todas as jurisdições em que
operamos. Isso inclui a preparação
para cumprir com a legislação
crescente relacionada à nossa
gestão de questões de
sustentabilidade.

it
re
Di

Os direitos trabalhistas
em nossos próprios
estabelecimentos e fábricas
são uma área-chave de
enfoque tanto para a Ansell
quanto para as partes
interessadas. Também
continuam a haver incidentes
preocupantes envolvendo
nossa cadeia
de suprimentos e nosso
setor em geral.

os
tra
ba
lhi
sta
s

A pandemia e as tensões
geopolíticas continuam a
impulsionar a produção
localizada, especialmente
de produtos essenciais,
como equipamentos de
proteção individual (EPI).

As emissões globais devem
ser reduzidas à metade nesta
década e cair para zero
líquido até 2050 para atender
às ambições do acordo de
Paris. Para isso, empresas e
governos estão cada vez mais
se voltando para novas
soluções de redução de
carbono para descarbonizar
modelos de negócios e
cadeias de valor.

COVID
-19

A COVID-19 colocou uma
pressão signiﬁcativa nas
cadeias de suprimentos
globais e está direcionando
um foco renovado para a
resiliência da cadeia de
suprimentos.
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De modo geral, os impulsionadores relacionados a ESG em nosso
contexto operacional continuam a acelerar e apresentar riscos não
financeiros e oportunidades para o negócio. No ano fiscal de 2021,
nos concentramos em nossas prioridades de negócios e nas principais
oportunidades para superar desafios e permanecemos vigilantes em
relação às questões emergentes para atender às expectativas de
nossas partes interessadas e manter nosso pessoal seguro,
especialmente durante as incertezas em torno da pandemia. Para
obter mais detalhes sobre nosso contexto operacional, consulte
nosso Relatório Anual de 2021.
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Sustentabilidade na Ansell

Uma estratégia e um propósito responsáveis e responsivos

Uma
Sociedade
Melhor

Um Meio
Ambiente
Melhor

Uma
Empresa
Melhor

Funcionários
e força
de trabalho
mais inclusiva

Comunidade

Fornecedores

• Nos preocupamos com o nosso
pessoal e a segurança é a
nossa prioridade
• Apoiamos nossas comunidades
• Jogamos limpo e fazemos
negócios com ética
• Usamos recursos naturais
com cuidado
• Trabalhamos para reduzir
continuamente nossas
emissões de GEE
• Respeitamos o meio
ambiente local

Materiais
e resíduos

Energia
e carbono

Água

Clientes

Ética
empresarial

Nossos tópicos materiais

Investidores

• Direitos trabalhistas
• Saúde e segurança
dos funcionários
• Recrutamento e
engajamento

• Diversidade e inclusão
• Envolvimento e
investimento na
comunidade
• Ética empresarial e
governança

• Eﬁciência dos recursos
• Energia e emissões
• Cadeias de fornecimento operacionais e
minimização de resíduos
responsáveis
• Impacto e conformidade
• Água
ambientais
• Risco climático

• Fornecemos aos nossos
clientes soluções de
segurança e produtividade
• Escolhemos parceiros que
pensam da mesma maneira
• Recompensamos investidores

• Administração e
Inovação de
Produtos

• Continuidade dos
negócios e resposta
à demanda

Os tópicos de maior importância estão em negrito.

Como uma empresa de manufatura com uma trajetória de produção
complexa, os riscos e oportunidades de sustentabilidade surgem em
vários pontos em nossa cadeia de valor, desde as aquisições de
matéria-prima e produção até o descarte do produto. Isso vem com
obrigações e responsabilidades com nossos acionistas, clientes,
funcionários e nossa força de trabalho mais ampla, com nossos
fornecedores, comunidade e planeta.

Estamos aplicando os princípios de gestão de produtos e análise do
ciclo de vida à nossa linha e inovação de produtos e usando nossa
excelência em fabricação e engenharia para reduzir nossa pegada
ambiental. No mundo de hoje, nosso desempenho social e
ambiental é tão importante para a nossa equidade de marca quanto
a qualidade de nossos produtos. Para obter mais informações sobre
nossa estratégia, consulte nosso Relatório Anual de 2021.

A sustentabilidade está cada vez mais integrada na estratégia da
Ansell. O investimento contínuo em RSC e sustentabilidade é uma
das principais vertentes de nossa abordagem estratégica,
enquanto a paixão dos funcionários e as práticas sustentáveis
sustentam nossas Oito Dimensões de Diferenciação.

Nossa abordagem em relação à sustentabilidade é guiada por nossa
Estratégia Responsável e Responsiva, que define nossos valores e
ambições em três áreas – Uma Sociedade Melhor, Um Meio
Ambiente Melhor e Uma Empresa Melhor. Motivados por esses
princípios, este ano aumentamos nossos esforços para incorporar a
sustentabilidade em nossa abordagem em toda a cadeia de valor.

As Oito Dimensões do Diferencial da Ansell
Ansell facilita fazer negocios com
soluções digitais

E S U STE NTA

5.
SERVIÇOS
REGULATÓRIOS E
DE CONFORMIDADE

E

AD

S FUNCIO
DO
N

SD

ID

IOS
ÁR

Segurança

PAIX
Ã

CA

I

Conhecimento especializado em soluções e serviços
de segurança, regulamentação e conformidade

ÁT

6.
FABRICAÇÃO E
ENGENHARIA

Líder do setor em conhecimento e intimidade
do cliente para resolver desaﬁos de segurança
e produtividade dos clientes

2.
GAMA DE
PRODUTOS E
INOVAÇÃO

7.
ENTREGA E
SERVIÇO

PR

Fabricação, engenharia e fornecimento
de alto nível com as principais práticas
de segurança do setor

1.
INTIMIDADE
DO CLIENTE

O

Qualidade, conﬁabilidade e consistência
no suprimento

8.
DIGITALMENTE
FÁCIL

BI

L

3.
PATRIMÔNIO
DE MARCAS
DA ANSELL

4.
COBERTURA
DO CLIENTE

Maior gama de produtos e melhor
capacidade de inovação que utilizam
materiais avançados e novas tecnologias

As marcas mais conﬁáveis e
conhecidas em todo o mundo

O maior alcance geográﬁco e de canal

Ao continuar a aprimorar nossas Oito Dimensões do Diferencial de uma maneira sustentável, aprofundamos a fundo em torno da Ansell
Legenda: Capacidades sólidas já em vigor Fortalecer e investir ainda mais
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Nossos temas

Queremos que nossas divulgações e ações sobre sustentabilidade
se concentrem nos temas mais importantes para nossos negócios,
nossas partes interessadas e nossa comunidade.

Questões que são
importantes para o
desempenho dos
negócios da
Ansell

No ano fiscal de 2020, realizamos uma avaliação detalhada da
materialidade com base nos Padrões 2016 da GRI (Global Reporting
Initiative [Iniciativa Global de Informação]) e do SASB (Sustainability
Accounting Standards Board [(Conselho de Padrões de
Contabilidade de Sustentabilidade]). Identificamos nossos temas
materiais através das três lentes, detalhadas no diagrama adjacente.

As questões sobre
as quais Ansell
atualmente tem,
ou poderia ter,
um impacto

Para obter mais informações sobre esse processo, consulte nosso
Relatório de Sustentabilidade de 2020, página 8.
Em preparação para o Relatório de Sustentabilidade de 2021,
realizamos uma atualização de alto nível de nossos temas materiais
para garantir que eles ainda capturem com precisão nossos
impactos e oportunidades de sustentabilidade mais importantes.
Como resultado, combinamos "soluções de proteção de qualidade"
com "inovação e gestão de produtos", para refletir a forma integrada
como esses temas são agora gerenciados dentro da empresa. Da
mesma forma, incorporamos "produtos químicos e resíduos
perigosos" em aspectos de "saúde e segurança", "inovação e gestão
de produtos" e "impacto e conformidade ambiental". A definição e os
limites de nossos temas materiais estão descritos na página 65.

As questões que
são importantes
para as partes
interessadas da
Ansell

Nossos temas
Uma
Sociedade
Melhor

Um Meio
Ambiente
Melhor

Uma
Empresa
Melhor

Direitos trabalhistas

Diversidade e inclusão

Saúde e segurança dos funcionários

Engajamento e investimento na comunidade

Recrutamento e engajamento

Ética empresarial e governança

Energia e emissões
Cadeias de suprimentos responsáveis

Eﬁciência dos recursos operacionais e minimização de resíduos

Água

Impacto e conformidade ambientais

Risco climático

Inovação e gestão
de produtos

Continuidade dos negócios e resposta
à demanda
Imagem

Os tópicos de maior importância estão em negrito.
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Sobre a Ansell

Há mais de 125 anos, a Ansell oferece
soluções avançadas de proteção para
milhões de pessoas, tanto no trabalho
quanto em casa.
A Ansell é uma empresa global que
emprega mais de 14.000 pessoas em 58
países. A Ansell Limited está domiciliada
em Melbourne, Austrália e está listada na
Australian Securities Exchange (ASX). A
Ansell tem quatro sedes corporativas –
Melbourne, Austrália; Bruxelas, Bélgica;
Nova Jersey, Estados Unidos e Cyberjaya na
Malásia. Nossas instalações fabris,
escritórios, unidades de pesquisa e
desenvolvimento e distribuição estão no
mapa de nossos estabelecimentos à direita.

América
do Norte

A Ansell investe continuamente na pesquisa,
desenvolvimento, fabricação e distribuição
de produtos de ponta e tecnologia,
comercializados sob marcas conhecidas nas
quais os clientes confiam. Operando em dois
segmentos de negócios, Industrial e Saúde, a
Ansell é líder de mercado, comercializando
soluções de proteção para clientes em mais
de 100 países.

582

Unidade de Negócios de
Saúde Global

Unidade de Negócios
Industriais Global

A Unidade de Negócios de Saúde Global
fabrica e comercializa soluções inovadoras
para uma ampla gama de clientes,
incluindo hospitais, centros cirúrgicos,
cirurgias odontológicas, clínicas
veterinárias, socorristas, fabricantes, lojas
de reparos de automóveis, fábricas de
produtos químicos, laboratórios e
empresas farmacêuticas.

A Unidade de Negócios Industriais Global
fabrica e comercializa soluções de
vestimentas químicas e proteção para as
mãos de alto desempenho para uma ampla
gama de aplicações industriais. A Ansell
protege trabalhadores em quase todos os
setores, incluindo automotivo, químico,
fabricação de metais, máquinas e
equipamentos, alimentício, construção,
mineração, petróleo e gás e socorristas.

Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021
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América Latina
e Caribe
389

Europa,
Oriente Médio
e África
998

Ásia Pacíﬁco
12.190

Chave do mapa

Nossas maiores instalações fabris estão na Malásia, Sri Lanka e
Tailândia, com instalações menores localizadas no Brasil, China,
Lituânia, Portugal e Vietnã. Abrimos uma nova instalação fabril
na Rússia em junho de 2021.

Centros corporativos
Escritórios
Instalações fabris
Instalações de armazém/distribuição
Instalações de P&D/Centros de Excelência
Empregados por região (total de 14.159)

09

Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021

A abordagem global da Ansell para a excelência operacional melhora ano após ano. Ela faz
parte de um compromisso global que nos permite cumprir e superar nossos objetivos de
fabricação, mantendo os trabalhadores seguros e fazendo o melhor uso dos recursos
naturais. Aqui, a sala de controle de composição na Ansell Tailândia.
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Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações
Unidas compreendem 17 objetivos e 169 metas destinados a abordar
muitos dos desafios mais urgentes do mundo. A Ansell acredita que as
empresas devem trabalhar ao lado de governos e sociedade civil para
impulsionar ações para alcançar esses objetivos.

Além disso, a Ansell endossa/é uma signatária

Como parte de nossa avaliação de materialidade para o ano fiscal de
2020, identificamos seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que
consideramos que a Ansell está em melhor posição para impactar.
À medida que intensificamos nosso compromisso de reduzir nossas
emissões de GEE, adicionamos o Objetivo 13 dos ODS, Ação Climática.

• dos Princípios Orientadores da ONU sobre Negócios e Direitos
Humanos

• da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas
ao Clima
• do Compromisso com a Igualdade de Gênero da Ambiente de
trabalho Agência de Igualdade de Gênero

• das Convenções básicas da Organização Internacional do
Trabalho

SAÚDE E BEM-ESTAR

Os negócios da Ansell estão
intimamente ligados à saúde.

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CONSUMO
E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

Algumas das matérias-primas
e processos de fabricação
associados da Ansell são
intensivos em água.

A Ansell tem um papel a
desempenhar na eficiência
energética e nas energias
renováveis.

Ansell contribui
significativamente para o
emprego e o crescimento
econômico, inclusive em
países de baixa e média renda.

Como empregador global,
A Ansell pode ajudar a
enfrentar a desigualdade.

A administração do produto é uma
área de foco recente para Ansell e
está fortemente correlacionada
com o Objetivo 12.

A Ansell apoia o Acordo de
Paris e está respondendo à
ameaça global das mudanças
climáticas.
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Cadeia de valor da Ansell

Governança

Práticas de governança
sólidas orientam a ética e a
integridade em todas as
partes de nossa empresa,
com a gestão sênior e o
Conselho de Administração
supervisionando
diretamente nosso
progresso e iniciativas de
sustentabilidade.

Desenvolvimento
de produtos
Nossas equipes de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D)
realizam a triagem do Ciclo
de Vida sobre o impacto
ambiental de várias linhas
de produtos da nossa
Unidade de Negócios
Industriais Global (lGBU) e
da Unidade de Negócios de
Saúde Global (HGBU), o
que inclui a pegada de
carbono e a pegada de
água. Usamos essas
informações para continuar
a desenvolver nossa
estratégia de gestão de
produtos e focar em
"pontos críticos".

Matériasprimas
Muitos de nossos
produtos são feitos de
materiais sintéticos
derivados de petróleo e
de materiais naturais
como algodão ou
borracha. Ambos incluem
os impactos incorporados
de sua produção e
processamento. Iniciamos
parcerias de inovação
para melhor gerenciar
esses impactos.
Por exemplo, estamos
substituindo o fio de
poliéster da costura
overlock de nossas luvas
por um fio reciclado feito
de resíduos de plástico
em nossa fábrica de
Ansell Lanka Textiles no
Sri Lanka. Também
estamos implementando
uma abordagem
estruturada para a
aquisição responsável de
matérias-primas como
parte de nossa Estrutura
de Gestão de
Fornecedores.

Manufatura

A prioridade máxima
da Ansell é proteger a
segurança e os direitos
trabalhistas dos
trabalhadores e mitigar
os riscos de escravidão
moderna em nossa cadeia
de suprimentos.
Implementamos nossos
sistemas de segurança e
gestão de mão-de-obra
robustos em nossas
unidades e em fabricantes
terceirizados.
O consumo de energia e
água das instalações fabris
é intenso, com saídas
negativas, como emissões
de GEE e resíduos. Nos
orgulhamos de nossas
conquistas de certificações
de Resíduo Zero para
Aterros Sanitários da Ansell
e daremos continuidade à
iniciativa com nosso
portfólio de projetos de
US$ 23 milhões. Exigimos
as mesmas expectativas de
nossos fabricantes
terceirizados através do
nosso Código de Conduta
de Fornecedores.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Relacionados
SAÚDE E BEM-ESTAR

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CONSUMO
E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

CONSUMO
E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA
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TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

CONSUMO
E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

CONSUMO
E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

Marketing e
vendas
Nossos clientes estão
cada vez mais buscando
produtos que competem
não apenas em preço e
desempenho, mas
também em credenciais
de sustentabilidade.
Operamos um diálogo
bidirecional com os
clientes, reunindo seu
feedback sobre possíveis
melhorias de produtos e
comunicando melhorias
de sustentabilidade como
parte de nossa atividade
de marketing e vendas.

CONSUMO
E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

Distribuição

Uso

Depois de fabricarmos
os produtos com as
matérias-primas, eles são
transportados para os
centros de distribuição
e, em seguida, para os
clientes e usuários finais.
Nossas avaliações do ciclo
de vida mostraram que a
pegada de carbono
associada ao transporte de
nossos produtos não é
significativa. No entanto,
estamos trabalhando em
inovações para
embalagens sustentáveis
que reduzem o desperdício
e o peso geral, o que, por
sua vez, reduz as emissões
associadas à distribuição
do produto.

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

A marca Ansell é
diferenciada por seus
recursos de qualidade e
desempenho e milhões
de usuários finais, em
todo o mundo, confiam
que nossos produtos os
manterão a salvo de
danos em ambientes
industriais e de saúde.

CONSUMO
E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

SAÚDE E BEM-ESTAR
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Descarte

Nossos produtos são
usados em ambientes
industriais e de saúde onde
os usuários estão expostos
a contaminantes, o que
significa que a reciclagem
é uma opção de fim de
vida menos viável. Nossos
produtos são tipicamente
incinerados ou enviados
para aterros sanitários,
mas estamos explorando
opções alternativas de fim
de vida com menor
impacto ambiental.
Por exemplo, estamos
explorando o coprocessamento de
resíduos de nossas luvas
de saúde para energia e o
uso de nossos resíduos de
luvas na fabricação de
cimento.

CONSUMO
E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA
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Impactos na cadeia de valor

Governança

Desenvolvimento
de produtos
Controlado
pela Ansell
Controlado
por outros

Matériasprimas

Manufatura

Ansell

Ansell
Fornecedores
de matériasprimas

Fornecedores
de produtos
acabados

Governança e ética
empresarial

Uma
Empresa
Melhor

Continuidade de
negócios e
resposta à
demanda
Inovação e
administração
de produtos
Direitos
trabalhistas
Saúde e segurança
dos funcionários

Uma
Recrutamento e
Sociedade engajamento
Melhor
Diversidade e
inclusão
Engajamento e
investimento na
comunidade
Impacto ambiental
e conformidade
Risco climático
Energia e emissões
Um Meio
Ambiente
Melhor

Água
Eficiência de
recursos
operacionais,
minimização de
resíduos
Cadeias de
suprimentos
responsáveis
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Marketing e
Distribuição
vendas
Ansell

Uso

Descarte

Ansell
Fornecedores
de logística

Usuários finais,
Clientes B2B e
provedores de
usuários finais
descarte

Nossas partes interessadas
As partes interessadas continuam mostrando um alto interesse nos
temas de sustentabilidade da Ansell e um entusiasmo aguçado
para serem mantidas informadas e engajadas nesses temas. Nos
últimos anos, ampliamos nossos canais de comunicação existentes,
como reuniões diretas, apresentações e formulários de avaliação
com clientes e Reuniões Gerais Anuais, cartas e pesquisas com
acionistas e investidores, para levar nossas partes interessadas
nessa jornada conosco.

Nosso objetivo é construir um relacionamento forte com nossas
principais partes interessadas e parceiros de negócios. A
comunicação transparente e aberta é fundamental para a
construção da confiança em nossa marca e produtos, o que, por
sua vez, é fundamental para o nosso sucesso. Nos envolvemos
com as partes interessadas em uma ampla gama de temas que
abrangem nossa cadeia de valor e o conjunto completo de nossas
atividades de negócios, desde o projeto de produtos e a aquisição
até a fabricação, uso e fim da vida útil. Nosso compromisso
contínuo com as partes interessadas nos informa da estrutura e
do nível de detalhes em nosso relatório, e nosso método de
engajamento varia dependendo do tipo de parte interessada e da
natureza de seu interesse, conforme estabelecido abaixo.

Grupo de partes
interessadas
Clientes (B2B)

A COVID-19 continua desafiando nossa capacidade de engajamento
pessoal com nossas partes interessadas através dos tradicionais
fóruns, como apresentações para investidores e feiras comerciais.
Como resultado, aumentamos o uso de fóruns virtuais para reuniões
e apresentações e cada vez mais temos nos comunicado
diretamente com as partes interessadas por meio de chamadas
telefônicas e de vídeo.

Principais áreas de interesse

Como nos engajamos no ano fiscal de 2021

Conduta empresarial
Continuidade de negócios/confiabilidade de fornecimento
Impacto ambiental e conformidade
Direitos trabalhistas
Precificação
Inovação e gestão de produtos
Cadeias de suprimentos responsáveis

Interação com o atendimento ao cliente
Engajamento direto
Marketing
Visitas às fábricas
Negociações de vendas e contratos
Feiras
Webinars
Site
AnsellGUARDIAN™
Contato através de distribuidores
Interação com o atendimento ao cliente
Visitas às unidades do cliente
Marketing
Webinars
Site
E-mail em toda a empresa
Conferências e eventos
Pesquisas de engajamento
Prêmios de Inovação
Intranet
Fóruns corporativos
Treinamentos
Programas voluntários e comunitários
Reuniões Gerais Anuais
Divulgações ASX
Dias de mercado de capitais
Circuito do presidente
Engajamento direto
Apresentações para investidores
Eventos itinerantes sobre sustentabilidade
Cartas e comunicações por escrito
Apoio à educação e à saúde
Eventos locais
Atividades filantrópicas
Patrocínio
Programas voluntários
Engajamento direto
Doações/apoio para assistência em situações de
desastres
Parcerias
Relatório de Sustentabilidade
Relatório Anual
Engajamento direto
Participação em associações empresariais e industriais
Relatório de Sustentabilidade

Usuários finais

Continuidade de negócios
Impacto ambiental e conformidade
Direitos trabalhistas
Precificação
Inovação e gestão de produtos
Cadeias de suprimentos responsáveis

Funcionários e
contratados

Risco climático
Engajamento e investimento na comunidade
Diversidade e inclusão
Engajamento
Impacto ambiental e conformidade
Desempenho financeiro
Saúde e segurança
Direitos trabalhistas
Desempenho financeiro
Temas de sustentabilidade material, especialmente: Risco
climático (TCFD), impacto ambiental e conformidade,
diversidade e inclusão, saúde e segurança e direitos
trabalhistas

Investidores

Comunidades locais

Engajamento e investimento na comunidade
Impacto ambiental e conformidade

ONGs

Direitos trabalhistas
Cadeias de suprimentos responsáveis

Reguladores

Conduta empresarial
Impacto ambiental e conformidade
Governança
Saúde e segurança
Direitos trabalhistas
Conduta empresarial
Continuidade de negócios
Direitos trabalhistas
Especificações do produto e expectativas de qualidade
Cadeias de suprimentos responsáveis

Fornecedores
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Auditorias (incluindo auditorias de terceiros)
Engajamento direto
Participação em associações empresariais e industriais
Acordos com fornecedores
Código de Conduta do Fornecedor
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SAÚDE E BEM-ESTAR

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Uma Empresa Melhor

Governança e ética empresarial
Nossa perspectiva
Nossa estrutura de governança corporativa orienta a cultura de integridade, responsabilidade e
transparência da Ansell. Ao implementar a estrutura de governança correta e nomear diretores não
executivos qualificados e independentes para o nosso Conselho, a Ansell pode atender melhor aos
interesses dos acionistas e partes interessadas no longo prazo, mantendo a confiança em nossa marca.

Nossa abordagem
Nossa abordagem de governança corporativa é orientada pelo
Conselho de Administração (Board), valores, estrutura de gestão
de riscos e Código de Conduta da Ansell. Aplicamos os Princípios
e Recomendações de Governança Corporativa do Conselho de
Governança Corporativa da ASX (Princípios da ASX), conforme
resumido em nossa declaração de Governança Corporativa.

O Conselho realiza análises regularmente de nossa estrutura de
governança, políticas e práticas para garantir que elas estejam
alinhadas com as expectativas dos acionistas, as melhores
práticas globais e nossos processos e práticas internos.
O Conselho se reuniu (incluindo reuniões do Comitê) 19 vezes no
ano fiscal de 2021, e durante este período suas principais áreas
de foco foram as descritas abaixo.

O Conselho é, em última análise, responsável pela supervisão e
análise da gestão, administração e governança geral da Ansell.

Estratégia e
desempenho da
empresa

Sucessão do
conselho e da gestão

Supervisão de
iniciativas de gestão
de capital

Sustentabilidade e
Responsabilidade
Social Corporativa

Na Assembleia Geral Anual deste ano, a Sra. Marissa Peterson e o
Sr. Peter Day se aposentarão do Conselho da Ansell após mais de
15 e 14 anos de serviço, respectivamente, tendo feito uma
contribuição significativa para a Empresa durante seus mandatos.
O Conselho e a administração reconhecem e agradecem à Sra.
Peterson e ao Sr. Day pela contribuição significativa que ambos
deram à Empresa durante seus mandatos.

Composição e habilidades do conselho
Atualmente, o Conselho da Ansell é composto por quatro mulheres
e quatro homens diretores não executivos e pelo CEO. Nosso
Código e o Estatuto do Conselho orientam a independência do
nosso Conselho para garantir que as decisões sejam informadas
por opiniões e experiências externas. O Conselho avalia
formalmente a independência de seus diretores anualmente.

Em 8 de junho de 2021, a Ansell anunciou que o Sr. Neil Salmon
sucederia o Sr. Magnus Nicolin como CEO e Diretor
Administrativo a partir de 1o de Setembro de 2021. O Sr. Nicolin
continuará na Ansell como Conselheiro Especial do Conselho e o
novo CEO até sua aposentadoria em 31 de dezembro de 2021.
O Conselho e a administração reconhecem e agradecem ao Sr.
Nicolin por sua contribuição significativa para a Empresa e pela
qualidade de sua liderança e discernimento nos últimos 11 anos.

A tomada de decisões e a governança robustas exigem uma
variedade de habilidades e atributos. A Ansell mantém uma
matriz de competências do conselho e é solicitado aos diretores
que autoavaliem seus atributos em relação à matriz a cada três
anos. As competências e atributos listados incluem: liderança,
estratégia e perspicácia comercial, experiência internacional e
saúde, segurança e sustentabilidade. Oito dos nove diretores
trazem uma capacidade ou competência desenvolvida em saúde,
segurança e sustentabilidade.
Anualmente, o Conselho autoavalia seu desempenho e avalia
cada Comitê do Conselho, Diretor individual e o Presidente.
A cada três anos, o Comitê de Governança contrata consultores
externos para conduzir essa análise, comparando o desempenho
da Ansell com seus pares e concorrentes e aconselhando sobre as
competências, atributos e experiência exigidos pelo Conselho
para atender aos objetivos estratégicos em evolução da Ansell.
A última análise foi realizada no ano fiscal de 2019.
Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021

Gestão de riscos,
governança e
conformidade
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SAÚDE E BEM-ESTAR

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Uma Empresa Melhor

Acionistas
Conselho de Administração
da Ansell

Comitê de Auditoria e
Conformidade

Comitê de Sustentabilidade
e Riscos

Comitê de
Recursos Humanos

Comitê de Governança

Emissão de relatórios
ﬁnanceiros analisando a
adequação dos contratos
ﬁnanceiros e monitorar as
disposições da auditoria

Estrutura de gestão de
riscos e governança de
sustentabilidade

Rever a remuneração,
recomendar e aprovar o
planejamento de sucessões
e planos de incentivos e
supervisionar a cultura

Analisar o desempenho
do Conselho, Diretores e
Comitês e estabelecer
critérios para novos
candidatos ao Conselho

CEO e
Diretor Administrativo
Funcionários da Ansell

O Conselho é apoiado por quatro comitês permanentes,
conforme estabelecido acima. O Conselho também pode delegar
funções específicas aos Comitês de Administração ad hoc,
conforme necessário, sendo os poderes delegados a esses
Comitês descritos nas resoluções do Conselho.

Nossas práticas de gestão de riscos incluem:

Os quatro comitês operam de acordo com seu próprio Estatuto.
Eles foram analisados e atualizados quando necessário no ano
fiscal de 2021, exceto o Estatuto do Comitê de Governança, que
foi atualizado pela última vez em 20 de junho de 2019. A Estatuto
do Conselho, e o estatuto de cada um dos quatro comitês
permanentes, estão disponíveis em www.ansell.com/about-us/
sustainability/governance.

• Processos para identificar os riscos do negócio (tanto
financeiros quanto não financeiros) aplicáveis a cada área das
atividades da Ansell e a manutenção de uma estrutura
específica que priorize e monitore a mitigação desses riscos; e

Cada Comitê deve ser composto por uma maioria de Diretores
Não Executivos independentes. Os comitês podem envolver
conselheiros profissionais independentes para auxiliar no
cumprimento de suas funções. Os detalhes das qualificações,
experiência e participação em reuniões de cada membro do
Comitê estão definidos no Relatório Anual de 2021 e na
Declaração de Governança Corporativa de 2021.

A gestão da Ansell é responsável pela identificação e gestão de
riscos, implementação e aprovação de políticas e sistemas de
gestão de riscos e relatórios ao Comitê de Auditoria e
Conformidade e ao Comitê de Sustentabilidade e Risco.

• Um programa de controle de risco abrangente que inclui
proteção de propriedade e auditorias de saúde, segurança e
meio ambiente usando subscritores, auto-auditorias e
consultores de engenharia e profissionais

• Relatórios regulares ao Comitê de Auditoria e Conformidade ou
ao Comitê de Sustentabilidade e Risco, conforme apropriado, e
ao Conselho.

O Comitê de Sustentabilidade e Risco está ativamente engajado
no monitoramento (entre outros assuntos) desses riscos não
financeiros e garante que eles tenham prioridade suficiente,
juntamente com os riscos financeiros. Isso é explicitado nas
próximas seções deste relatório, com gestão de riscos climáticos
na página 49. Mais detalhes sobre a Estrutura de Gestão de Riscos
da Ansell estão disponíveis em nossa Declaração de Governança
Corporativa de 2021.

Gestão de riscos
A gestão efetiva de riscos é fundamental para a governança
corporativa e para garantir que nossa empresa crie valor para os
acionistas no longo prazo. A estrutura de Gestão de Riscos da
Ansell nos permite identificar, avaliar, gerenciar e relatar riscos,
incluindo riscos não financeiros, como as mudanças climáticas.
A Declaração de Apetite ao Risco da Ansell é parte integrante da
Estrutura de Gestão de Riscos e define (dentro de limites práticos)
a quantidade de risco que nossa organização está disposta a
aceitar na busca por nossos objetivos estratégicos.

Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021
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Governança e ética empresarial continuação
Ética empresarial

Solicitamos a todos os funcionários e diretores da Ansell que
realizem programas de treinamento de conformidade para se
manterem atualizados em relação aos desenvolvimentos jurídicos e
do setor relevantes e sobre as práticas éticas a cada dois anos. E que
realizem treinamentos de conformidade específicos sobre o tema,
em assuntos como conscientização sobre fraudes, a cada ano.
No ano fiscal de 2021, a Ansell forneceu treinamentos globais sobre:
o Código de Conduta, os direitos da concorrência, divulgação
contínua, segredos comerciais e conscientização sobre fraude.
Os funcionários podem buscar aconselhamento em relação à
conformidade entrando em contato com os departamentos
relevantes da Ansell e podem relatar preocupações à nossa
Linha Direta de Conformidade, que é gerenciada de forma
independente. Os indivíduos que relatam suas preocupações
de boa fé são protegidos contra qualquer forma de retaliação
pelas políticas da Ansell.

A Ansell visa alcançar os mais elevados padrões legais, morais e
éticos em todas as nossas atividades corporativas. Este objetivo e os
oito valores fundamentais da Ansell (veja abaixo) estão integrados
em nosso Código de Conduta do funcionário global, que atua como
um guia para o comportamento ético e conduta de todos os
funcionários, diretores, executivos e gestão. Ele é nossa estrela Guia
e define nossas expectativas em questões como corrupção e
suborno, conflitos de interesse e responsabilidade social. Cada
funcionário da Ansell e membro do Conselho deve compreender e
cumprir o Código e se esforçar para criar um ambiente de trabalho
onde a segurança, o fair play e a conduta ética nos negócios sejam
comportamentos esperados e incentivados.

Integridade
Valorizamos fazer o que
é certo e ético.

Confiabilidade

Agilidade

Valorizamos agir com
respeito, justiça e
confiabilidade.

Valorizamos a capacidade de
resposta aos clientes e uns
aos outros, abertura para
mudanças e flexibilidade.

Paixão

Criatividade

Valorizamos energia e
entusiasmo,
comprometimento,
atividade e dedicação.

Nossos Valores

Envolvimento

Trabalho em equipe

Valorizamos a contribuição,
influência e iniciativa dos
membros da nossa equipe.

Valorizamos a colaboração e o
senso de parceria e
compartilhamento.

Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021
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Valorizamos a
inventividade, a inovação e
as formas novas e originais
de pensar.

Excelência
Valorizamos um foco
tenaz em resultados,
responsabilidade e
cumprimento de objetivos.
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Governança da sustentabilidade
Nossa perspectiva
Uma governança sólida é fundamental para alcançar a sustentabilidade nos negócios. O Conselho de
Sustentabilidade de nível executivo da Ansell é responsável pelo desenvolvimento e execução de nossa
estratégia de sustentabilidade, com supervisão do nosso Conselho de Administração para garantir que nossa
abordagem seja coesa e compatível com os desafios que enfrentamos.
Acreditamos que nossa abordagem em relação à sustentabilidade e sua governança se tornará um diferencial
da Ansell no mercado.

Estrutura de governança da sustentabilidade
O Conselho e ambos os comitês recebem atualizações trimestrais
sobre o desempenho de sustentabilidade da Ansell. No ano fiscal
de 2021, os principais itens considerados no CSR incluíram
desempenho de segurança, progresso em programas de redução
de impacto ambiental, como projetos de energia renovável e
osmose reversa (águas residuais) e a implantação do nosso Sistema
de Gestão de Normas Trabalhistas nos principais mercados.
O CSR também recebeu atualizações regulares sobre o progresso
em relação às métricas e metas de Ansell. Ferramentas como o
painel de meio ambiente, saúde e segurança (EHS) e o Rastreador
de avaliação de impacto no ambiente de trabalho do RSC orientam
os relatórios internos em relação aos nossos padrões e metas de
sustentabilidade. O CAC discutiu as atualizações sobre os relatórios
da Ansell em comparação aos padrões da TCFD.

O Conselho da Ansell supervisiona nossa abordagem à
sustentabilidade e às mudanças climáticas, com o Comitê de
Sustentabilidade e Risco (CSR) e o Comitê de Auditoria e
Conformidade (CAC), que auxiliam na governança,
monitoramento e aconselhamento do Conselho. O CSR e o CAC
trabalham em colaboração para garantir a ligação e o
alinhamento entre as atividades de mitigação relacionadas ao
clima e às recomendações da Força-Tarefa para Divulgações
Financeiras Relacionadas ao Clima (responsabilidade principal
do CSR), juntamente com quaisquer outras divulgações
financeiras exigidas (responsabilidade principal do CAC ).
Consulte a Declaração de Governança Corporativa de 2021 para
obter detalhes completos da execução de funções e
responsabilidades do CSR e do CAC.

Conselho Administrativo da Ansell
Responsável por supervisionar e analisar a gestão, administração e governança da empresa. O Conselho
supervisiona a direção estratégica da Ansell, autoriza iniciativas e políticas e protege os interesses das
partes interessadas, estabelecendo metas para gestão e monitorando de seu progresso e se envolvendo e
avaliando o desempenho do Diretor Executivo.
Supervisão do
conselho de riscos
e oportunidades de
sustentabilidade

O papel da gestão
na avaliação e
gestão de riscos e
oportunidades de
sustentabilidade

Comitê de Sustentabilidade e Risco

Comitê de Auditoria e Conformidade

Analisa o projeto e a implementação do sistema de
gestão de risco da Ansell, incluindo negócios ativos
e riscos ﬁnanceiros e não ﬁnanceiros importantes.
O CSR também analisa os objetivos, metas e
estratégias de sustentabilidade e a eﬁcácia das
políticas e programas de sustentabilidade da Ansell

Análise das demonstrações ﬁnanceiras da Ansell,
incluindo a garantia de que as divulgações estão
alinhadas com as recomendações da Força-Tarefa
para Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima.
Além de analisar e monitorar os controles internos
e sistemas de relatórios ﬁnanceiros da Ansell.

Conselho de Sustentabilidade
O Conselho é responsável pelo desenvolvimento da abordagem estratégica da Ansell para riscos e
oportunidades de sustentabilidade. No AF21, reestruturamos o Conselho para ser um grupo central de
membros de ELT, que são diretamente responsáveis pela implementação de estratégias de sustentabilidade
em todos os nossos ﬂuxos de trabalho de sustentabilidade.
Fluxos de trabalho de sustentabilidade
Comunicação e Treinamento
de Sustentabilidade

Funcionários

Pegada dos
estabelecimentos

Produto

Cada ﬂuxo de trabalho é patrocinado por um membro de ELT para impulsionar a responsabilidade.
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Governança da sustentabilidade continuação
sustentabilidade. O Conselho é responsável pelo desenvolvimento e
implementação operacional da abordagem estratégica da Ansell para
riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade e fornece
atualizações regulares ao CEO e à Equipe de Liderança Executiva
(ELE) mais ampla como parte das reuniões mensais da ELE.

A sustentabilidade está cada vez mais integrada na Ansell e permeia
todas as funções, com responsabilidade de nível sênior para
impulsionar o progresso. Este ano, analisamos a função da nossa
estrutura de Governança da Sustentabilidade para representar como
executamos nossa estratégia de sustentabilidade. Reestruturamos
nosso Conselho de Sustentabilidade de nível executivo (o
“Conselho”) que compreende um grupo central de membros da
Equipe de Liderança Executiva, que são diretamente responsáveis
pela implementação de estratégias e investimentos de

Também formalizamos quatro fluxos de trabalho, que
representam os principais componentes do nosso foco em
sustentabilidade, descritos na tabela abaixo.

Pessoas

Responsável por executar nossa Estratégia de Sustentabilidade de Pessoas e Estrutura de Gestão de Fornecedores.
Os principais temas incluem responsabilidade social corporativa (RSC), conformidade com nossas próprias políticas
e normas, análise do alinhamento com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), competitividade do trabalho,
impulsionamento de nossa cultura de "organização de aprendizagem", diversidade e inclusão e filantropia.

Pegada das
operações

Responsável por executar nossas estratégias de meio ambiente e pessoas. Os principais temas incluem saúde e
segurança, nossa estratégia Net Zero e nossos projetos ambientais operacionais, como energia solar fotovoltaica
(PV) e osmose reversa (OR). Este fluxo de trabalho também é responsável por nossos projetos ambientais de nível
corporativo, nossos relatórios de CDP (anteriormente Carbon Disclosure Project) e relatórios da Força-Tarefa para
Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), com um comitê diretor de nível executivo orientando o
progresso em relação às recomendações da TCFD , além do acompanhamento de métricas corporativas, programa
de Resíduo Zero para Aterros Sanitários e programa de verificação do inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Produto

Responsável por entregar inovações de novos produtos e programas de sustentabilidade que nos permitem
reduzir o impacto ambiental de nossos produtos. Os temas abordados incluíram inovação de produtos e materiais,
embalagens sustentáveis, tratamento do fim de vida do produto e parcerias/colaborações de inovação.

Comunicação e
Treinamento em
Sustentabilidade

Responsável por desenvolver a narrativa, hierarquia de mensagens e estratégia usada para comunicar nossos
tópicos de sustentabilidade atuais. O fluxo de trabalho de Comunicação e Treinamento de Sustentabilidade atua
como a ponte entre as equipes de comunicação interna e externa (por exemplo, os responsáveis pelas relações
com investidores, comunicação com o cliente e por nosso Relatório de Sustentabilidade) e pela implementação
de treinamento de sustentabilidade em nossa organização.

Cada fluxo de trabalho é patrocinado por um membro da Equipe
de Liderança Executiva e atribuído a um líder de projeto
designado para impulsionar a responsabilidade: Nosso diretor de
recursos humanos monitora o desempenho dos direitos
trabalhistas e a gestão do risco de escravidão moderna em nossas
fábricas; nosso vice-presidente sênior de operações e cadeia de
suprimentos global monitora a gestão de risco climático e o
desempenho ambiental em nossos estabelecimentos e o
desempenho de sustentabilidade de nossas cadeias de
suprimentos; A narrativa e as comunicações de sustentabilidade
da Ansell são elaboradas por nosso vice-presidente sênior de
desenvolvimento de negócios, transformação e marketing
corporativo; nosso presidente da IGBU e o presidente da HGBU
monitoram o desempenho geral de sustentabilidade de nossos
estabelecimentos e apoiam a gestão ambiental no projeto do
produto; e nosso vice-presidente sênior e o Conselho Geral
Corporativo, coordenam a gestão estratégica e a priorização das
atividades e iniciativas da organização.

pessoal sênior. Por exemplo, nosso vice-presidente sênior de
operações e cadeia de suprimentos global, vice-presidentes e
gestores gerais de nível local da equipe operacional, serão
responsáveis por um conjunto interno de objetivos de
desempenho em torno de reduções absolutas nas emissões de
gases de efeito estufa, resíduos e água (consulte a Seção Meio
Ambiente Melhor para mais detalhes).

Os líderes de projeto são nomeados para cada fluxo de trabalho.
Eles promovem a colaboração no nível de gestão intermediário e
são apoiados por equipes de projeto dedicadas que refletem as
competências e os requisitos de recursos de cada projeto.
Colaborações multifuncionais entre equipes de projeto têm
aumentado em frequência nos últimos anos, à medida que
continuamos a integrar a sustentabilidade às decisões de
negócios. Além disso, as responsabilidades de sustentabilidade
são integradas aos indicadores-chave de desempenho de nosso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A governança da sustentabilidade dentro da Ansell é apoiada por
um conjunto de políticas abrangentes que descrevem nossa
abordagem de gestão esperada, incluindo:
•
•
•
•
•
•
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Estatuto de segurança de 5 pontos
Código de Conduta da Ansell
Política anti-suborno e anti-corrupção
Comunicação de Incidentes de EHS e Gestão de Riscos
Política de Minerais de Conflito
Declaração de Sustentabilidade e Responsabilidade Social
Corporativa
Política e Estratégia de Diversidade e Inclusão
Política Ambiental
Normas Globais de Saúde e Segurança
Declaração de Direitos Humanos
Política de Normas Trabalhistas
Política de Declaração de Qualidade
Política de Segurança e Controle de Perdas
Código de Conduta do Fornecedor
Política de Denunciantes
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Nossa cadeia de suprimentos e continuidade de negócios
Nossa perspectiva
Nossos clientes dependem da Ansell para fornecer produtos de alta qualidade, com confiabilidade e por
um preço razoável, sem comprometer a ética. Isso exige que tenhamos relacionamentos de confiança com
nossos fornecedores e administremos cuidadosamente os riscos, comerciais, sociais e ambientais, em nossa
cadeia de suprimentos.

Nossa abordagem
A Ansell adquire bens e serviços de milhares de fornecedores
diretos em mais de 40 países. O mapa abaixo exibe alguns dos
principais países onde fazemos aquisições diretas por despesas e
uma seleção das principais categorias de produtos provenientes
de cada um desses locais no ano fiscal de 2021.

China
Suprimentos de saúde
Têxteis
Látex sintético
Embalagens
Equipamentos, máquinas e
peças de reposição
Serviços de suporte
Produtos químicos
Serviços, logística e
distribuição

Países Baixos
Têxteis

Coreia do Sul
Sri Lanka

Bens acabados

Têxteis

Têxteis

Serviços de
suporte

Látex sintético

Embalagens
Japão

Serviços, logística
e distribuição

Equipamentos,
máquinas e peças
de reposição

Paquistão

Estados Unidos

Suprimentos de saúde

Têxteis

Têxteis

Produtos químicos

Serviços, logística e distribuição

Serviços, logística e
distribuição

Tailândia

Equipamentos,
máquinas e peças
de reposição

Índia

Equipamentos,
máquinas e peças de
reposição

Equipamentos, máquinas e peças de reposição

Produtos florestais

Têxteis

Produtos químicos
Látex sintético

Serviços, logística e
distribuição

Cingapura

Equipamentos,
máquinas e peças de
reposição

Látex sintético

Produtos florestais
Produtos químicos
Serviços públicos
Serviços, logística e
distribuição

Capex para expansão da
fábrica
Serviços públicos
Equipamentos, máquinas e
peças de reposição

Vietnã

Suprimentos de saúde

Embalagens

Embalagens

Serviços, logística e distribuição

Produtos
químicos

Malásia

Látex sintético

Produtos florestais

Serviços, logística
e distribuição

Embalagens

Embalagens

Produtos químicos
Bens acabados
Equipamentos,
máquinas e peças de
reposição
Serviços, logística e
distribuição
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Serviços, logística
e distribuição

Indonésia
Suprimentos de
saúde
Látex sintético
Produtos químicos
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Nossa cadeia de suprimentos e continuidade de negócios continuação
1. Segmentação de fornecedores por risco de
concentração

A tabela abaixo descreve uma seleção de algumas das
mercadorias e categorias adquiridas no ano fiscal de 2021 que
compõem nossas maiores categorias de despesa.
Suprimentos
de saúde

Inclui bens acabados para revenda, como luvas
de uso único e máscaras

Têxteis

Como fios de algodão, nylon e poliéster, tecidos
de malha e tingidos, elásticos e zíperes

Produtos
químicos

Uma ampla gama de produtos químicos
usados na fabricação de nossos produtos,
incluindo petroquímicos como nitrilo,
poliisopreno e neopreno

Produtos
florestais

Predominantemente matérias-primas como
aparas de madeira e látex de borracha natural

Materiais de
embalagem

Inclui material de embalagem feito de produtos
de madeira natural, como paletes, caixas e
papel, além de componentes de plástico, como
sacos plásticos e filme retrátil

Vários fornecedores
Um fornecedor, várias instalações
Um fornecedor, uma instalação

2. Segmentação de fornecedores por
complexidade x gastos
Complexidade de produtos/serviços

Equipamentos, Manutenção e substituição de peças e
máquinas e
máquinas para apoiar o funcionamento de
peças de
nossas instalações fabris
reposição
Serviços de
suporte

Gargalo

Serviços para apoiar o funcionamento de nossos
estabelecimentos, incluindo serviços contra
pragas, resíduos e de segurança, bem como
limpeza e alimentação

Gastar com
produto/serviço

As aquisições da Ansell são realizadas através de três canais: a
equipe global de fornecimento; polos corporativos; e escritórios e
instalações fabris individuais. No ano fiscal de 2021, expandimos
o mandato de nossa equipe de Fornecimento Global através da
expansão da fábrica, logística, aquisições de armazenamento e
aquisições de produtos acabados em nossa Unidade de Negócios
de Saúde Global (HGBU).

Transacional

Essa consolidação foi impulsionada pelo desejo de alavancar um
centro de competências para compras estratégicas e estabelecer
uma abordagem padronizada que nos permite obter e gerenciar
com mais eficácia os relacionamentos com fornecedores e
categorias de produtos. Essa abordagem também proporciona
menores gastos e permite maior fiscalização da conformidade
dos fornecedores em relação às nossas normas.

Aproveitar o
mercado: foco em
preço e qualidade

Nossa equipe de Aquisições Globais se concentrou em
racionalizar nossa base de fornecedores durante o ano fiscal de
21, rastreando a segurança de nossa base de fornecedores para
diferentes categorias de produtos e mantendo relacionamentos
com fornecedores, negociação de preços e gestão de contratos.
No ano fiscal de 2021, também desenvolvemos a capacidade da
equipe da Ansell de responder a crises enquanto mantemos a
continuidade dos negócios, oferecendo treinamento de preparação
para crises, que foi ministrado virtualmente em nossas unidades
fabris e de logística na Tailândia, Vietnã, Kedah, Nitritex e Melaka.
As sessões de treinamento foram concluídas com simulações de
cenários que testam a resposta de cada equipe a eventos críticos
que podem impactar seriamente a reputação da Ansell e sua
capacidade de entrega aos seus clientes.

Este ano, nossa equipe de aquisições globais trabalhou com
equipes em nossas fábricas para mapear e consolidar suas
atividades de aquisição, como parte da reestruturação
estratégica e gestão de portfólio da cadeia de suprimentos.
Paralelamente a este trabalho, começamos a desenvolver e
implementar um sistema universal de taxonomia para classificar
os gastos por categorias de produtos e serviços, possibilitando
uma melhor análise da nossa base de fornecedores.
Segmentamos nossa cadeia de suprimentos de acordo com a
exposição ao risco de concentração; sempre que possível,
pretendemos ter vários fornecedores com várias instalações para
qualquer categoria de produto. Também segmentamos por
complexidade em comparação aos gastos, a fim de adequar
nossos relacionamentos e desenvolver alianças mais estratégicas
e de longo prazo onde for benéfico.
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Abordagem
estratégica

Consulte nosso Relatório Anual de 2021 para obter mais detalhes
sobre nossa cadeia de suprimentos e perspectivas operacionais.
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Inovação e gestão de produtos
Nossa perspectiva
A Ansell oferece soluções avançadas de proteção para manter as pessoas seguras no trabalho e em casa.
Os usuários finais de nossos produtos escolhem a Ansell porque confiam na qualidade de nossos produtos e
porque antecipamos e atendemos suas necessidades em evolução. A inovação impulsiona nossos negócios, e
estamos cada vez mais focados no desenvolvimento de produtos que não só têm melhor desempenho, mas
que têm menor impacto ambiental. Nossas partes interessadas têm uma expectativa crescente de que
adotaremos uma abordagem de gestão de produtos, gerenciando ativamente os impactos de nossos produtos,
desde as matérias-primas até o descarte.

Nossa abordagem
também os impactos ambientais do ciclo de vida. Para incentivar
a colaboração ideal de nossas equipes, cada equipe trabalha
visando objetivos abrangentes de Pesquisa e Desenvolvimento.

A abordagem da Ansell para priorizar a qualidade é definida em
nossa declaração de qualidade e, conforme nosso negócio evolui,
o desempenho de sustentabilidade de nossos produtos se tornou
um elemento importante de nossa definição de alta qualidade.

Nossa pesquisa e desenvolvimento adotaram uma abordagem
"stage-gate", na qual alinhamos prioridades de inovação com
projeções de crescimento de negócios e necessidades dos
clientes, tomando decisões sobre investimento e recursos.
Identificamos os riscos associados às nossas inovações desde o
estágio de ideação até a ampliação e lançamento comercial,
desenvolvendo um plano para mitigar esses riscos. No ano fiscal
de 2021, padronizamos nossa abordagem stage-gate em nossa
Unidade de Negócios Industriais Global.

No ano fiscal de 2021, desenvolvemos uma abordagem mais
integrada para inovação e gestão de produtos, combinando nosso
trabalho na seleção de materiais, seleção de fornecedores e
ciência de materiais com considerações de inovação de
processos e um plano para dimensionar inovações para uso
comercial. Isso nos permitiu combinar nossa compreensão
aprimorada de nossa pegada de fabricação (consultar Avaliações
de Ciclo de Vida abaixo) com nosso conhecimento das
necessidades não atendidas dos clientes e nossas capacidades
diferenciais, resultando em insights que informam nossas
melhorias de produto e desenvolvimento de novos produtos.

Para avaliar se estamos introduzindo as inovações certas no
mercado, no momento certo, medimos o percentual da receita
anual gerada pelo desenvolvimento de novos produtos e sua
contribuição para nossas metas de negócios de longo alcance para
2024. As ideias de desenvolvimento de novos produtos também
são impulsionadas pelo feedback do cliente, tendências de
mercado, nossas pesquisas e o conhecimento de nossas equipes.

Fizemos mudanças na estrutura de nossas equipes de Pesquisa e
Desenvolvimento para refletir essa abordagem integrada à
inovação e gestão de produtos. Por exemplo, em nossa Unidade
de Negócios de Saúde Global (HGBU), combinamos e
racionalizamos quatro equipes específicas focadas em produtos e
processos em três equipes responsáveis pelas inovações em
ciências da vida, sustentabilidade e em processos,
respectivamente. Enquanto isso, nossa Unidade de Negócios
Industriais Global (IGBU) se concentrou no desenvolvimento de
novos recursos em torno da Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) e no
treinamento da metodologia de Projeto para Sustentabilidade,
que nos dá a capacidade de avaliar os pontos críticos ambientais
de nossos produtos, do início ao fim da vida, e incorporar
princípios ecológicos de projeto desde o estágio inicial do ciclo
de Desenvolvimento de Novos Produtos. A criação de uma equipe
dedicada de especialistas em sustentabilidade que trabalha em
inovações ressalta a maior importância da sustentabilidade na
Ansell e nossa ambição por uma qualidade excepcional agora
abrange não apenas a capacidade superior do produto, mas

Aplicamos nossa abordagem stage-gate não apenas ao
desenvolvimento de novos produtos, mas também ao atualizar
nossos produtos mais vendidos para atender às necessidades em
evolução dos clientes. O feedback de nossos clientes sobre
usabilidade, eficácia e tratamento de fim de vida dos produtos
existentes é uma entrada valiosa para este processo de melhoria
de produtos. É importante ressaltar que exigimos que todos os
produtos novos e existentes estejam em conformidade com as
regulamentações de materiais mais rigorosas em todo o mundo,
como a estrutura REACH e a Proposição 65.
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Inovação e gestão de produtos continuação
conservação de água e redução de resíduos, revisando nosso
projeto e fabricação de embalagens e explorando opções
alternativas de fim de vida de nossos produtos .

Nosso desempenho
No ano fiscal de 2021, em resposta à COVID-19, reduzimos a linha
geral de nosso portfólio de produtos para que pudéssemos
concentrar nossa capacidade de produção no atendimento do
aumento sustentado da demanda por soluções de proteção
necessárias para combater a pandemia. Para apoiar isso com
experiência técnica nos locais de produção, expandimos nossas
equipes de P&D em Melaka, Kedah e Bangkok.

É importante notar que nossos produtos são projetados
para proteger. Isso resulta em complexidades no projeto e
desenvolvimento de produtos e diferenças de uso. Por exemplo,
criamos produtos usados por profissionais da área médica,
produtos usados para evitar exposição ao manusear pesticidas
e produtos para suprimir cargas eletrostáticas ao trabalhar com
equipamentos eletrônicos sensíveis. Portanto, precisamos
identificar oportunidades para reduzir a pegada de carbono sem
comprometer a segurança do usuário. Além disso, as opções de
descarte de produtos usados para lidar com substâncias perigosas,
como resíduos químicos ou médicos, são restritas pelas leis e
regulamentos locais para evitar contaminação ao público em geral
e ao meio ambiente. Diante desses desafios, acreditamos que
informações precisas e compartilhamento de conhecimento
entre os setores são vitais. Continuaremos a realizar avaliações
abrangentes e certificáveis de terceiros, colaborar com
universidades e outros parceiros e trabalhar em conjunto com
clientes e outras partes interessadas. Depois de estabelecer uma
pegada como base de referência, buscaremos desenvolver metas
orientadas por dados e planos de ação para reduzir a pegada
ambiental de nossos produtos nos próximos anos.

Avaliações do ciclo de vida
Nossas equipes de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizam a
triagem do Ciclo de Vida sobre o impacto ambiental de várias
linhas de produtos da nossa Unidade de Negócios de Saúde
Global (IGBU) e da Unidade de Negócios Industriais Global
(HGBU), o que inclui a pegada de carbono e a pegada de água.
Fizemos isso para identificar os pontos críticos ambientais em
todo o nosso portfólio de produtos e estabelecer uma
compreensão básica da nossa pegada atual de produtos e
embalagens. Isso nos permitirá desenvolver uma abordagem
mais estratégica para reduzir nossos impactos desde o projeto de
produtos, embalagens, aquisições e produção, até o fim da vida
útil de nossos produtos. Nossa abordagem à LCA foi guiada pela
estrutura ISO14040. A abordagem de Avaliação do Ciclo de Vida
orientada pela ciência também nos permite comparar diferentes
produtos e seu impacto ambiental – do berço (matérias-primas)
ao túmulo (fim do descarte ou reciclagem da vida útil).

Embalagens Sustentáveis na Ansell
As embalagens da Ansell protegem a funcionalidade essencial do
produto para os usuários finais em todos os setores da indústria e
da saúde. As embalagens incluem informações sobre aspectos
regulatórios relevantes relacionados aos produtos. Apesar de sua
importante funcionalidade, as embalagens de uso único são
descartadas no momento do uso final, criando resíduos que
nossos clientes precisam lidar dentro de seus respectivos
esquemas locais de gestão de resíduos. A embalagem é um
elemento relevante do ciclo de vida dos produtos com múltiplas
oportunidades de redução da pegada ambiental do produto.

Em particular, concluímos a triagem de LCAs de nossas luvas
multiuso e de látex de borracha natural para avaliar a pegada de
carbono de luvas reutilizáveis e de uso único e para identificar
oportunidades de redução de nossa pegada ambiental. Nossos
resultados mostraram que quase metade da pegada das luvas
reutilizáveis selecionadas vem das emissões incorporadas no fio
de náilon usado para produzi-las, enquanto os maiores impactos
para nossas luvas de uso único ocorreram nos estágios da
fabricação e do fim da vida útil.
Usamos essas informações para continuar a desenvolver nossa
estratégia de gestão de produtos e focar em "pontos críticos".
Por exemplo, atualmente estamos explorando matérias-primas
alternativas para produzir nossas luvas, com foco em nosso
portfólio de investimentos comprometidos em energia renovável,

A maioria das embalagens dos produtos industriais e de saúde é
feita de materiais recicláveis e alguns dos materiais à base de
celulose usam conteúdo reciclado. Os exemplos estão ilustrados
abaixo.

Progresso de embalagens sustentáveis

Caixas de distribuição
interna

Componentes de papel

Embalagens recicláveis, feitas
com materiais reciclados.

Instruções de Uso (IFU) ou outras
bulas – recicláveis no mercado e
com grau variado de conteúdo
reciclado.

Caixas de expedição

Embalagem plástica interna

Papelão usado para caixas de
expedição e caixas internas –
reciclável no mercado e com
variado grau de conteúdo
reciclado.

Feita de polietileno ou suas
variantes (PE, LDPE, HDPE) –
classificado como material
reciclável.
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A avaliação identificou quatro áreas que compõem 91% do total
de emissões de gases de efeito estufa a montante e 94% do
consumo de embalagens. Isso inclui as caixas usadas para enviar
nossos produtos, embalagens de plástico internas, instruções de
uso baseadas em regulamentos (IFUs) em nossos produtos e
U-cards de marketing incluídos nas entregas:

Continuar a fazer as escolhas certas sobre o uso do material e o
projeto das embalagens são cruciais para embalagens
ecológicas. Por exemplo, a construção complexa e multicamadas
do filme plástico é projetada para evitar a contaminação de
produtos de luvas cirúrgicas. Assim, ao invés de excluir o filme
plástico, é benéfico para o usuário que a embalagem utilize
matérias-primas de menor impacto no projeto.

% de contribuição das emissões de gases de efeito estufa a
montante * e uso de material da embalagem de proteção
para as mãos da IGBU

Por isso, revisamos continuamente a forma como projetamos e
preparamos as embalagens de nossos produtos, com o objetivo
de reduzir os impactos ambientais. No ano fiscal de 2020,
lançamos um programa abrangente e multifuncional para nossos
produtos industriais, que se concentrou em três componentes
principais: “Remover”, “Reduzir” e “Substituir”. No ano fiscal de
2021, estabelecemos a base de referência para nossas atividades
e metas de redução. Os principais componentes da base de
referência foram avaliações do ciclo de vida para toda a nossa
linha de embalagens de produtos industriais, testes de
laboratório para compreender as necessidades de proteção da
funcionalidade do produto e triagem de mercado para soluções
disponíveis e materiais alternativos.

Embalagem plástica interna

Caixas de expedição

30%
13%

29%
62%

das emissões totais
de embalagens
de uso total de
material

IFUs

29%
15%

das emissões totais
de embalagens
de uso total de
material

U-cards
das emissões totais
de embalagens
de uso total de
material

4%
4%

das emissões totais
de embalagens
de uso total de
material

* As emissões de gases de efeito estufa são calculadas em métricas
equivalentes de kg CO 2 e o uso do material é calculado como o peso total do
material da embalagem, ambos em termos anuais para a linha industrial de
proteção das mãos.

No ano fiscal de 2021, concluímos o desenvolvimento de nosso
plano estratégico de embalagens sustentáveis e temos o
orgulho de anunciar nosso compromisso de embalagens e
prioridades estratégicas.

Compromisso de embalagem de Ansell
Todas as embalagens escolhidas passarão por uma avaliação do ciclo de vida baseada na
ciência para minimizar o impacto ambiental e manter nosso planeta seguro, protegendo
nossos produtos que mantêm as pessoas seguras.
Para cumprir nosso compromisso, estabelecemos as seguintes metas e prioridades estratégicas que são projetadas para reduzir o
impacto ambiental dentro dos maiores pontos críticos das configurações atuais de embalagem:
Escolhas para a VIDA representadas pelo uso e aplicação
das embalagens
Minimizar o uso de embalagens até 2026
Reduzindo o uso de papel e plástico
Através das seguintes prioridades estratégicas:
• Remoção de componentes de embalagem de uso zero
• Liderando o mercado digital
• Redução da utilização do material de embalagem
• Escolhas de configurações de embalagem voltadas para a
sustentabilidade
• Minimização do volume de distribuição
Parcerias
Com fornecedores e clientes como forma de trabalhar para
impactar positivamente o meio ambiente.

Escolhas para FIM DE VIDA em direção à circularidade
100% do material de embalagem deve ser reciclável, reutilizável
ou compostável até 2026 por meio das seguintes prioridades
estratégicas:
• Escolhas de materiais corretos e totalmente recicláveis
• Soluções circulares inovadoras
• Compromisso de Resíduo Zero para Aterros Sanitários em nossos
estabelecimentos
Gestão ambiental ativa dentro da própria cadeia de suprimentos
Para um movimento em direção a materiais ecologicamente
corretos
Através das seguintes prioridades estratégicas:
• Liderança voltada para reciclagem e responsabilidade
• Apoio a Resíduo Zero para Aterros Sanitários
• Estratégia de comunicação
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Inovação e gestão de produtos continuação
Para alcançar nossa visão e objetivos representados pela promessa de embalagem e construção da base de referência estabelecida,
projetamos nossa estratégia para reduzir o impacto dos pontos críticos identificados para nossas embalagens de produtos. A
implementação ocorrerá nos próximos cinco anos, começando no ano fiscal de 2022, durante o qual os planos de ação e estratégias sob
a promessa serão lançados para a IGBU e outros fluxos de produtos, e faremos mudanças óbvias nas configurações de embalagem e uso
de material.
Prioridades Estratégicas
Minimização do volume de
distribuição

Programas

Projeto previsto para conclusão até o ano fiscal de 2022

Gestão de caixas de
expedição

• Padronização e otimização das dimensões das caixas de expedição

Digitalização do
conteúdo das
embalagens

• Remoção da IFU em papel para América do Norte e América
Latina

Soluções circulares inovadoras
Liderando o mercado digital
Lobby para remoção de conteúdo
em papel obrigatório em mercados
regulados

• Conclusão da avaliação do ciclo de vida a jusante e de fim de vida

• IFU digital nas páginas do produto

Remoção de componentes de uso
zero
Redução da utilização do material
de embalagem
Escolhas de configurações de
embalagem voltadas para a
sustentabilidade

• Conclusão da avaliação do ciclo de vida a jusante e de fim de vida
Otimização das
embalagens internas
(papel e plástico)

• Dimensionamento correto das IFUs das regiões APAC e EMEA por
meio da redução de conteúdo, peso, da espessura do plástico e
da gramatura do papel
• Remoção de itens de uso zero

Soluções circulares inovadoras
• Conclusão da avaliação do ciclo de vida a jusante e de fim de vida
Liderança voltada para reciclagem e
responsabilidade

Liderança em
materiais sustentáveis

• Desenvolva diretrizes de embalagens sustentáveis para incluir,
gramatura de materiais de papel, plástico e papelão; opções
alternativas de materiais; e marcação de material reciclado e
responsável

Além disso, vários projetos que estavam em segundo plano foram colocados em prática para desenvolver soluções mais sustentáveis para
implementação nos próximos anos, de modo que os clientes e parceiros de embalagens serão convidados a fornecer informações para decisões e
roteiro futuro. Também implementaremos as iniciativas e atividades identificadas no “Plano Estratégico de Embalagem Sustentável” para o
projeto de embalagens de produtos de saúde à medida que continuamos a melhorar nossa abordagem. Convidamos nossos parceiros e clientes a
se juntarem a nós nesta jornada de transformação e compartilharem as vitórias que faremos para manter o planeta seguro.

Parcerias de inovação
A inovação acontece quando trabalhamos juntos e no ano fiscal de 2021, alavancamos o poder da colaboração estabelecendo novas
parcerias de tecnologia com fornecedores de matéria-prima, universidades e outras empresas, adotando uma abordagem de inovação
aberta. Isso resultou no aumento para vinte do número de Acordos de Não Divulgação (NDAs) ativos dedicados à exploração de
soluções de economia circular.

Estudo de caso: Explorando o coprocessamento de transformação de resíduos em energia com a Geocycle
Os requisitos de saneamento de nossas luvas de saúde significam que a reciclagem
nem sempre é uma opção de fim de vida e a maioria é atualmente incinerada, gerando
emissões de gases de efeito estufa. Para explorar opções de menor impacto para nossos
resíduos de luvas de saúde, no ano fiscal de 2021 fizemos uma parceria com a Geocycle,
um fornecedor global de soluções de gestão de resíduos, para testar a viabilidade de
coprocessamento de nossos resíduos de luvas na indústria de cimento.
O coprocessamento de resíduos de luvas em fornos de cimento recicla o material e
recupera a energia inerente aos resíduos no processo de fabricação do cimento.
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Estudo de caso: Melhorar a segurança no ambiente de trabalho conectados por meio de soluções
inovadoras habilitadas por tecnologia
A Ansell está introduzindo uma nova marca de solução de Software
como Serviço (SaaS), a Inteliforz™, combinando o projeto e as
informações de nossos produtos e experiência de negócios com
parceiros que fornecem expertise e inovação no espaço de
tecnologia, com o objetivo de fornecer produtos de segurança
aprimorados e soluções para clientes. A tecnologia Inteliforz™
identifica comportamentos de risco no ambiente de trabalho por
meio de dados e análises, fornecendo indicadores líderes que
ajudam a prevenir lesões, como distúrbios musculoesqueléticos
relacionados ao trabalho (MSDs) . Por exemplo, ao integrar o uso de
tecnologia digital em nossas luvas ou equipamentos de proteção
pessoal, podemos rastrear movimentos arriscados de mãos e pulsos
entre os trabalhadores por meio de dados e análises e a ajuda para
colocá-los em práticas de trabalho mais seguras, ajudando assim a
prevenir lesões. Entendemos que a privacidade de dados e a gestão
ética de dados é um possível risco para essa inovação e, portanto,
anonimizamos todos os dados do usuário coletados e trabalhamos
exclusivamente com parceiros em conformidade com o
Regulamento Geral de Proteção de Dados.

Estudo de caso: Evolução da nossa inovação de proteção ao corte para luvas mais leves e duráveis
Ao longo do ano fiscal de 2021, trouxemos ao mercado nossa
nova luva de proteção ao corte, a HyFlex® 11-561. Oferecendo
conforto durante todo o dia para uma variedade de aplicações
industriais, a 11-561 é agora a luva com ISO C e ANSI A3 em
proteção ao corte mais fina e leve do mercado, com
durabilidade de duas vezes maior do que sua concorrente
comparável mais próxima.
Nossas equipes de Pesquisa e Desenvolvimento da IGBU estão
focadas em aumentar continuamente o conforto, a destreza e a
durabilidade sem comprometer a proteção ao corte. Ao longo
dos anos, introduzimos inovações pioneiras no segmento de
nível ISO C em proteção ao corte.

Luva de proteção ISO C e ANSI A3
em proteção ao corte com pegada
de carbono 30% menor em relação
à geração anterior (de acordo com
o método LCA do berço ao túmulo:
IPCC 2013 GWP 100a; revisão por
pares ISO 14040 pendente)

Graças ao nosso conhecimento em ciência de materiais,
revestimentos e tecnologias de processo, o conforto dos
trabalhadores foi aprimorado com a redução em 25% do peso
médio de luvas resistentes ao corte e mais respiráveis, enquanto
também aumentamos a durabilidade e prolongamos a vida útil
das luvas com a tecnologia de revestimento Ansell FORTIX e do
reforço da dobra do polegar.
A pegada de carbono da HyFlex ® 11-561 é 30% menor em
relação às luvas de proteção ISO C e ANSI A3 em proteção
ao corte da geração anterior.
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Inovação e gestão de produtos continuação
Estudo de caso: Inovação dos funcionários – Substituição do poliéster virgem por fios reciclados em
nossas luvas da IGBU
A Ansell Textiles Lanka (ATL) no Sri Lanka usa 5.000kg de fios de poliéster todos os anos para produzir a costura overlock colorida
(equivalente à bainha) que indica o tamanho de nossas luvas. Uma equipe talentosa e multifuncional da fábrica colaborou com a
ideia pioneira de usar poliéster reciclado como alternativa aos fios derivados do petróleo. O poliéster reciclado tem as mesmas
propriedades do poliéster virgem e pode ser fabricado nas cores de fios necessárias, enquanto usa 40% menos energia. A equipe
usou exclusivamente fio de poliéster reciclado de um fornecedor que processava garrafas PET (feitas de resíduos pós-consumo,
rejeitos de fabricação e coletados de limpezas de praias e hidrovias) em fio de poliéster reciclado. Estimamos que a mudança para
poliéster reciclado para a costura overlock de nossas luvas evitará que 225.000 garrafas PET sejam destinadas a aterros sanitários
anualmente, evitando por sua vez a contaminação do solo associada, poluição do ar e da água, enquanto economiza US$ 20.000
para a ATL em custos menores de suprimentos. A engenhosidade desta equipe foi reconhecida no Ansell Innovation Awards com
um Gold Award e foi reforçada pelo apoio à produção comercial no ano fiscal de 2021, antes de iniciar sua implementação emm
100% de nossa costura overlock na ATL.

Garrafa
pós-consumo

Luvas e
mangotes

Quebra-fardo/
separador
vibratório

Remoção
do rótulo

Esmagamento

Processo de Reciclagem
de Garrafas PET
Fio

Lavar e
peneirar

Flocos
limpos

Desidratação
e secagem

Polimerização
PET

Perspectiva para o futuro

A Ansell continua comprometida com a
transparência, fornecendo apenas as
informações mais precisas e diretas sobre
o impacto ambiental e o ciclo de vida de
nossos produtos, desde as matérias-primas
até o descarte.
Orientados pela ciência e pelos dados, nos
esforçamos para levar nossos clientes nesta
jornada conosco, em cada etapa do caminho.

Como parte de nossa estratégia para identificar opções
alternativas de fim de vida para nossas luvas HGBU, realizaremos
o lançamento piloto de uma luva compostável no ano fiscal de
2022 nos mercados asiático e europeu.
Aplicando o método de Avaliação do Ciclo de Vida ISO 14040,
faremos escolhas cuidadosas sobre nossa seleção de materiais e
tecnologias de processo. No ano fiscal de 2022, realizaremos
projetos piloto de Projetos para Sustentabilidade (DfS) nas famílias
de nossos principais produtos da IGBU. Nosso objetivo é que mais
de 50% de nossos novos produtos da IGBU tenham um impacto
ambiental do ciclo de vida do berço ao túmulo reduzido em
comparação com a geração existente de soluções de segurança.
Continuaremos a explorar opções para reduzir o impacto ambiental
de nossos produtos, incluindo o uso de colaborações com
universidades e parcerias com colegas do setor para reduzir os
impactos de fim de vida de nossos produtos e a avaliar nossas
capacidades em torno da biodegradabilidade aeróbica e anaeróbica
do produto .
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Expandir a capacidade digital de nossos produtos também é uma
prioridade para nossos negócios e estamos testando o uso de
tecnologias mais disruptivas, como a aplicabilidade de sensores
inteligentes para detectar substâncias controladas e perigosas.

28

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

Uma Sociedade Melhor

Saúde e segurança dos funcionários
Nossa perspectiva
Nossa missão é proteger as pessoas, e nosso compromisso com a segurança se estende além de nossos produtos
principais até nossos próprios estabelecimentos. Para garantir que todos os nossos funcionários e contratados
possam ir para casa em segurança todos os dias, precisamos estar vigilantes para identificar e mitigar possíveis
riscos em nossas instalações fabris, centros de distribuição e escritórios corporativos. Nossa abordagem em relação
à segurança evoluiu durante a pandemia da COVID-19, com a Ansell trabalhando em parceria com autoridades de
saúde pública e terceiros para proteger nossos trabalhadores durante os surtos.

Nossa abordagem
Para avaliar a aplicação dos procedimentos de HRTs
recentemente introduzidos e identificar áreas para melhorias,
conduzimos auditorias virtuais e discussões de grupo de foco com
gestores gerais e as equipes de liderança das unidades. Isso
envolveu o Método de Análise de Causas de Incidente (ICAM)
para conduzir investigações eficazes de incidentes e
detalhamento para identificar as causas-raízes, um método no
qual treinamos novamente nossa Equipe EHS Global e os líderes
EHS durante o ano fiscal de 2021. Os aprendizados com a
metodologia ICAM foram compartilhados entre as unidades e
integrados em nossos Procedimentos Operacionais Padrão e
também ajudaram a identificar fatores organizacionais
especificamente para melhorar a segurança das pessoas.

O Estatuto de Segurança de 5 Pontos da Ansell define as funções
e responsabilidades dos gestores e outros funcionários com
relação à segurança, e nossos “Padrões Fundamentais”
estabelecem a estrutura de nosso sistema de gestão de EHS e
abrangem todos os funcionários e contratados. Nossos sistemas
de gestão de segurança obedecem à Administração de Segurança
e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA) e aos requisitos
regulatórios australianos.

Transformando nossa cultura de segurança
No ano fiscal de 2021, enfatizamos a responsabilidade central
das equipes de liderança das unidades para minimizar e prevenir
lesões e estender a responsabilidade pelo meio ambiente, saúde
e segurança (EHS) além de nossa equipe global de EHS para a
equipe de liderança operacional, gestores gerais e gestores das
unidades, também como especialistas não EHS em nossas
unidades. Fizemos isso para elevar a responsabilidade de nossas
equipes de liderança das unidades pela segurança ao lado do
desempenho financeiro e para garantir que cada unidade esteja
mais equipada, engajada e bem informada quando se trata de
saúde e segurança e possa definir uma direção para seu próprio
aprimoramento, respondendo aos diversos desafios que ocorrem
em diferentes contextos de países. Ao localizar a propriedade da
saúde e segurança, pretendemos transformar nossa cultura de
segurança em uma cultura de liderança.

Relatórios de painel em evolução
No ano fiscal de 2021, além de recomendar melhorias específicas
das unidades, nossa equipe EHS Global usou os dados mais ricos
coletados por meio de painéis de EHS para aplicar os aprendizados
de uma unidade em todo o negócio. Cada unidade com dez ou
mais funcionários é obrigada a manter um painel de indicadores
de avanço e atraso compartilhado com a unidade de negócios e
agregados para análise em reuniões mensais de gestão de risco
pela Equipe de Liderança Operacional (ELO). Incidentes de saúde e
segurança em nossas unidade são encaminhados para nossa ELO
para análise e ações corretivas. Relatórios trimestrais são
realizados para manter a ELE e o Conselho atualizados sobre o
desempenho de saúde e segurança e as ações planejadas.

Uma transformação crítica neste ano foi nosso foco nas dez
atividades de alto risco (HRTs) e na ampliação de seus
procedimentos operacionais padrão associados para incluir as
competências de saúde e segurança exigidas. Por exemplo,
exigimos um número mínimo de Especialistas no Assunto para
cada HRT e para todos os envolvidos com uma HRT é necessário
um conjunto mínimo de competências. Também colocamos
maior ênfase no engajamento ativo de nossas equipes de
liderança local na implementação de procedimentos de HRTs. O
nível e a penetração das competências exigidas pelas equipes
locais, incluindo gestores gerais, foram avaliados em cada função
e integrados aos planos de treinamento para garantir que as
competências essenciais e expertise estejam disponíveis em nível
local para realizar as HRTs com segurança.

Também aumentamos os detalhes exigidos nos painéis de EHS e
o nível de escrutínio aplicado pela equipe global de EHS ao
auditar o desempenho das unidades. Por exemplo, as unidades
agora relatam os níveis de engajamento dos funcionários e
compromisso da liderança com os padrões globais de saúde e
segurança, além da implementação dos padrões. A avaliação
desses fatores humanos juntamente com a implementação dos
padrões globais da Ansell ajudará a fortalecer uma forte cultura
de responsabilidade em relação à saúde e segurança. Leia mais
sobre outras medidas de relatório, como SOTEIRA e “Gemba
Walks” na página seguinte.
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Saúde e segurança dos funcionários continuação
gestores realizam caminhadas diárias para engajar os
funcionários na segurança, identificar comportamentos inseguros
antes de se transformarem em acidentes e investigar incidentes
de quase acidente. No ano fiscal de 2021, também introduzimos
uma ferramenta de relatórios em tempo real chamada SOTERIA
para relatar e monitorar investigações de incidentes.
Mais detalhes estão descritos nesta seção.
Também observamos um aumento ano a ano na Frequência de
Afastamentos devido a lesões relatadas que fizeram com que os
funcionários ficassem fora do trabalho por longos períodos de
tempo. Nossa frequência de MTI aumentava 17% ano a ano.
À medida que continuamos a melhorar nossos esforços na gestão
das HRTs e abordar fatores organizacionais e humanos através
de lições aprendidas, acreditamos que seremos capazes de
diminuir significativamente o número e a taxa de MTIs.

Nosso desempenho
Objetivo: Manter as taxas de lesões mais baixas do
setor, com uma redução contínua de 10% ano a ano
em lesões com afastamento (LTI) e lesões com
tratamento médico (MTI).
LESÕES COM AFASTAMENTO (LTIs)

LTIs por 100 funcionários por ano

0,8

0,6

0,4

Durante o ano, alguns funcionários da Ansell testaram positivo
para a COVID-19 quando os casos comunitários atingiram o pico
nos países em que operamos. A Ansell realizou o rastreamento de
contatos e outras medidas e a origem dos casos de COVID-19 não
emergiu, nem foi conclusiva como incidentes relacionados ao
trabalho. Desde o ano fiscal de 2020, a Ansell agiu rapidamente
para estabelecer protocolos de teste e segurança rigorosos para a
COVID-19 e procedimentos de relatório em todas as unidades para
evitar agrupamentos. Também implementamos controles
aprovados pelo governo para evitar a disseminação da COVID-19,
testes voluntários de funcionários para detectar casos
precocemente e relatórios internos e divulgações às autoridades
locais relevantes. Mais detalhes são fornecidos abaixo sobre a
gestão de saúde e segurança durante a COVID-19.
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Uma comparação do desempenho de segurança da Ansell com o de fabricantes
globais líderes de mercado comparáveis, extraídos de dados de sites,
publicamente disponíveis até 2021, ilustra o melhor histórico de segurança da
classe em lesões com afastamento. A Ansell também obteve excelente
desempenho de segurança em lesões com tratamento médico. O registro de
segurança de vários anos da Empresa reflete uma forte ênfase em produtos de
segurança, cultura de segurança, especialização em segurança e melhoria
contínua. Mais detalhes sobre nosso desempenho e metodologia estão na
página 62 deste relatório. Observe os dados a partir de junho de 2021.

Relatórios de saúde e segurança
No ano fiscal de 2021, para impulsionar o engajamento das
unidades em saúde e segurança e permitir relatórios em tempo
real de incidentes e quase acidentes, implementamos o SOTERIA,
um sistema de relatos de perigo on-line em nossas fábricas de
Biyagama e Seeduwa no Sri Lanka e na Tailândia e Vietnã . Os
funcionários no chão podem tirar fotos de perigos, incidentes e
quase acidentes e enviá-las no sistema. Os comitês de segurança
em nível de unidades então analisam essas fotos e os perigos e
riscos significativos são escalados para nossos vice-presidentes.
Recebemos feedback positivo sobre a implementação do sistema
em fábricas selecionadas uma vez que ele melhorou a supervisão
da gestão, o monitoramento de incidências relatadas e períodos
de fechamento. Estamos explorando a possibilidade de
desenvolver este sistema em um aplicativo para impulsionar
ainda mais a usabilidade, cientes de que nem todos os
funcionários podem usar seus telefones em áreas operacionais
por motivos de segurança e proteção.

Durante o ano fiscal de 2021, nosso desempenho de segurança
permaneceu no caminho certo devido ao foco contínuo e
dedicação de nossas equipes de EHS e de liderança globais e das
unidades. Reportamos uma redução de 26% na nossa frequência
de LTI a partir do ano fiscal de 2020. Essa redução é atribuída
principalmente ao nosso maior foco em HRTs e investigações de
incidentes, como discutido anteriormente neste relatório.
Estender a responsabilização pelo desempenho de segurança
além da equipe global de EHS efetivamente aumentou a
conscientização sobre a segurança e encorajou os relatos nas
unidades. Essa mudança levou a um aumento significativo no
relato de incidências de quase acidente, resultando em uma
melhora de seis pontos, a maior até o momento, em nossa taxa
de frequência de quase acidente. Uma das iniciativas nas
unidades que incentivou os relatos é o “Gemba Walks”, onde os

Na fábrica de IGBU da Ansell no Sri Lanka, os gestores de linha se reúnem para receber instruções dos gestores de Saúde e Segurança dos Funcionários durante cada
turno para atualizações diárias sobre a COVID-19, parte das práticas de segurança rigorosas em vigor em todas as instalações fabris da Ansell.
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Gestão de saúde e segurança durante a COVID-19
A gestão de saúde e segurança durante a COVID-19 se manteve
como o foco principal para nós no ano fiscal de 2021, com a Ansell
fornecendo aos funcionários máscaras, instalações sanitárias e
verificações de temperatura e oxigênio no sangue, além de
orientações sobre como proteger a si mesmos e suas famílias.
No início de 2020, a Ansell estabeleceu nossos primeiros protocolos
de segurança para a COVID-19 e nossa primeira equipe de crise da
COVID-19 em nossa fábrica em Xiamen, China. Fomos rápidos em
implementar as melhores práticas de medidas de segurança em
Xiamen e compartilhamos esses protocolos entre nossas fábricas e
outras unidades da Ansell à medida que o vírus se espalhava.
Reconfiguramos os layouts de nossas fábricas para permitir o
distanciamento social e implementamos o zoneamento para segregar
diferentes áreas e evitar que as infecções se propagassem pelos
departamentos. No ano fiscal de 2021, apoiamos nossos centros de
distribuição terceirizados para introduzir os protocolos de segurança
para a COVID-19, compartilhando nossos procedimentos, sinalização
e comunicações como orientação. Além disso, fornecemos máscaras
faciais a esses locais em um momento em que o fornecimento público
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) estava em baixa.

No Sudeste Asiático, as taxas de infecção pela COVID-19 permanecem altas.
Muitas empresas de manufatura, incluindo a Ansell, são obrigadas pelo governo a
operar com força de trabalho reduzida a fim de manter o distanciamento social e
minimizar o risco de infecção para os funcionários. A obtenção de vacinas é
fundamental para manter os trabalhadores seguros, aumentar a confiança e o
moral dos funcionários durante os longos dias da pandemia e restabelecer a
plena capacidade operacional das fábricas. Estabelecemos testes de PCR em
nossas fábricas e aumentamos a frequência dos testes. A capacidade de obter
vacinas, por meio de governos ou fontes privadas, varia de país para país. Do
México à Malásia, a Ansell tem obtido sucesso em garantir vacinas para os
funcionários que desejam ser vacinados. Aqui, 3.000 trabalhadores em nossas
fábricas no Sri Lanka foram vacinados em junho de 2021. A implantação da
vacina será uma prioridade para o início do ano fiscal de 2022.

Também estabelecemos uma estratégia de “Quebra de
agrupamentos” para identificar qualquer surto ou agrupamento
antecipadamente para facilitar uma intervenção eficaz para conter
a propagação da infecção e proteger os funcionários em risco.
Dividimos nossa fábrica em zonas segregadas e realizamos testes de
COVID-19 voluntários aleatórios com base no número de
funcionários em cada fábrica e zona semanalmente. Também
seguimos de perto as medidas de segurança recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) e governos locais para
atualizar prontamente nossos procedimentos. O status de execução
das atividades de “Quebra de agrupamentos” são relatados
regularmente durante as reuniões de gestão nas unidades e globais.

Bem-estar
Com a COVID-19 como nossa prioridade contínua de saúde e
segurança no ano fiscal de 2021, expandimos significativamente
nossos programas de bem-estar para os funcionários. Nossa
abordagem "Back to Better" em toda a organização incluiu
webinars sobre temas como gestão de burnout, autocuidado
durante o trabalho remoto, resiliência, dicas de saúde física e
mental e postagem de atualizações e recursos de saúde mental de
nossos funcionários. Também incentivamos os gestores a terem
conversas abertas sobre saúde mental e bem-estar com relatos
diretos. Os funcionários receberam informações de contato para
recursos de saúde mental cobertos pelas seguradoras médicas da
Ansell, bem como atualizações específicas do país sobre as
precauções de segurança para a COVID-19.

Esses protocolos foram compartilhados como um exemplo de
melhores práticas pelas autoridades de saúde pública no Sri Lanka
e apreciados por muitas autoridades governamentais em todos os
países onde nossas fábricas estão localizadas. Desde então,
implementamos essa abordagem em todas as fábricas.

Centros de atendimento provisório no Sri Lanka
Um teste para a COVID-19 randomizado de funcionários em um dos
departamentos de embalagens no Sri Lanka identificou um aumento nos
casos positivos. Posteriormente, todo o departamento, de 600 funcionários,
concordou em ser testado voluntariamente. Com base nos resultados, o
EHS da unidade isolou aproximadamente 300 funcionários de um turno
que estavam em risco . Todo o departamento de embalagens foi
imediatamente fechado por quatro dias para evitar qualquer propagação
maior da COVID-19. Os funcionários que testaram positivo se ofereceram
para se isolarem em um centro de atendimento privado, enquanto seus
contatos próximos ficaram em quarentena em casa.
Após limpeza e higienização profundas, o EHS da unidade gradualmente
reintroduziu os funcionários com teste negativo e que não eram contatos
próximos daqueles com teste positivo e manteve testes randomizados de
contatos diretos e próximos de funcionários positivos para a COVID-19. As
medidas tomadas para isolar e gerenciar o agrupamento foram feitas em
estreita consulta com as autoridades governamentais de saúde.
Para conter a disseminação da COVID-19, o governo do Sri Lanka e as
empresas privadas operam instalações de atendimento provisórias para
indivíduos com teste positivo e assintomáticos, mas com a segunda onda
do coronavírus em 2020, essas instalações ficaram sobrecarregadas. Então,
para manter nosso pessoal e suas famílias seguras, a Ansell alugou uma
instituição de atendimento provisória dedicada, aprovada pelo governo
com 60 quartos para isolar os funcionários que testaram positivo. Os
funcionários da unidade têm acesso a um médico visitante e acesso a um
hospital equipado com UTI para facilitar o atendimento rápido e regular.

Perspectiva para o futuro
No ano fiscal de 2022, forneceremos vacinas aos nossos
funcionários em nossas instalações fabris em todo o mundo, à
medida que as vacinas estiverem disponíveis através das
autoridades governamentais ou prestadores de serviços privados
aprovados pelo governo. Continuaremos a manter protocolos
rigorosos para manter nossos funcionários seguros, pois a batalha
com a COVID-19 não acabou. Também continuaremos
construindo nossos planos de bem-estar dos funcionários e
fortalecendo nosso sistema de gestão de saúde e segurança,
integrando nosso treinamento em atividades de alto risco em
nosso módulo de treinamento geral de EHS. Isso nos permitirá
promover o engajamento em saúde e segurança por meio da
supervisão e do desenvolvimento de especialização no assunto
no nível de unidade.
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Direitos trabalhistas
Nossa perspectiva
A Ansell atua em um setor e em vários países considerados de maior risco em relação aos direitos trabalhistas. Essa
exposição e nossa posição como líder no setor de segurança significa que temos uma clara responsabilidade de
identificar, avaliar e abordar ativamente os riscos aos direitos trabalhistas. Além do dever legal de cumprir todas as
leis, incluindo as relativas aos direitos dos trabalhadores, temos o dever ético de fazer o nosso melhor para
proteger os trabalhadores, tanto em nossos estabelecimentos quanto em nossa cadeia de suprimentos.

Governança e responsabilidade
A supervisão e a gestão da escravidão moderna e dos direitos
trabalhistas em nossos estabelecimentos e cadeia de suprimentos
são lideradas pelo Diretor de Recursos Humanos e pelo VicePresidente Sênior de Operações e Cadeia de Suprimentos Global,
respectivamente. Como membros do Conselho de
Sustentabilidade, eles fornecem atualizações ao Conselho, Comitê
de Sustentabilidade e Risco (CSR) e Equipe de Liderança Executiva
(ELE) sobre questões emergentes de direitos trabalhistas e o
desempenho da Ansell em relação aos padrões de trabalho em
nossas fábricas e dentro de nossa cadeia de suprimentos.

Em nossas fábricas, as funções de recursos humanos (RH) locais e
regionais realizam uma abordagem estruturada para padronizar
e monitorar a implementação de normas e processos de direitos
trabalhistas em nossos locais, conhecidos como nosso Sistema de
Gestão de Normas Trabalhistas. Utilizamos os processos
individuais do nosso Sistema de Gestão de Normas Trabalhistas
para manter uma cultura baseada na confiança, no respeito e no
diálogo aberto e para promover relações positivas e
transparentes entre empregador e trabalhador.

Melhoria contínua

Normas e compromissos trabalhistas

Análise de nosso desempenho pelo
Conselho, SRC e ELT, incluindo
implementação de ações corretivas e revisão
anual de políticas e procedimentos

Monitoramento do desempenho

Promover relações empregador trabalhador
positivas e transparentes através do nosso
sistema de gestão e defender a cultura
baseada na conﬁança, respeito e
diálogo aberto

Sistema de
Gestão de
Normas de
Trabalho

Usar nosso Rastreador de avaliação de impacto
no ambiente de trabalho do RSC para monitorar
nossas métricas. Realizar auditorias internas e da
Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)

Treinamento e Controles
Projetar controles em nível de unidade e
treinar funcionários em nível de fábrica
para padronizar a aplicação e compreensão
de nossos padrões, incluindo - avaliações
internas anuais para avaliar o desempenho,
colaborações centralizadas entre RH do
Grupo e RH da fábrica e avaliações de
prontidão pré-auditoria

O Sistema de Gestão de Normas Trabalhistas da Ansell padroniza e monitora a implementação das normas e processos de direitos trabalhistas da Ansell em nossas unidades.

desempenho dos fornecedores. Esse nível de fornecedores tem
sido nosso foco, pois acreditamos que esta é a área de maior risco
para as violações de escravidão moderna e dos direitos
trabalhistas e onde temos mais poder para influenciar o
comportamento de nossos fornecedores.

A gestão de direitos trabalhistas e o monitoramento de
fornecedores em nossa cadeia de suprimentos são
supervisionados por nosso vice-presidente sênior de operações e
cadeia de suprimentos global e implementados por nossas
equipes de aquisições. Nossa aquisição é realizada através de
três canais: Aquisições globais, polos corporativos e escritórios e
instalações fabris individuais. Muitos de nossos fornecedores
essenciais – determinados por despesas ou confiança nos
negócios – são gerenciados pela Equipe de Aquisições Globais.
Até o momento, a maior parte do nosso trabalho e esforço tem
sido em fornecedores de aquisição global, incluindo triagem de
fornecedores, auditorias e monitoramento contínuo do
Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021

Este ano, fizemos progressos significativos, particularmente em
normas e compromissos trabalhistas, na due diligence e no
monitoramento de desempenho tanto em nossa cadeia de
suprimentos quanto em estabelecimentos próprios, que são
discutidos nas páginas seguintes.
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Cadeia de suprimentos nível 1 – áreas de risco
inerentes notáveis

Normas e compromissos trabalhistas
A Ansell está comprometida em operar de acordo com todas as
leis aplicáveis e com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. A Ansell está alinhada com os Princípios Orientadores
das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos, bem
como com as Convenções Fundamentais da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
Nossa abordagem aos direitos trabalhistas é orientada por uma
estrutura de políticas que descreve nossas expectativas mínimas
para os padrões trabalhistas em nossos estabelecimentos e cadeia
de suprimentos. Essa estrutura inclui nosso Código de Conduta
Global, Política de Padrões Trabalhistas, Declaração de Direitos
Humanos e Código de Conduta do Fornecedor. Essas políticas são
atualizadas regularmente de acordo com nosso cronograma de
análise da política de compras e sustentabilidade e RSC.

Países de origem de alto
risco

Têxteis como tecidos, fios, forros,
etiquetas, corte e costura e
imersão

México, Tailândia, Vietnã,
Paquistão, Índia, Malásia,
China, Indonésia

Produtos florestais como látex de
borracha natural e aparas de
madeira

Tailândia, China, Malásia

Minerais como sal e pedra

Tailândia

Produtos acabados de saúde, como Tailândia, Vietnã, China,
luvas de uso único, máscaras e EPIs Indonésia, Malásia

Gestão de direitos trabalhistas em nossos próprios
estabelecimentos

Este ano, contratamos um consultor independente terceirizado
para nos apoiar no desenvolvimento de uma Estrutura de Gestão
de Fornecedores que define nossa abordagem holística e
baseada em risco atualizada para gerenciar o risco de mão de
obra da cadeia de suprimentos. Mais detalhes da Estrutura de
Gestão de Fornecedores estão na página 35 deste relatório.

Como mostrado anteriormente, nosso Sistema de Gestão de
Normas Trabalhistas (LSMS) padroniza nossa abordagem para
gerenciar os direitos trabalhistas em nossos estabelecimentos. Os
procedimentos e políticas operacionais padrão globais e em nível
de unidades são implementados pelas funções de RH da unidade
e regionais, através das atividades do LSMS. Nossos esforços até
agora se concentraram em nossas instalações fabris, refletindo o
risco aumentado de violações trabalhistas nesses locais.

Due diligence
No ano fiscal de 2020, contratamos um terceiro independente para
avaliar os riscos da escravidão moderna em nossos
estabelecimentos e mais de 900 de nossos fornecedores críticos de
nível 1. Os resultados disso têm sido usados para orientar nossa
abordagem à aplicação de controles adicionais para gerenciar riscos
aos direitos trabalhistas e se reflete em nossa Estrutura de Gestão de
Fornecedores. Detalhes completos desta avaliação de risco e nossa
abordagem em relação à escravidão moderna foram divulgados em
nossa Declaração sobre a Escravidão Moderna de 2020. Nossa
Declaração sobre a Escravidão Moderna de 2020 foi recentemente
reconhecida pela qualidade de sua divulgação compara à Lei
Australiana contra a Escravidão Moderna de 2018, onde ocupamos o
5º lugar entre as 100 maiores empresas listadas pela ASX.1

Gerenciamos e protegemos os direitos trabalhistas de todos os
funcionários de nossa organização através do cumprimento das
leis trabalhistas, processos para identificar e monitorar questões,
e fornecendo aos funcionários acesso a mecanismos de
reclamação, bem como:
• Usar avaliações internas para avaliar o desempenho de nossas
fábricas
• Treinamentos, briefings e atualizações para equipes de
liderança de fábricas e funções de RH para garantir a
implementação consistente dos padrões da Ansell

Avaliações de risco inerentes à escravidão
moderna por atividade operacional
Número de unidades operacionais

Produtos

• Acompanhamento de perto e relatórios para a ELE e o
Conselho sobre as métricas, incluindo horas de trabalho e dias
de descanso
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• Ferramentas digitais como scanners digitais e cartões para
monitorar horas de trabalho e horas extras de funcionários

20

• Uso de auditorias SMETA de terceiros para monitorar as
condições dos direitos trabalhistas em nossas fábricas

10

• Monitoramento ativo e acompanhamento de ações corretivas
levantadas por meio de auditorias de terceiros

0
Polo
Escritório
corporativo
L

ML

P&D
M

Distribuição
MH

Fabricação

1. Modern Slavery Statement Disclosure Quality ASX100 Companies,
resumo de pesquisa do Monash Center for Financial Studies (2021).

H

Nossa nova fábrica na região de Tula na Rússia ocidental, começou a operar em junho de 2021 e nosso Sistema de Gestão de Normas Trabalhistas foi implementado
nessa unidade, com uma auditoria inicial agendada para o ano fiscal de 2022.
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Direitos trabalhistas continuação
Gestão de direitos trabalhistas na nossa cadeia de
suprimentos

Manter o acesso a acordos trabalhistas coletivos é uma parte
essencial da defesa dos direitos trabalhistas. Muitos de nossos
trabalhadores participam de acordos trabalhistas coletivos, seja
através de sindicatos ou através de conselhos de trabalhadores em
nossas fábricas. Cada unidade fabril estabeleceu uma política e
procedimentos de Liberdade de Associação e Negociação Coletiva.
Essas políticas e procedimentos são comunicados a todos os
funcionários durante a integração e treinamento anual e exibidos
em cada uma de nossas unidades fabris. A partir do ano fiscal de
2021, 70% dos trabalhadores estavam cobertos por acordos
trabalhistas coletivos, inclusive por meio de conselhos de
trabalhadores. Além disso, os representantes dos trabalhadores
estão presentes em todas as unidades, pois enfatizamos uma
cultura aberta e transparente de comunicação entre trabalhadores
e gestores. Nosso departamento de Recursos Humanos trabalha
para garantir que os acordos trabalhistas coletivos sejam
renovados em tempo hábil.

Nosso compromisso em respeitar os direitos humanos se estende
à nossa cadeia de suprimentos e é comunicado através do nosso
Código de Conduta de Fornecedores, à medida que buscamos nos
envolver com fornecedores que fazem o mesmo. Além disso,
continuamos implementando e aprimorando nosso processo de
due diligence para mitigar e monitorar os riscos da escravidão
moderna em nossa cadeia de suprimentos. Isso inclui atividades
durante a seleção de fornecedores e monitoramento contínuo do
desempenho do fornecedor. As principais atividades incluem:
• Os fornecedores da Ansell são contratualmente obrigados a
cumprir as normas detalhadas em nosso Código de Conduta do
Fornecedor
• Uso de formulário de avaliação de fornecedores na triagem de
possíveis fornecedores, que inclui perguntas sobre escravidão
moderna, auditorias anteriores de RSC, qualidade, meio
ambiente, saúde e segurança

Também utilizamos auditorias de terceiros para avaliar o
desempenho de nossas fábricas. Durante o ano fiscal de 2021,
concluímos auditorias SMETA terceirizadas em 12 unidades fabris
da Ansell, com uma unidade – a Lituânia – auditada em julho de
2021 devido a um atraso relacionado à COVID-19. Esta foi a
primeira vez que as nossas unidades na Lituânia, Brasil e Portugal
foram auditadas, representando um marco significativo no
desenvolvimento dos nossos esforços para assegurar a
confirmação independente dos nossos esforços para monitorar o
desempenho nas nossos próprios estabelecimentos.
Também pudemos realizar as auditorias e auditorias anuais de
nossas fábricas asiáticas sem problemas, ao mesmo tempo em
que priorizamos a segurança de nossos funcionários e auditores
durante o período desafiador. Como resultado das restrições de
movimento e outros atrasos relacionados à COVID-19, as
auditorias de nossas fábricas na Malásia foram realizadas no
quarto trimestre do ano fiscal de 2021, enquanto as auditorias e
auditorias subsequentes de acompanhamento foram realizadas
no início do ano para as outras unidades.

• Alguns fornecedores estão sujeitos a uma auditoria de
qualidade ou têm uma auditoria ética de terceiros como
condição prévia para o integração
• Análises de desempenho trimestrais ou semestrais que incluem
a consideração do desempenho dos direitos trabalhistas
• Monitorar de perto o desempenho e as ações de correção de
fornecedores essenciais por meio de discussões regulares e
auditorias independentes de SMETA terceirizadas.
• Discussão regular com a gestão e a gestão sênior de
fornecedores essenciais sobre questões, incluindo riscos aos
direitos trabalhistas.
Relatos sobre o assunto surgiram na mídia sobre o tratamento dos
trabalhadores em nosso setor e cadeia de suprimentos, incluindo
alegações de trabalhos forçados levando a proibições de
importação, altas taxas de recrutamento, medidas inadequadas de
segurança do trabalhador contra a COVID-19, horas de trabalho
excessivas e falta de dias de descanso e moradia abaixo do padrão
para trabalhadores migrantes. Acompanhamos de perto o
desempenho desses fornecedores essenciais através do
engajamento com a alta sênior e do uso de auditorias SMETA de
terceiros para confirmar suas ações para mitigar quaisquer não
conformidades e desenvolver suas próprias práticas trabalhistas.
Os fornecedores compartilham conosco o resultado de suas
auditorias de terceiros e quaisquer não conformidades identificadas.
Quando as não conformidades são identificadas, os fornecedores
são obrigados a criar planos de ação corretivos específicos e passar
por auditorias de acompanhamento regulares. Devido a atrasos
relacionados à COVID-19, a maioria desses fornecedores adiou
auditorias e auditorias de acompanhamento para datas posteriores.
Durante esse tempo, continuamos a envolver regularmente nossos
fornecedores para inquirir sobre o status das ações corretivas e
acompanhar de perto seus compromissos.

Onde as auditorias de terceiros e outras atividades de
monitoramento, como análises internas, identificam não
conformidades na abordagem aos direitos trabalhistas de nossas
fábricas, nossa função de recursos humanos trabalha em estreita
colaboração com os gestores de fábrica para desenvolver um
plano corretivo e monitorar sua implementação. As ações
corretivas são posteriormente verificadas durante as auditorias
de acompanhamento.

Embora consideremos essas auditorias de terceiros uma ferramenta
fundamental no monitoramento de fornecedores, também
reconhecemos que as auditorias representam um instantâneo no
tempo e podem não identificar todas as questões de direitos
trabalhistas. Com isso em mente, também focamos na colaboração
e na comunicação regular, com a intenção de promover mudanças
positivas em todo o setor. Detalhes adicionais sobre colaborações
estão descritos na página 37 deste relatório.
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limpeza e segurança, independentemente de estarem envolvidos
na aquisição global ou em outra parte do nosso negócio.
Forneceremos atualizações anuais sobre a implementação da
Estrutura através de nossos Relatórios de Sustentabilidade e
Declarações sobre a Escravidão Modena.

À medida que buscamos evoluir continuamente nossos processos,
desenvolvemos nossa Estrutura de Gestão de Fornecedores
(Estrutura) no ano fiscal de 2021.
A Estrutura estabelece nossa abordagem atualizada para
identificar, avaliar e abordar os riscos aos direitos trabalhistas em
toda a nossa cadeia de suprimentos.
Os principais componentes da Estrutura estão definidos abaixo:

Temos o compromisso de trabalhar com os
fornecedores para melhorar suas práticas
trabalhistas e garantir o emprego e melhores
condições para seus trabalhadores.

Uma abordagem A Estrutura de Gestão de Fornecedores
baseada em
descreve atividades que devem ser realizadas
riscos
dependendo de fatores que incluem risco
inerente – desde a seleção de fornecedores e
a integração até a gestão contínua.
Cobertura mais
ampla de nossas
atividades de
aquisição

Expandiremos ativamente o escopo de nossas
atividades de due diligence para ir além dos
fornecedores essenciais contratados por nossa
função de aquisições globais.

Requisitos para
maior
monitoramento
e melhoria de
desempenho

Aumento do uso de atividades de
monitoramento de desempenho, incluindo
auditorias de terceiros, visitas à fábricas pelo
pessoal da Ansell e treinamento de
fornecedores sobre direitos trabalhistas com
base no risco.

Alinhados com o conselho de especialistas em direitos
humanos e trabalho, nossa prática preferida é trabalhar com
fornecedores para impulsionar o desempenho melhorado
para fornecer emprego seguro e melhores condições para os
trabalhadores em nossa cadeia de suprimentos, em vez de
cancelar contratos reativamente. Caso um fornecedor não
realize ações corretivas ou não trabalhe para melhorar as
condições de boa fé, consideraremos a rescisão da relação.
Sabemos que mudanças sistêmicas e em todo o setor levam
tempo e estamos comprometidos em ser proativos nessa
mudança.

Padronizar nossa A Estrutura conduzirá uma abordagem
abordagem
padronizada para a gestão de riscos aos
internamente
direitos trabalhistas dos fornecedores em
nossa empresa.
Programa de
trabalho sobre a
qualidade da
auditoria

Estamos começando a desenvolver um
programa para monitorar e melhorar
ativamente a qualidade das auditorias
realizadas por auditores terceirizados para
fortalecer ainda mais nossa due dilligence. Isso
leva em consideração um conjunto de
evidências em evolução destacando as
limitações das auditorias sociais na detecção de
todas as questões sobre escravidão moderna.
Embora as auditorias continuem sendo um
componente-chave do nosso programa,
reconhecemos a necessidade de utilizar uma
gama diversificada de atividades de
monitoramento, juntamente com os esforços
para melhorar a qualidade da auditoria.

Parcerias

A Estrutura estabelece nosso compromisso
com as parcerias que colaboram,
reconhecendo que muitas questões de direitos
trabalhistas são desafios sistêmicos que não
podem ser resolvidos isoladamente.

Aumento de
recursos

A implantação de nossa abordagem revisada
da cadeia de suprimentos será apoiada por
recursos adicionais.

Tratamento e solução de queixas
Respeitamos os direitos das pessoas que buscam defender os
direitos humanos e não toleramos ameaças, intimidações ou
ataques contra essas pessoas.
Todos os funcionários da Ansell têm acesso a mecanismos de
reclamação, incluindo funções de RH da unidade e nossa linha
direta de conformidade operada por um terceiro independente que
opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, em cada um dos idiomas
comunitários da Ansell. Como evidenciado pelo nosso estudo de
caso sobre a remediação, onde questões relativas aos direitos
trabalhistas são identificadas através de nossos mecanismos de
reclamação, trabalhamos com as partes afetadas e as partes
interessadas relevantes para entender a escala do impacto, colocar
em prática controles para evitar a recorrência e participar da
remediação conforme apropriado. No ano fiscal de 2021,
trabalhamos com a Ethical Trade Initiative (ETI) como parte de seu
Acesso ao programa de remediação para trabalhadores migrantes
vulneráveis. Um dos resultados do programa é uma ferramenta de
tecnologia piloto que apoiará os trabalhadores para que encontrem
maneiras seguras e confiáveis de levantar queixas sem arriscar sua
segurança no emprego ou torná-los mais vulneráveis a abusos e
exploração. Mais detalhes sobre os mecanismos de reclamação são
relatados em nossa Declaração de Escravidão Moderna de 2021, a
ser lançada em novembro de 2021. Nossas colaborações estão
detalhadas na página 37 deste relatório.
Com nossos fornecedores, usamos nosso Código de Conduta do
Fornecedor (SCoC) para comunicar nossas expectativas para que
os fornecedores mantenham uma plataforma de reclamação
confidencial que seja facilmente acessível a todos os trabalhadores
e incentivamos os trabalhadores a relatar qualquer não
conformidade com o SCoC da Ansell sem medo de retaliação.

A Estrutura será implementada em três ondas começando no ano
fiscal de 2022, com os fornecedores de maior prioridade, com
base no risco, gasto e criticidade para o nosso negócio, sendo
implementados primeiro. Esta primeira onda incluirá todos os
fornecedores de produtos de saúde acabados, agentes de
recrutamento, materiais naturais de maior risco, como algodão e
borracha natural e serviços de alto risco, incluindo serviços de
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Direitos trabalhistas continuação
Conclusão do programa de reembolso da taxa de recrutamento de trabalhadores migrantes
A Política de Taxa zero de recrutamento da Ansell baseia-se no compromisso de pagar todos os custos de recrutamento para
trabalhadores migrantes e reflete nossa visão de que os trabalhadores migrantes não devem ser vítimas de taxas cobradas por
agentes de recrutamento antiéticos em seus países de origem.
No ano fiscal de 2020, a Ansell iniciou um programa de reembolso para trabalhadores migrantes que trabalham conosco e que
pagaram taxas de recrutamento a esses agentes antiéticos. Em setembro de 2020 e janeiro de 2021, a Ansell concluiu a remediação
para esses trabalhadores afetados.
Para garantir que nosso programa de reembolso seja realizado de maneira ética, justa e transparente, consultamos os
trabalhadores afetados e agentes de recrutamento; e fizemos parceria com uma ONG terceirizada – Our Journey – bem como com
representantes do governo, principalmente por meio das principais comissões, embaixadas e consulados nos países de origem
desses trabalhadores. Os detalhes completos do processo empreendido foram divulgados em nossa Declaração sobre a Escravidão
Moderna de 2020.
Para assegurar que nenhum funcionário da Ansell pague uma taxa para garantir o emprego, a Ansell continua a conduzir a due
dilligence por meio de nossa Política de Taxa Zero de Recrutamento. Nós apenas contratamos trabalhadores migrantes por meio de
agentes de recrutamento examinados que assinaram um contrato com a Ansell para manter os padrões éticos de recrutamento. Além
disso, fornecemos aos trabalhadores descrições de cargos em seu idioma nativo para evitar qualquer falha de comunicação e também
comunicamos nossa Política de Taxa Zero de Recrutamento. As verificações pontuais são realizadas antes de os trabalhadores saírem
de seu país de origem e na chegada à Ansell para identificar qualquer possível exploração dos direitos dos trabalhadores.

Moradia de trabalhadores migrantes da Ansell
A Ansell excedeu os padrões mínimos de habitação para os
trabalhadores migrantes empregados em fábricas na região
APAC. Longe de acomodações apertadas, mal ventilados e
muitas vezes inseguras comuns à maioria dos albergues de
trabalhadores, os trabalhadores migrantes empregados pela
Ansell na Malásia vivem em acomodações bem iluminadas,
limpas, seguras e espaçosas, administradas pela Ansell. Os
trabalhadores são alojados dois por quarto, com armários
pessoais e espaço de armazenamento adicional. Áreas
comunitárias, como cozinha e áreas de estar, também são
fornecidas para socialização. Cada albergue oferece
segurança, privacidade, áreas comuns para cultos religiosos e
reuniões sociais, lavanderia, liberdade de ir e vir, acesso a
lojas e bancos próximos e outras comodidades. A equipe de
Recursos Humanos se comunica com os trabalhadores e visita
os albergues para inspeções de segurança, higienização e
qualidade de vida em geral.
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Colaboração

Análise do programa e melhoria contínua

Muitos desafios de direitos trabalhistas, especialmente aqueles
que enfrentam o setor de produtos médicos e luvas de uso
médico, não podem ser resolvidos isoladamente. Portanto, este
ano, aumentamos nosso foco na colaboração e estamos
investindo ativamente nas seguintes parcerias:

A análise contínua do programa nos permite melhorar nossos
sistemas e abordagem continuamente. Dentro de nosso programa de
direitos trabalhistas, as análises assumem várias formas e incluem o
uso de consultores externos, auditorias internas e relatórios regulares
para a ELE sobre o desempenho de nossas fábricas.

Ethical Trade
Initiative (ETI)
– Acesso ao
programa de
remediação para
trabalhadores
migrantes
vulneráveis

A ETI intensificou seus esforços na Malásia,
respondendo às preocupações levantadas
pelas empresas membros e pela mídia e
relatórios de organizações não
governamentais (ONGs) destacando a
situação de trabalhadores migrantes aos
quais eram negados seus direitos e
trabalhando em condições de trabalho
exploratórias, em setores incluindo móveis e
luvas de borracha. Este projeto, apoiado pelo
governo britânico, destina-se a apoiar
trabalhadores migrantes na Malásia
vulneráveis à escravidão moderna. Um foco
particular é garantir que esses trabalhadores
sejam capazes de negociar coletivamente
por melhores termos e condições de
trabalho, apoio ao acesso, levantar queixas e
obter remediação onde sofreram abusos.

Nossa função de auditoria interna realiza auditorias periódicas
em nossas fábricas, incluindo sobre o desempenho em relação
aos nossos padrões de direitos trabalhistas.

Salvaguarda do
Projeto

Esta iniciativa colaborativa está reunindo
pares no setor de fabricação de luvas para
identificar, prevenir e remediar o trabalho
forçado no setor de produtos médicos na
Malásia.

Iniciativa de
Trabalho
Responsável

A Ansell juntou-se a esta iniciativa de
múltiplas partes interessadas e
multissetoriais reconhecida mundialmente,
que visa identificar oportunidades para
construir alavancagem e impulsionar
melhores condições para trabalhadores em
cadeias de suprimentos compartilhadas.

Perspectiva para o futuro
No ano fiscal de 2022, manteremos a iniciativa com os projetos
em andamento. A Ansell priorizará a implementação da nossa
Estrutura de Gestão de Fornecedores. Isso incluirá a
implementação de atividades aprimoradas de monitoramento de
desempenho para nossos fornecedores de nível 1 de maior risco e
maior criticidade, além de configurar novos elementos de nosso
programa, como um programa de qualidade de auditoria,
relatórios transparentes e caminhos de escalonamento para
nossa Equipe de Liderança Executiva, onde os problemas são
identificados. Também continuaremos auditorias anuais de
terceiros da SMETA de nossas instalações fabris.
A colaboração com nossos pares e grupos intersetoriais também
será uma prioridade para o ano fiscal de 2022, à medida que
buscamos abordar questões sistêmicas de direitos trabalhistas por
meio de fóruns como o Projeto de Salvaguarda e, com o tempo,
buscar oportunidades para melhorar a sustentabilidade de nossas
matérias-primas, como o algodão e borracha. Em nossos próprios
estabelecimentos e em nossa cadeia de suprimentos, faremos
progressos em áreas com não conformidade sistêmica.

Nossa abordagem para o engajamento em parcerias é avaliar as
oportunidades em relação a critérios que incluem o alinhamento
aos nossos objetivos, ambições compartilhadas, credibilidade,
abordagem e capacidade da Ansell de criação de impacto
através da parceria. Continuaremos a considerar oportunidades
adicionais de parceria em questões-chave de direitos trabalhistas,
incluindo aquelas relacionadas a matérias-primas como algodão
e látex de borracha natural.
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Engajamento dos funcionários
Nossa perspectiva
Na Ansell, as pessoas são a chave do nosso sucesso. Manter nossa força de trabalho motivada e engajada
promove a retenção de talentos, ajuda a manter a qualidade e reduzir incidentes de segurança, melhora os
índices de satisfação do cliente e o desempenho organizacional e, em última análise, cria valor para
acionistas, clientes e funcionários.

Nossa abordagem
funcionários engajados é construída sobre um número cada vez
maior de oportunidades de aprendizado e desenvolvimento e um
foco na liderança. À medida que continuamos a crescer como
empresa, estamos nos certificando de que nossas abordagens
localizadas sejam apoiadas por uma estratégia consistente e
global sobre talento, engajamento e retenção.

O ponto central da abordagem da Ansell para o engajamento dos
funcionários é garantir que temos as pessoas certas nas funções
certas, agora e no futuro. Isso significa garantir que nossos
funcionários apreciem seu trabalho, sejam apoiados para realizar
seu potencial e sejam devidamente reconhecidos e
recompensados. Nossa abordagem para uma cultura de

Ansell University

Programas de Liderança

Integração dos novos contratados

Mentoria e Coaching

A Ansell University é nosso recurso
global para as necessidades de
aprendizagem de nossos
funcionários. Oferecemos
programas que abrangem uma
ampla gama de competências
técnicas e de liderança, desde
vídeos curtos e apresentações a
programas de certificação.

Oferecemos oportunidades
empolgantes para os funcionários
desenvolverem suas competências
de liderança, incluindo
treinamento on-line, nossos
principais programas de liderança
e uma ferramenta de feedback de
360 graus com base em nossas
sete competências de liderança.

Nosso programa de integração
global garante a integração
tranquila e bem-sucedida de
novos membros da equipe da
Ansell.

Muitos dos líderes da Ansell e
todos os membros da Equipe de
Liderança Executiva atuam como
mentores de nossos colegas de
trabalho. Em alguns casos,
contratamos coaches executivos
profissionais para apoiar ainda
mais o desenvolvimento dos
colegas de trabalho.

Desenvolvimento e Desempenho

No Trabalho

Desenvolvimento de carreira

Bem-estar e Atenção Plena

Nosso processo de
desenvolvimento e desempenho
se concentra no desenvolvimento
de funcionários por meio de
coaching frequente e feedback
multifacetado para impulsionar
o alto desempenho.

A maior parte do desenvolvimento
ocorre no trabalho na Ansell.
Pensando nisso, estruturamos
oportunidades para facilitar o
crescimento dos funcionários, como
rotação de cargos, mudanças de
cargos e designações especiais
para projetos.

Os funcionários têm uma visão
clara de todas as nossas
oportunidades globais e acesso a
modelos de competência simples
e práticos para permitir um
planejamento de carreira no
longo prazo.

A Ansell oferece treinamento
físico e de atenção plena para
ajudar os funcionários a manter
mentes e corpos saudáveis e
produtivos.

Desde os primeiros dias de recrutamento e contratação e ao longo
de suas carreiras na Ansell, os funcionários podem aproveitar as
oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento, guiados por um
processo estruturado de desenvolvimento e desempenho para todos
os funcionários profissionais e uma revisão anual de talentos para
líderes seniores. Os funcionários em nossas instalações fabris
participam de treinamento regular de desenvolvimento de
competências e segurança. No ano fiscal de 2021, a Ansell
desenvolveu um novo Processo de Desenvolvimento e Desempenho
Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021

apoiado por uma ferramenta digital, ePerform, para facilitar todo o
processo e armazenar todos os documentos de desempenho. Este
novo processo foi definido com base em contribuições de
funcionários, nossos líderes, bem como de líderes de pensamento
externos e pesquisas. Os três objetivos que pretendemos atingir com
este processo se destinam a: diferenciar a atuação, ajudando a
Ansell a se tornar uma organização de alto desempenho;
impulsionar o desenvolvimento e reforçar os valores da Ansell. Este
novo processo será lançado no início do ano fiscal de 2022.
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Voltando para o melhor

Nosso desempenho

Para a Ansell, como para muitas outras organizações, a COVID-19
mudou a maneira como trabalhamos e nos relacionamos com
nossos colegas. “Back to Better” é o nosso programa interno para
consolidar e incorporar aprendizados positivos durante a
COVID-19, enquanto atuamos em áreas onde poderíamos
melhorar. É também um mecanismo para manter a cultura e a
conectividade durante o trabalho remoto. O programa inclui
iniciativas, recursos e comunicação sobre temas como bem-estar,
formas de trabalho e capacitação.

Objetivo: Garantir que as pontuações de
engajamento dos funcionários da Ansell se
aproximem dos melhores níveis globalmente até o
final do ano fiscal de 2025.
Nossa Pesquisa bienal de Engajamento e Cultura dos
Funcionários desempenha um papel fundamental na formação
de nossa estratégia de engajamento, fornecendo feedback sobre
nosso desempenho atual. Apesar dos desafios de realizar uma
pesquisa global com funcionários durante a COVID-19, a
participação dos funcionários subiu para 94%, ou mais de 12.000
de nossos funcionários – um aumento constante em relação aos
anos anteriores.

Oferecer oportunidades de trabalho flexíveis é outra resposta do
“Back to Better” ao feedback dos funcionários sobre o que mais
ajudaria à medida que avançamos. No ano fiscal de 2021, a Ansell
lançou uma Política Global de Trabalho Flexível para
funcionários qualificados que trabalham no escritório.
Considerado um afastamento notável das políticas de trabalho
horário flexível e do uso tradicional de espaço de escritório,
observamos o sucesso na produtividade dos funcionários,
trabalho em equipe e confiança ao trabalhar em casa. Também
implementamos ferramentas de tecnologia e fornecemos
treinamento de comunicação e colaboração para ajudar nossos
funcionários profissionais que trabalham no escritório a se
adaptarem com sucesso ao trabalho virtual.

94%
Taxa de Resposta ao
Funcionário (12.780)

70%
De funcionários
engajados

“No ano passado, devido à pandemia, todos nós
tivemos um ano desafiador. Misturar ao mesmo
tempo a vida privada (nos tornarmos professores
dos nossos filhos) e a vida profissional não foi fácil.
Mas se eu tiver que comparar a Ansell com outras
empresas, tenho orgulho de dizer que trabalho
para uma empresa que cuida de seus funcionários.
A forma como a Ansell administrou esta pandemia
foi excelente”.

+7.500
Comentários de
funcionários

Comentário da pesquisa com funcionários

Tendência do Engajamento dos funcionários
75%

+2pts

+3pts

+4pts
69%

70%
65%
61%

63%

63%

70%

71%
67%

66%

65%

60%
55%

56%

54%

53%

50%
45%
40%
2015

2019

2017
Ansell

Produção
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2021

Proﬁssional
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Engajamento dos funcionários continuação
A Ansell está construindo o engajamento dos funcionários a uma
taxa mais rápida do que as melhores empresas empregadoras e
as empresas globais de manufatura. Este ano, nossa pesquisa
resultou em uma pontuação 70% em relação ao engajamento dos
funcionários – um aumento impressionante no engajamento em
todas as partes da empresa, o que representa um aumento de
quatro pontos em relação à última pesquisa com todos os
funcionários em 2019. Essa melhora foi impulsionada, em grande
parte, pelo aumento do engajamento entre nossos profissionais,
cuja pontuação de engajamento subiu 11 pontos em relação à
pesquisa de 2019.

Dimensões do engajamento
Agilidade

As áreas de engajamento que obtiveram a maior pontuação nas
17 dimensões que medimos incluíram Segurança, Marca e Foco
no Cliente, além da resposta dos funcionários sobre o quão bem a
Ansell vem respondendo à situação da COVID-19. As principais
áreas de ação para promover ainda mais melhorias incluem
tomada de decisão, remuneração e reconhecimento e
colaboração para funcionários profissionais, e empoderamento,
remuneração e reconhecimento e visibilidade da liderança sênior
para os trabalhadores da produção.
Para a pesquisa de 2021, acrescentamos o comunicado: "A Ansell
está comprometida com práticas empresariais sustentáveis (ou
seja, direitos humanos, comunidade e meio ambiente)”. No geral,
78% dos funcionários concordam ou concordam plenamente com
essa afirmação. Todos os resultados – tanto positivos quanto
onde vemos oportunidade de melhoria – a partir do
levantamento deste ano, serão utilizados para identificar áreas
prioritárias para melhoria e iniciativas direcionadas.

• Marca

• Liderança sênior

• COVID-19

• Supervisão

• Foco no cliente

• Acompanhamento
da pesquisa

• Tomada de decisão

• Colaboração

• Diversidade
e inclusão

Fundamentos

Foco no Talento

• Empoderamento/
autonomia

• Carreira e
desenvolvimento

• Possibilitar a
infraestrutura

• Gestão de
desempenho

• Segurança

• Remunerações e
reconhecimento

• Equilíbrio entre vida
pessoal/proﬁssional
e bem-estar

Os resultados são compartilhados com a Equipe de Liderança
Executiva, o Conselho e todos os funcionários. Os colaboradores
reconhecem que sua participação na pesquisa está diretamente
ligada à criação de mudanças positivas na Ansell. Com base nas
ações que tomamos em pesquisas anteriores, os funcionários
sabem que os resultados são compartilhados por toda a
organização e a liderança age com base nos dados quantitativos
e qualitativos vindos da voz compartilhada de nossos
funcionários. Por esse motivo, os funcionários da Ansell permitem
que suas vozes sejam ouvidas.

Medimos o engajamento dos funcionários em 17 dimensões. Em nossa pesquisa
de 2021, melhoramos em todas as dimensões; aumentos notáveis incluem
Segurança, Marca e Foco no Cliente. Temos espaço para melhorias na tomada
de decisões e remuneração e reconhecimento.

“Sou grato pelo respeito ao indivíduo e por me
indicarem metas de desenvolvimento sustentável”.
Comentário da pesquisa com funcionários

Essa melhora acentuada também se refletiu em nosso
desempenho em relação à referências globais com as quais a
Ansell é comparada. O melhor empregador global representa a
pontuação média de engajamento para todas as empresas
globais na comparação, independentemente do setor, que se
enquadram no quartil superior de engajamento e também estão
no quartil superior em pelo menos dois dos três critérios a seguir:
1) Liderança envolvente, 2) Foco no talento e 3) Agilidade. Em
toda a empresa, nossos níveis de engajamento continuam a
superar os níveis médios de engajamento em todas as empresas
globais de manufatura. Embora continuemos aquém de nossa
meta de ser os melhores em engajamento globalmente, estamos
continuamente ganhando terreno, melhorando nove pontos nos
seis anos anteriores em comparação com a melhoria de cinco
pontos dos grupos de líderes globais.

Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021

Liderança
envolvente

“É ótimo ver o florescimento da agenda de
sustentabilidade”.
Comentário da pesquisa com funcionários
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Tendência da Ansell x Referências Externas
90%
O melhor empregador global
80%
70%
60%
50%

83%
4 pts. de redução
na diferença

78%

70% 3 pts. de aumento
na diferença
63%

Ansell

Média global 64%
61%
57%

Manufatura global*

2015

2021

* Pontuações médias do melhor empregador ou empresas globais de manufatura

A Ansell continua a superar os níveis médios de engajamento em todas as empresas globais de manufatura. Embora continuemos
aquém de nossa meta de ser os melhores em engajamento globalmente, estamos continuamente ganhando terreno, melhorando
nove pontos nos seis anos anteriores em comparação com a melhoria de cinco pontos dos grupos de líderes globais.

Resposta à COVID-19
A tecnologia fornecida por esta organização
me permite trabalhar de forma eﬁcaz em
casa/virtualmente

80%
61%

Nossos arranjos de trabalho virtual estão
nos permitindo atender às necessidades
de clientes externos

80%
75%
90%

Acredito que esta organização está respondendo
adequadamente à crise da COVID-19

85%

Minha organização comunicou políticas e
diretrizes claras para auxiliar os funcionários
durante o surto da COVID-19

91%
86%
0%

10%

Proﬁssional 2021

20%

30%

Produção 2021

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Referência da média global

A Pesquisa de Engajamento dos Funcionários deste ano incluiu uma dimensão para a COVID-19. No geral, os funcionários são extremamente favoráveis em termos
de como veem a resposta de Ansell.

Rotatividade de funcionários
% de funcionários proﬁssionais

Homens 5,69
Mulheres 6,33
Total 5,99

% de funcionários de produção

Homens 23,03
Mulheres 25,08
Total 24,09*

% de rotatividade geral de
funcionários

Homens 19,05
Mulheres 21,38
Total 20,23

* A rotatividade da produção foi impactado pelos efeitos da COVID-19.
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Engajamento dos funcionários continuação

Dia de Agradecimento na Ansell
Em reconhecimento ao trabalho árduo e à dedicação de nossos funcionários nos últimos 18 meses, a Equipe de Liderança Executiva
designou o dia 3 de setembro de 2021 como “Dia de Agradecimento da Ansell” e todos os funcionários receberam um dia de folga
totalmente remunerado. Além disso, reconhecemos os 11.000 funcionários da linha de frente em nossas instalações fabris e de
armazém no ano fiscal de 2021, com um bônus excepcional único, como forma de reconhecimento por seus esforços. Estamos
cientes da maneira como esses funcionários atenderam a grandes aumentos nos volumes de produção e transporte, muitas vezes
enquanto lidávamos com as realidades desafiadoras da COVID-19. Reconhecemos todos os nossos funcionários envolvidos nas
operações de linha de frente como heróis, especialmente durante os momentos desafiadores recentes.

Perspectiva para o futuro
No ano fiscal de 2022, lançaremos nosso novo Processo de
Desenvolvimento e Desempenho, que ajudará a trazer melhor
desempenho individual e empresarial, a melhorar nossas
capacidades e reforçar nossos valores, com o apoio de uma
ferramenta fácil de usar.

Após a conclusão da pesquisa de engajamento dos funcionários
no ano fiscal de 2021, estamos trabalhando com nossas equipes
regionais e globais para desenvolver um conjunto claro de
prioridades e iniciativas para orientar nosso trabalho nos
próximos dois anos. Com base em nossa análise dos resultados da
pesquisa de 2021 até o momento, as áreas prioritárias de foco e
melhoria para os anos fiscais de 2022 e 2023, com iniciativas
específicas a serem desenvolvidas para cada um nos próximos
meses são as seguintes:

Equipe profissional

• Tomada de decisão
• Remuneração e reconhecimento
• Colaboração

Equipe de produção

• Liderança
• Remuneração e reconhecimento
• Empoderamento e autonomia

Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021

No ano fiscal de 2021, um sólido senso de missão uniu nossos
funcionários enquanto trabalhamos em circunstâncias
desafiadoras para fornecer soluções de proteção para o mundo
durante a COVID-19. A dedicação e o foco em nosso propósito
têm sido impressionantes e é algo que buscaremos construir à
medida que avançamos.
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Diversidade e inclusão
Nossa perspectiva
A Ansell é uma empresa verdadeiramente global com uma riqueza de diversidade, a partir da experiência de
nosso pessoal, das competências que eles trazem e das equipes com as quais colaboram. Acreditamos que
aproveitar o poder da diversidade e criar uma cultura que promova a inclusão proporciona a inovação que
impulsiona nossa empresa. Essa força, por sua vez, nos permite oferecer melhores produtos aos nossos
clientes, uma melhor experiência para nossa força de trabalho e melhores retornos para nossos acionistas.

Nossa abordagem
Nos últimos anos, evoluímos nossa abordagem em relação à
diversidade e à inclusão, passando de um foco principal na
diversidade de gênero e representação das mulheres em todos os
níveis de nosso negócio, para um foco mais amplo na inclusão para
todos e valorizando diferentes perspectivas em nossa empresa. Essa
evolução se refletiu em nossa Política de Diversidade e Inclusão, que
foi aprovada pela Equipe de Liderança Executiva e pelo Conselho no
ano fiscal de 2020. No ano fiscal de 2021, finalizamos nossa
estratégia de Diversidade e Inclusão, que visa construir um ambiente
inclusivo para todos os funcionários e celebrar a diversidade em
todos os níveis. Agora estamos implementando essa estratégia,
introduzindo as redes regionais de diversidade e inclusão em nossa
empresa e desenvolvendo KPIs de inclusão (veja a seção Índice de
Inclusão na próxima página) para medir nosso progresso.

Redes regionais de diversidade e inclusão
Refletindo a evolução da nossa abordagem à diversidade e
inclusão, no ano fiscal de 2021 substituímos nossos Fóruns de
Liderança Feminina – que funcionavam desde 2015 – por redes
regionais de Diversidade e Inclusão autodirigidas que selecionam
questões de foco relevantes para seus mercados. Por exemplo, a
rede regional dos Estados Unidos está explorando parcerias de
recrutamento para atrair pessoas de cor para a empresa, tendo
identificado a inclusão racial como um tema importante a ser
abordado para seu mercado, ao mesmo tempo, não significa que
vamos perder de vista diversidade de gênero em regiões onde este
problema continua a requerer atenção. Nossa rede operacional de
Diversidade e Inclusão está procurando como impulsionar a
inclusão e o tratamento justo em toda a nossa força de trabalho de
produção, onde temos uma mistura de funcionários nacionais,
estrangeiros, permanentes e contratados. O objetivo é garantir que
todos façam parte da equipe e sejam reconhecidos de forma justa
e consistente no acesso a recursos e oportunidades. Para oferecer
apoio às nossas redes regionais, mantendo sua autonomia, a Ansell
estabeleceu uma pequena equipe global de Diversidade e Inclusão
que as redes regionais podem consultar em uma base ad hoc que
continuará a impulsionar temas globais identificados, incluindo os
esforços contínuos relacionados à igualdade de gênero.

#ChooseToChallenge – Dia Internacional da Mulher de 2021. Desde 1911, 8 de
março é um dia para comemorar as conquistas das mulheres em todo o mundo.
Os funcionários de nossa fábrica em Juarez, no México, expressam suas
ambições por igualdade de gênero.

incorporamos a participação nas redes regionais nas funções dos
membros voluntários e indicadores-chave de desempenho (KPIs).
Isso, por sua vez, atraiu uma série de membros para nossas redes
regionais, incluindo uma mistura diversificada de funcionários de
alto potencial e de longa data.
Para apoiar o progresso na diversidade e inclusão em todas as
regiões, também estamos avaliando a equidade salarial na Ansell
para identificar quaisquer diferenças de gênero na representação
nas classes salariais e para explorar as causas raízes. Parte desse
processo envolve a avaliação de nossos sistemas e processos de
suporte e, para tanto, padronizamos nossas diretrizes de
administração salarial para evitar ações diferenciadas.

As redes de diversidade e inclusão operam na América do Norte,
América Latina, Ásia, EMEA e Oceania. Cada uma é presidida por
um membro da força de trabalho local e patrocinada por um
membro da Equipe de Liderança Executiva, com o apoio de
consultores de Recursos Humanos (RH) e nossa equipe global,
conforme necessário. Pretende-se que essas redes construam a voz
dos funcionários dentro de nossa empresa e que, ao mesmo tempo,
lhes ofereçam uma oportunidade de desenvolvimento profissional.
Para conseguir isso e para incentivar a participação nas redes,

Esperamos que a introdução de nossa Política Global de Trabalho
Flexível para funcionários em escritórios (abordada na seção
Engajamento de Funcionários deste relatório, na página 39) reforce
ainda mais a equidade entre os gêneros no ambiente de trabalho,
permitindo que os funcionários trabalhem de uma maneira que seja
adequada para eles e a seus outros compromissos.
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Diversidade e inclusão continuação
Índice de Inclusão
O Índice de Inclusão, que criamos no ano fiscal de 2021, e incluímos como parte de nossa Pesquisa de Cultura e Envolvimento dos
Funcionários, tem uma pontuação atual de 70%. Criamos o Índice de Inclusão para acompanhar o progresso em relação à nossa ambição de
criar um ambiente inclusivo para todos os funcionários. Trabalhando com um provedor terceirizado, identificamos sete declarações para
avaliar o sentimento do funcionário.
Mudança a
Favorabilidade partir de 2019

Itens do Índice de Inclusão
No trabalho, minhas opiniões e ideias parecem contar

64%

+2 pts.

Tenho a liberdade de expressar minhas opiniões, mesmo que elas possam contradizer as opiniões do meu gestor

68%

+2 pts.

Temos um ambiente de trabalho inclusivo que é aberto e aceita diferenças individuais

71%

+4 pts.

Recebo o reconhecimento adequado (além do meu salário e benefícios) por minhas contribuições e realizações

63%

+4 pts.

A liderança sênior é aberta e honesta na comunicação

68%

+5 pts.

Sinto que pertenço a esta organização

79%

Novidade
em 2021

Posso ser eu mesmo no trabalho

76%

Novidade
em 2021

Essas pontuações serão usadas em conjunto com nossa pesquisa de engajamento dos funcionários para acompanhar nosso progresso em relação à diversidade e
inclusão, juntamente com as métricas identificadas pelas equipes regionais como importantes. Em nossa Pesquisa Global com Funcionários de 2021, 73% dos
funcionários concordaram com essa afirmação: "Sinto que a Ansell valoriza a diversidade (por exemplo, idade, gênero, raça, idioma, qualificações educacionais e
perspectivas). A diversidade aumentou três pontos em relação à pesquisa de 2019.

Objetivo: Atingir 30% de mulheres no nível de
diretoria e acima; 40% entre gestores até diretores
associados e 50% de mulheres no nível de conselho,
no final do ano fiscal de 2022.

Mulheres na liderança
No ano fiscal de 2021, a representação feminina na liderança
executiva e na gestão aumentou em relação ao ano fiscal de
2020 e ultrapassamos nossa meta para mulheres na liderança nos
níveis de liderança executiva. Isso foi impulsionado por mudanças
estruturais e de pessoal em nosso negócio. Em 30 de junho de
2021, o equilíbrio de gênero do Conselho é de 44% feminino/56%
masculino (50% feminino para diretores não executivos). Após a
aposentadoria da Sra. Peterson e do Sr. Day e a nomeação
proposta do Sr. Falkenberg na AGM em novembro, este saldo será
reduzido para 38% feminino e 62% masculino (43% feminino para
diretores não executivos). O Conselho continua empenhado em
atingir o equilíbrio de cerca de 50%.

% Mulheres na liderança (em 30 de junho de 2021)
50,0

28,0

Diversidade cultural
21% Residentes nos EUA1

4% Indianos

18% Malaios

3% Australianos

9% Cingaleses

3% Britânicos

5% Belgas

3% Tailandeses

5% Chineses

3% Mexicanos

4% Franceses

2% Russos

50,0

Diretoras
não executivas

35,0

34,6

Liderança Executiva
(nível de diretoria
e acima)
AF20

36,5

Gestão
(de gestora à
diretora associada)

AF21

Diversidade cultural dos colaboradores da Ansell no nível de gestão e
acima.
1.	Residentes nos EUA: Os dados do país de origem da população residente nos
Estados Unidos (EUA) não estão disponíveis no momento.
2.	Outros (cada <2%) americanos, bielorrussos, brasileiros, búlgaros, canadenses,
chilenos, colombianos, croatas, tchecos, dinamarqueses, holandeses, egípcios,
filipinos, alemães, gregos, indonésios, iranianos, irlandeses, italianos, japoneses,
cazaques, coreanos, libaneses, lituanos, neozelandeses, noruegueses,
paquistaneses, peruanos, poloneses, portugueses, romenos, singapurenses,
sul-africanos, espanhóis, suecos, suíços, tunisianos, turcos, ucranianos, vietnamitas.

20% Outros2

Perspectiva para o futuro

No ano fiscal de 2022, lançaremos treinamentos de inclusão em toda a empresa com temas como a definição de diversidade e inclusão e a
prática de aliados, um mecanismo estratégico usado para enfrentar a injustiça e promover a equidade no ambiente de trabalho, começando
com nossa Equipe de Liderança Executiva, em setembro de 2021, e seguindo para todos os funcionários profissionais no ano fiscal de 2022.
Continuaremos a expandir a afiliação a nossas redes regionais de diversidade e inclusão, estabelecendo um Painel de Diversidade e Inclusão
global que inclui indicadores-chave de desempenho (KPIs) globais, bem como um KPI identificado por cada região como relevante para ela.
Compartilharemos o desempenho inicial em relação ao nosso Índice de Inclusão em nosso relatório do ano fiscal de 2022.
Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021
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Engajamento e investimento na comunidade
Nossa perspectiva
Muitas instalações fabris da Ansell são empregadores importantes nas comunidades em que operamos e
representam uma parte importante da vida nessas comunidades. Isso nos dá uma presença local única, além
de nossa presença global e nos conecta às necessidades de nosso pessoal e das comunidades locais.
O trabalho da Ansell com as comunidades locais ajuda nossos funcionários a se manterem conectados à nossa
missão de segurança e gera um sentimento de orgulho em nossa empresa. Compartilhar esse propósito
comum nos aproxima e cria boa vontade nas comunidades em que operamos, ao mesmo tempo que aumenta
o engajamento dos funcionários, o que, por sua vez, melhora a retenção.

Nossa abordagem

todo o mundo e apoiou causas importantes para nossos
funcionários e clientes. Nossas instalações fabris e escritórios
maiores fazem parceria e contribuem com doações para
instituições de caridade locais, apoiando causas, incluindo
escolas, esportes para jovens, assistência social, mulheres em
crise e abrigos de animais locais. No ano fiscal de 2021, esses
esforços incluíram doações a grupos como Special Olympics
(Bélgica), Enactus (Malásia), a Malaysian Great Heart Foundation
e os Bombeiros do Estado de Minas Gerais (Brasil). Mostramos
apenas alguns destaques nas páginas 45 a 47.

A abordagem da Ansell para o investimento e engajamento da
comunidade é focada no engajamento realizado localmente.
Capacitamos nossos estabelecimentos locais para identificar as
causas que mais importam para eles e sua região. Essa
abordagem liderada localmente é complementada por
atividades identificadas por nossa função corporativa, que
incluem atividades de assistência em situações de desastres.
Nossas iniciativas de envolvimento e investimento na
comunidade abrangem amplamente os seguintes elementos:

Estudo de caso: Ansell doa US$ 100.000 para a
UNICEF em produtos de proteção para
profissionais de saúde

• Doações de equipamentos de proteção individual (EPIs),
incluindo para assistência em situações de desastres
• Doações financeiras
• Voluntariado de funcionários

A Ansell contribuiu com US$ 100.000 para o UNICEF, o Fundo
das Nações Unidas para a Infância, na Índia, para fornecer
equipamentos médicos, incluindo concentradores de
oxigênio, sistemas de teste de diagnóstico, como sistemas
RT-PCR, suprimentos para higiene e cuidados intensivos. A
Ansell também fez uma doação de 21.500 vestimentas
AlphaTec ® e 9.000 máscaras faciais AlphaTec ®para proteger
os profissionais de saúde da linha de frente em comunidades
locais em toda a Índia.

Todas as principais doações financeiras e de produtos são
aprovadas pela nossa Equipe de Liderança Executiva e, quando
apropriado, pelo Conselho.

Nosso desempenho
Objetivo: Doações globais e investimentos
comunitários alinhados à estratégia de
Responsabilidade Social Corporativa e
sustentabilidade e nossos valores Ansell.
Quando ocorre um desastre, a Ansell oferece doações financeiras
e proteção de segurança para apoiar as pessoas no local em uma
variedade de situações de emergência. Desde os primeiros dias
da COVID-19, as equipes em nossas instalações fabris e depósitos
coordenaram as entregas de quantidades significativas de
produtos de segurança para proteger os funcionários de
hospitais, profissionais de saúde e trabalhadores essenciais locais
nas comunidades onde nossos funcionários vivem e trabalham.
Continuamos a fazê-lo e o faremos no futuro. No ano fiscal de
2021, a Ansell também atendeu às necessidades de proteção em
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Engajamento e investimento na comunidade continuação

Quando uma das maiores explosões não nucleares da história devastou
grandes seções de Beirute, no Líbano, a Ansell rapidamente se mobilizou com a
Cruz Vermelha Libanesa para fornecer produtos essenciais aos hospitais locais
que tratavam dos feridos. As doações incluíram 76.024 pares de luvas cirúrgicas,
52.345 pares de luvas de exame, 197.600 pares de luvas de uso único, 1.123
roupas de proteção e 281 pares de luvas químicas, no valor total de € 115.000.

Na Índia, a Ansell continua atendendo a uma exigência legal, doando 2% do lucro
líquido de nossos estabelecimentos indianos relativo a responsabilidade social
corporativa. Desde o ano passado, a Ansell canalizou esse financiamento para
uma parceria corporativa com a Magic Bus, que se envolve com as comunidades
locais para apoiar as crianças na busca por suas aspirações, incluindo a
conclusão do ensino médio. Durante a pandemia, o Magic Bus rodou para manter
as crianças conectadas com os professores da escola e entre si.

A Ansell Turquia apoiou os esforços de busca e resgate após o terremoto de Izmir, doando mais de 1.000 pares de luvas HyFlex ® e RINGERS ® para proteger as
equipes de emergência.
Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021

46

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

Uma Sociedade Melhor

Estudo de caso: Celebrando a cultura indígena

No ano fiscal de 2021, lançamos o
Programa Ansell Australian Indigenous
para fornecer apoio financeiro a
programas estabelecidos que melhoram a
qualidade de vida do Povo das Primeiras
Nações da Austrália e que se alinham com
os valores da Ansell.
A Ansell trabalhou com a artista indígena
australiana, Kirstina McKinlay, uma artista
Kamilaroi e Ngarrabul, para desenvolver
uma arte de embalagem bonita e exclusiva
para uma edição limitada das luvas HyFlex®
11-840, HyFlex® 11-528 e HyFlex® 11-561. A
obra de arte de Kristina é inspirada nos três
elementos mais importantes da vida – a
terra, o céu e a água.
Esses produtos HyFlex® foram
disponibilizados no mercado a partir de
maio de 2021. A Ansell distribuirá uma
porcentagem das vendas desses produtos
de segurança, mais uma doação
corporativa para programas de promoção
indígena estabelecidos durante o os anos
fiscais de 2021 a 2023.

Equipe Ansell no Reino Unido cava! Os funcionários da Ansell do Reino Unido,
em Willerby, Inglaterra, fizeram parceria com a Fundação Plant a Tree Today e
a Green Task Force para plantar mais de 250 árvores em um único dia nas
dependências da escola em sua comunidade local. O tema do Dia da Terra de
2021 foi Restaurar Nossa Terra. Desde tomar medidas para implantar
embalagens mais sustentáveis até
 pesquisa e desenvolvimento para obter
materiais biodegradáveis e
 recicláveis, a Ansell está trabalhando ativamente
em estratégias para proteger nosso planeta e as pessoas. Essas novas árvores
ajudarão a remover o dióxido de carbono da atmosfera, criando espaços mais
verdes e habitats de vida selvagem.

O Hands On with HyFlex® Day é uma iniciativa de alcance da comunidade global projetada para fornecer aos funcionários da Ansell
oportunidades de voluntariado em suas comunidades locais ao redor do mundo. Este é seu quarto ano. Os funcionários da Ansell
passaram um dia trabalhando em projetos comunitários de segurança para COVID-19 em comunidades Ansell localizadas em Bruxelas,
Cyberjaya, Houston, Hull, Melbourne, MetroPark, Brasil, México e Reno. Usando EPIs para soluções em todos os setores (Mecânica, Uso
Único, Químico, Proteção Corporal), os funcionários da Ansell, em toda a organização, trabalham juntos para oferecer segurança além
dos negócios diários por meio do voluntariado para melhorar e reconstruir comunidades necessitadas.

Perspectiva para o futuro
No ano fiscal de 2021, continuamos com nossos esforços de
filantropia, combinando nossa capacidade de oferecer produtos e
soluções de proteção e apoio financeiro aos mais necessitados.
Observamos que isso continuará a evoluir em uma abordagem de
dupla vertente no ano fiscal de 2022, como, por exemplo,
produtos de segurança e suporte financeiro para aqueles
identificados como mais necessitados e ligados às nossas
comunidades locais, quando possível.
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Impacto ambiental e conformidade
Nossa perspectiva
Continuamos cientes das ambições globais incluídas no Acordo de Paris e de nossa responsabilidade em
contribuir para isso. Precisamos repensar nossa cadeia de valor, desde as matérias-primas até os processos de
fabricação e o tratamento em fim de vida dos produtos. Por muitos anos, trabalhamos continuamente para
reduzir nossos impactos ambientais. Nos últimos anos, temos nos comprometido com metas externas e
internas e usado análises e informações à nossa disposição para definir programas e esforços de redução.
Esta continua a ser uma área importante de foco para nós e nossas partes interessadas.

Nosso desempenho

Não conformidades durante o período do relatório

A Política Ambiental da Ansell estabelece nossas
responsabilidades de gestão e as atividades necessárias para
cumprir nossos objetivos ambientais.

Cumprimos as regulamentações e requisitos locais e do país e
corrigimos quaisquer não conformidades em nossas instalações.
As seguintes atividades de não conformidade e remediação
foram identificadas durante o período do relatório:

No ano fiscal de 2021, intensificamos significativamente nossos
planos para reduzir nossa pegada ambiental, comprometendo-nos
com um portfólio de US $ 23 milhões em projetos de água, energia
e resíduos. Este ano focamos no primeiro princípio, identificando
projetos para reduzir o nosso consumo de recursos naturais e
substituindo-os por alternativas, como a substituição do consumo
de combustíveis fósseis por energias renováveis. Impulsionamos a
eficiência como negócio identificando e implementando medidas
Kaizens de melhoria contínua, nas nossas instalações. A eficácia
está ligada à redução de nosso impacto no estágio de projeto e
fabricação, removendo materiais desnecessários e selecionando
alternativas sustentáveis (veja

mais detalhes na seção Inovação e
Gestão de Produtos, na página 23 deste relatório).

Tipo de problema

Detalhes
Remediação contínua das
unidades legadas.

Documentação de
Brasil
fechamento da unidade
incompleta.

Documentação enviada às
autoridades regulatórias e
pendente de aprovação para o
encerramento do projeto.

Altas emissões de
Tailândia O maior teor de umidade nas
monóxido de carbono
aparas de madeira usadas foi
detectadas a partir do
uma das causas das elevadas
gerador de água quente
emissões de CO. As ações
de biomassa.
corretivas realizadas para
melhorar a taxa de combustão
no forno incluíram o ajuste do
alimentador do transportador e
dos amortecedores, bem como o
uso de aparas de madeira
menores com menor teor de
umidade.

Este ano, formalizamos a responsabilidade sênior e a propriedade
das medidas e desempenho ambientais em nossos
estabelecimentos, vinculando indicadores-chave de desempenho
(KPIs) de cumprimento de metas e programas ambientais aos KPIs
de desempenho individual de nosso vice-presidente sênior de
operações e cadeia de fornecimento global, vice-presidentes e
gestores gerais da equipe operacional em nível local. Atribuir a
propriedade sênior de KPIs ambientais impulsiona a
responsabilidade em nível global e local e permite o
compartilhamento das melhores práticas entre as unidades.
Nosso objetivo é criar uma cultura de "pequena grande empresa"
na Ansell, onde as unidades individuais têm a liberdade de testar
iniciativas e que a tecnologia e o conhecimento possam ser
implementados globalmente quando forem bem-sucedidos.
Por exemplo, estamos implementando caldeiras de biomassa e
projetos de osmose reversa em nossas fábricas, colaborando como
uma empresa global em soluções e recrutando talentos locais para
integrar conhecimentos específicos de contexto à inovação em
nível de fábrica.
No ano fiscal de 2021, monitoramos o progresso do desempenho
das unidades individuais em relação às metas internas de redução
absoluta. Embora ainda relatemos publicamente sobre as emissões
de gases de efeito estufa, Resíduo Zero para Aterros Sanitários e
metas de intensidade de água, basear nossos planos de redução
em números absolutos permite uma quantificação, previsão e
análise mais rápida de nossos impactos. Desenvolvemos roteiros
para testar como esses números absolutos se traduzem em
métricas de intensidade, dependendo dos diferentes níveis de ação
que tomamos como empresa. Também continuamos a divulgar no
CDP (anteriormente Carbon Disclosure Project) sobre mudança
climática e segurança hídrica no ano fiscal de 2021.
Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021

Local

Contaminação do solo e EUA
da água subterrânea.

As chaminés de
Malásia
exaustão do Laboratório
de P&D não foram
projetadas e instaladas
de acordo com os
critérios do
Departamento do
Meio Ambiente.

O sistema de exaustão do
Laboratório de P&D foi
atualizado.

Níveis elevados de zinco Malásia
e sólidos suspensos
encontrados no sistema
de efluentes.

O sistema de efluentes foi
modificado.

Níveis altos de
Vietnã
partículas beta brutas
encontrados no sistema
de efluentes.

A causa está sendo investigada
para determinar a ação
corretiva necessária.

Perspectiva para o futuro
No geral, nosso foco futuro no impacto ambiental de nossas
instalações fabris será liderado pelos investimentos estratégicos
como parte de nossa abordagem e programa de projeto para
esforços de redução, bem como nosso roteiro para emissões
líquidas zero. Consulte as seções a seguir para obter mais detalhes.
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Risco climático
Nossa perspectiva
Como líder em seu setor, a Ansell, alinhada com as metas do Acordo de Paris, apoia a transição para um futuro com zero
carbono ao mesmo tempo em que permanece um fornecedor confiável, resiliente e fornecendo proteção pessoal contra os
impactos físicos das mudanças climáticas.
A transição zero carbono e os impactos físicos das mudanças climáticas – alguns dos quais já estão ocorrendo em diferentes
graus – apresentam riscos e oportunidades para os negócios da Ansell. Os impactos físicos das mudanças climáticas podem
agravar os riscos ambientais existentes para os estabelecimentos, cadeias de suprimentos e mercados e impactar nossa
capacidade de obter os principais insumos ou atender às necessidades de nossos clientes. Esse impacto pode incluir
interrupção de fornecedores a montante, locais de fabricação e armazenamento e distribuição a jusante. A transição para um
futuro de baixo carbono também pode impactar o custo dos insumos usados na fabricação dos produtos e as preferências de
demanda dos clientes.
No ano fiscal de 2019, o Conselho da Ansell tomou a decisão estratégica de identificar, gerenciar e divulgar riscos e
oportunidades relacionados ao clima em alinhamento com as recomendações da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras
Relacionadas ao Clima (TCFD). No ano fiscal de 2020, a Ansell realizou uma análise do cenário de mudança climática em
nossas principais instalações fabris na Malásia e no Sri Lanka. No ano fiscal de 2021, concluímos uma avaliação qualitativa em
nível corporativo dos riscos e oportunidades relacionados ao clima em toda a cadeia de valor em três cenários de mudança
climática (iniciada no ano fiscal de 2020). No ano fiscal de 2022, concluiremos nossa primeira análise quantitativa aprofundada
dos impactos climáticos para compreender as consequências financeiras e determinar a materialidade. A partir do ano fiscal de
2022, incluiremos a avaliação e a divulgação contínuas de nossa exposição aos impactos climáticos e suas implicações em
nossas demonstrações financeiras.

Governança
A estrutura de Gestão e Recuperação de Crises (GRC) da Ansell
começa no nível da instalação com um Plano de Resposta de
Emergência e vai até o Plano GRC Corporativo. No caso de
ocorrer um incidente relacionado ao clima, o processo de
resposta e recuperação será acionado e escalado dependendo da
gravidade e do impacto. Os riscos no longo prazo são levados em
conta no Registro de Risco Corporativo e revisados pela ELE e
pelo Conselho.

Nossa abordagem em relação às mudanças climáticas é
supervisionada no nível do Conselho pelo Comitê de
Sustentabilidade e Risco (CSR) e pelo Comitê de Auditoria e
Conformidade (CAC). Ambos comitês trabalham em colaboração
para garantir a ligação e o alinhamento entre as atividades de
mitigação relacionadas ao clima e as recomendações da TCFD
relacionadas ao Clima (responsabilidade principal do CSR),
juntamente com quaisquer outras divulgações financeiras exigidas
(responsabilidade principal do CAC). Os Comitês relatam e fazem
recomendações regularmente ao Conselho para garantir que as
questões relacionadas ao clima sejam consideradas no nível do
Conselho ao analisar e orientar a estratégia ou os principais planos
de ação da Ansell. Algumas dessas decisões estratégicas do
Conselho incluem o alinhamento da Ansell com as recomendações
da TCFD, a aprovação da abordagem e do programa de projeto
para esforços de redução, a definição de metas de redução
absolutas para métricas internas e a integração da avaliação do
impacto da meta ambiental em projetos de capital.

Consulte a página 19 para obter mais detalhes sobre a
governança de questões relacionadas ao clima como parte da
governança de sustentabilidade mais ampla da Ansell.

O CSR é apoiado pelo CEO e pela Equipe de Liderança Executiva
(ELE) em toda a nossa empresa. No EF21, a Ansell estabeleceu
ainda um TCFD SteerCo de nível executivo que se reúne
mensalmente para fornecer supervisão da identificação e
divulgação de riscos e oportunidades relacionadas ao clima, de
acordo com as Recomendações da TCFD.
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Risco climático continuação
Estratégia
carbono também pode impactar o custo dos insumos usados na
fabricação dos produtos e as preferências de demanda dos
clientes, que já estamos experimentando.

As mudanças climáticas apresentam uma gama de riscos e
oportunidades que podem impactar a Ansell. Em termos gerais,
elas podem ser categorizadas em impactos físicos e de transição.
Os impactos físicos das mudanças climáticas podem agravar os
riscos ambientais existentes para os estabelecimentos, cadeias de
suprimentos e mercados e impactar nossa capacidade de obter
os principais insumos ou atender às necessidades de nossos
clientes. Esse impacto pode incluir a interrupção de fornecedores
a montante, locais de fabricação e armazenamento e a
distribuição a jusante. A transição para um futuro de baixo

No ano fiscal de 2021, concluímos uma análise de cenário de
mudança climática em nível de grupo para identificar, avaliar e
gerenciar riscos e oportunidades relacionados ao clima em nossa
cadeia de valor. Três cenários foram desenvolvidos para testar a
resiliência geral de nossa estratégia de negócios em diferentes
cenários de mudanças climáticas em uma gama de horizontes de
tempo diferentes.

Cenários de Mudanças Climáticas
Muito quente para lidar

De mãos dadas

Com luvas

• Consistente com os Caminhos
Representativos de Concentração
(RCPs) 8.5, ou seja, as emissões globais
continuam a subir até o ano de 2100

• Consistente com o RCP 4.5 do IPCC, ou
seja, as emissões globais continuam a
aumentar até 2040, platô e, em seguida,
declinam

• Consistente com o RCP 2.6 do IPCC, ou
seja, declínio das emissões globais a
partir do curto prazo, atingindo zero
líquido até 2070

• Aumento médio da temperatura global
de 3,2 °C a 5,4 °C

• Aumento médio da temperatura global
de 1,7 °C a 3,2 °C

• Aumento médio da temperatura global
de 0,9 °C a 2,3 °C

• Consistente com o cenário exigido pela
TCFD para "riscos físicos mais extremos"

• Consistente com o cenário de políticas
declaradas da AIE (Agência
Internacional de Energia)

• Consistente com o “cenário de 2°C ou
inferior” exigido pela TCFD

• Preço médio global do carbono de US$
27/ tCO 2 -e até 2030

• Consistente com o Cenário de
Desenvolvimento Sustentável da AIE
• Preço médio global do carbono de US$
80/ tCO 2 -e até 2030

Inicialmente, uma avaliação qualitativa foi realizada para priorizar riscos e oportunidades com base nos critérios de probabilidade e
consequência, conforme definido na Estrutura de Gestão de Riscos da Ansell. Uma análise quantitativa adicional será realizada para os
riscos e oportunidades mais significativos para determinar as possíveis implicações do valor do dólar e a materialidade dos riscos e
oportunidades identificados conforme sugeridos pela TCFD.

Ansell Bio-Link Year 4, um projeto inovador de reflorestamento com inserção de carbono localizado nas florestas tropicais do Sri Lanka, estabelecido em 2017. Mais
de 4.000 árvores nativas e endêmicas já foram plantadas. Como resultado, os pequenos agricultores locais estão obtendo renda para plantar e cuidar das árvores e
podem ficar com a receita da venda dos produtos produzidos pelas árvores frutíferas que foram plantadas e a Ansell está apoiando benefícios positivos para o
ecossistema da floresta tropical enquanto reduz as emissões de carbono.
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A tabela abaixo descreve os riscos e oportunidades potencialmente significativos relacionados ao clima identificados por meio de nossa
avaliação qualitativa, as respostas estratégicas são aquelas já implementadas e reconhecemos que ocorrerá mais tratamento na
conclusão da avaliação quantitativa de riscos.
Risco/
Oportunidade

Descrição

Cenário

Resposta Estratégica
• A Ansell investiu em instalações de reciclagem de água e
armazenamento adicional de água em nossas unidades
operacionais para garantir que possamos continuar a produção
caso a disponibilidade de água se torne um problema. No ano
fiscal de 2021, concluímos as Avaliações de Risco de Água em
Nível de Bacia com o World Resources Institute para entender
melhor os riscos contextuais.

Risco – Físico –
Crônico

• Aumento da frequência e
gravidade das secas

Muito
quente para
lidar

Risco – Físico –
Agudo

• Aumento da frequência e
gravidade de tempestades e
ciclones

Muito
quente para
lidar

Risco – Físico –
Agudo

• Aumento da frequência e
gravidade de eventos de
inundação

Muito
quente para
lidar

Oportunidade
– Físico

• Aumento da demanda por
produtos de proteção pessoal

Muito
quente para
lidar

Risco – Regulatório

• Aumento dos requisitos
regulatórios relacionados ao
clima definidos pelos governos

Com luvas

Risco – Mercado/
Reputação

• Aumento das expectativas das
partes interessadas em relação
aos esforços de mitigação
climática, resultando em danos à
reputação se a Ansell não
atender às expectativas das
partes interessadas

Com luvas

• Aumento da demanda por
produtos de baixo carbono para
reduzir as emissões resultando
em perda de vantagem
competitiva se a Ansell não agir
Risco – Política

• Introdução de preços de carbono

Com luvas

Oportunidade
– Mercado

• Aumento da demanda por
produtos de baixo carbono para
reduzir as emissões, resultando
em aumento da receita por meio
de prêmios de preços/aumento
da demanda

Com luvas

Oportunidade
– Reputação

• Melhoria na recuperação de
recursos e eficiência de
processos

Com luvas
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• Para apoiar o Programa de Seguro de Propriedade da Ansell, os
Engenheiros de Risco de nosso corretor de seguros nomeado
globalmente e seguradora de propriedade líder realizam
inspeções de risco de propriedade anualmente e de acordo com
o cronograma pré-acordado das unidades.
• Os dados coletados através das Inspeções de Risco apoiam o PE
e o Programa de Controle de Perdas e fornecem maior segurança
para apoiar a concepção de um programa de transferência de
risco que reflete o apetite ao risco da Ansell.
• Para demonstrar como estamos aproveitando esta oportunidade
e garantindo que continuaremos cumprindo nosso propósito,
basta analisar nossa resposta à pandemia da COVID-19 em
andamento.
Dinamizamos a produção para garantir que mais produtos
estejam disponíveis para mais pessoas com mais frequência.
Estamos monitorando continuamente nosso portfólio de
fornecedores para garantir a mitigação de riscos. Para obter
informações mais detalhadas, consulte a seção cadeia de
suprimentos e continuidade de negócios deste relatório.

• Estamos continuamente realizando P&D para garantir que nossos
clie ntes tenham opções. Continuaremos a desenvolver
tecnologias para reduzir nossa intensidade de emissões em toda a
nossa cadeia de valor, como pode ser visto com nossos recentes
desenvolvimentos de embalagens sustentáveis. Nossa equipe de
P&D está estruturada para ser flexível e rápida para se adaptar às
mudanças do mercado. Analisamos continuamente matériasprimas alternativas, fim da vida útil do produto, colaborações. Para
obter informações mais detalhadas sobre nossa P&D e outros
desenvolvimentos, consulte a seção Inovação e Gestão de Produto
deste relatório.

• As áreas focais incluem a redução da intensidade de emissões
em nosso processo de produção e o desenvolvimento da
reciclagem de nossas embalagens. Nossa equipe de P&D está
focada no desenvolvimento de produtos de baixo carbono.
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Risco climático continuação
A importância do risco climático é considerada como parte do
processo de due diligence para a aquisição de novas instalações
fabris e campos verdes. Por exemplo, ao realizar a due diligence
para uma aquisição no Sri Lanka localizada perto de uma lagoa e
cercada por pântanos, uma Avaliação de Risco de Inundação foi
realizada para ver se alguma despesa relacionada à mitigação
precisava ser considerada como parte do investimento.

Gestão de riscos
A identificação e gestão de riscos climáticos da Ansell são
lideradas pelo TCFD SteerCo e pela Equipe de Liderança
Executiva no nível de gestão, com supervisão do Comitê de
Sustentabilidade e Risco e do Comitê de Auditoria e
Conformidade no nível do Conselho. Durante os anos fiscais de
2020 e 2021, a identificação dos impactos relacionados ao clima
foi incorporada ao processo de gestão de risco multidisciplinar
da Ansell, que fornece uma estrutura para determinar a
significância relativa dos riscos climáticos existentes e
emergentes em relação a outros riscos. Isso envolve a
consideração da probabilidade e das consequências desses
impactos climáticos.

Três temas estratégicos emergiram da análise qualitativa do
cenário de risco climático e serão explorados mais
detalhadamente à medida que nos concentramos na análise
quantitativa dos impactos financeiros dos riscos e oportunidades
priorizadas para se alinhar ainda mais com as Recomendações da
TCFD. Esses temas estratégicos são descritos a seguir.

1. Os riscos climáticos físicos, associados a um cenário de
altas emissões, impactarão partes separadas da cadeia
de valor de forma diferente; estamos realizando
análises adicionais para quantificar os possíveis
impactos.

• Probabilidade: Baseia-se nos critérios da Estrutura de Gestão de
Riscos da Ansell (ou seja, altamente improvável até quase
certo), onde a probabilidade de ocorrência futura e a
precedência histórica são consideradas.

    A Ansell já experimentou impactos físicos relacionados às
mudanças climáticas que têm o potencial de interromper
fornecedores/matérias-primas a montante, locais de
fabricação e armazenamento e distribuição a jusante. Os
riscos físicos se manifestam de forma diferente em diferentes
locais. Com base em análises anteriores, a Ansell está
realizando análises adicionais para melhor entender os riscos
físicos em locais com maiores riscos e de importância
significativa para a nossa empresa.

• Consequência: Baseia-se nos critérios da Estrutura de Gestão de
Riscos da Ansell (ou seja, impacto mínimo até evento crítico),
que inclui a consideração do custo para o negócio, duração do
impacto, implicações de conformidade e possíveis lesões.
Os planos de negócios da Ansell normalmente consideram um
horizonte de três anos. Para a identificação de impactos
climáticos existentes e emergentes, esse hozionte foi estendido
para 10 a 30 anos (2030 a 2050), para refletir a natureza de longo
prazo desses impactos e a natureza da nossa empresa.

2.	Os cenários alinhados com uma transição para uma
economia com emissões líquidas zero apresentam um
equilíbrio de riscos e oportunidades; A Ansell está
trabalhando para perceber as oportunidades e
gerenciar os riscos.

Dentro dos parâmetros acima, a identificação de risco climático
da Ansell envolveu pesquisa de desktop e análise de dados
climáticos para riscos físicos, como inundações e secas, bem
como impactos de transição, incluindo requisitos regulatórios
existentes e emergentes. Uma série de entrevistas foi realizada
com as partes interessadas internas de diferentes áreas de nossa
empresa para garantir um entendimento abrangente do tamanho
e escopo possíveis dos riscos e oportunidades relacionados ao
clima identificados.

	Uma transição para um futuro com emissões líquidas zero
provavelmente mudará as demandas do mercado de clientes e
investidores, aumentará a regulamentação e influenciará os
custos das matérias-primas.
O compromisso de longa data da Ansell com a gestão
ambiental e nossa posição no mercado como um fornecedor
confiável significam que a Ansell conseguiu aproveitar as
oportunidades associadas à recuperação aprimorada de
recursos, eficiência de processo e aumento da demanda por
produtos de baixo carbono e mitigar os riscos de transição.

Os riscos relacionados ao clima foram priorizados usando a
Estrutura de Gestão de Riscos da Ansell, que também fornece
orientação geral sobre o processo de gestão e tratamento dos
riscos identificados. No ano fiscal de 2021, a Ansell realizou
quatro workshops internos específicos sobre o clima com as
principais partes interessadas para determinar se deve mitigar,
transferir, aceitar ou controlar os riscos identificados.

3.	Resiliência empresarial inerente presente em diferentes
cenários de mudanças climáticas; continuaremos
monitorando e gerenciando nosso progresso no
enfrentamento das mudanças climáticas.

Os riscos materiais e de negócios da Ansell são avaliados
anualmente por meio de workshops realizados com a Equipe de
Liderança Executiva e relatados ao Conselho por meio do CSR.
A exposição da Ansell aos riscos relacionados ao clima está
integrada aos riscos não financeiros mais amplos, que foram
identificados como um dos riscos mais significativos no processo
de gestão do ano fiscal de 2021.

	Como líder em nosso setor, a Ansell está na vanguarda da P&D,
incluindo investimentos em soluções inovadoras de baixo
carbono e ambientalmente sensíveis, criando oportunidades
em cenários de transição de baixas emissões. Da mesma
forma, conforme demonstrado durante a COVID-19, a Ansell
tem a capacidade de transformar a produção para atender às
demandas dos clientes (mais detalhes podem ser encontrados
na seção cadeia de suprimentos e continuidade de negócios
deste relatório). A Ansell continuará a ser um fornecedor
confiável e disponível de proteção contra os efeitos físicos dos
piores cenários de mudança climática, continuando a criar um
mundo protegido pela Ansell.
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Métricas e Metas

Perspectiva para o futuro

A estrutura de gestão ambiental da Ansell fornece estrutura e
normas para supervisão das atividades diárias. Temos sistemas
globais para medir, rastrear e gerenciar dados relevantes em
nossas instalações sobre gestão e desempenho ambiental,
incluindo conformidade ambiental e métricas de desempenho
operacional, especificamente nas áreas de gestão de água,
eficiência energética e gestão de resíduos. O Conselho da Ansell
e seu Comitê de Sustentabilidade e Risco monitoram dados
importantes sobre as operações da empresa em todo o mundo.

Com o objetivo de alcançar o alinhamento completo com a TCFD
no ano fiscal de 2022, observamos as seguintes etapas principais:
• Análise quantitativa completa dos impactos financeiros de
riscos e oportunidades priorizados em cenários de horizontes
de emissões baixas, moderadas e altas em curto, médio e longo
prazo, para permitir decisões estratégicas informadas (ano
fiscal de 2022).
• Continuar a refinar as métricas e metas com base nos
resultados da análise quantitativa para rastrear e medir nosso
progresso estratégico (a partir do ano fiscal de 2022).

Consulte as próximas seções deste relatório para obter mais
detalhes sobre métricas e metas relacionadas ao clima.

• Continuar a divulgar informações relacionadas ao clima
(incluindo os resultados da análise quantitativa) em nosso
Relatório Anual, Relatório de Sustentabilidade e CDP
(anteriormente Carbon Disclosure Project), divulgações sobre
clima e água para manter nossos investidores, consumidores e
as partes interessadas mais amplas informadas (a partir do ano
fiscal de 2022).
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Energia e emissões
Nossa perspectiva
Como fabricante, a Ansell é um consumidor significativo de energia. Reduzir a pegada de carbono de nossas atividades
operacionais é uma ação substancial e necessária que contribui para a redução geral em nossa cadeia de valor.
Nossas opções de energia de baixo carbono são parcialmente determinadas pelas geografias em que atuamos, por
isso, além de investir em inovação e melhoria contínua, também estamos alavancando parcerias e apoio para ajudar
a mudar nossas operações para uma base mais sustentável.

Nossa abordagem

Nosso desempenho

No ano fiscal de 2021, definimos metas de redução absoluta de
emissões de gases de efeito estufa em nível interno. Medir nossas
emissões absolutas nos permite tomar decisões em tempo real
sobre investimento e inovação para reduzir nosso impacto de
gases de efeito estufa, como os projetos de energia solar iniciados
este ano (ver mais abaixo).
Nossa abordagem atual para reduzir as emissões se concentra
no aumento da eficiência energética e no investimento em
tecnologias para gerar energia a partir de fontes renováveis.
Essa abordagem faz parte de nosso plano de investimento
formalizado para reduzir nossa pegada ambiental, que foi
aprovado pelo Conselho no ano fiscal de 2021.

Objetivo: Melhoria contínua para identificar e
implementar redução de energia e oportunidades de
eficiência para apoiar e aumentar nossa meta de
redução de emissões de GEE.
Intensidade de energia
(valor de produção em milhões de USD/mmbtu ['000]*)

Atualmente, estamos realizando um trabalho detalhado para
estabelecer uma estratégia pela qual a Ansell seria capaz de se
comprometer com uma redução significativa no longo prazo em
nossa pegada de carbono, alinhada ao Acordo de Paris. No ano
fiscal de 2021, a Ansell contratou uma consultoria para concluir um
inventário do Escopo 3 e refinar uma abordagem para reduzir ou
eliminar as fontes de emissões em nossas operações. Esse trabalho
fundamental também inclui a revisão de nossa intensidade e metas
absolutas atuais e a seleção de oportunidades de impacto em
nossa cadeia de valor. Os resultados desses estudos nos permitem
iniciar o trabalho no desenvolvimento de um roteiro para o zero
líquido. Estamos no caminho certo para apresentar nossas
conclusões e recomendações para a análise do Conselho e da
Equipe de Liderança Executiva no ano fiscal de 2022.

6,55

6,47

AF16

AF17

5,93

6,03

6,12

6,32

AF18

AF19

AF20

AF21

Real

Objetivo: Redução da intensidade de 25% das
emissões do Escopo 1 e do Escopo 2, em toneladas
de CO2 – equivalente/valor de produção em milhões
de US$, abaixo da base de referência do ano fiscal de
2016 até o final do ano fiscal de 2025.

Missão: proteger o planeta
Alcançar a melhoria contínua em nossa eficiência energética exige
uma força de trabalho engajada que entenda nossos sistemas de
gestão ambiental e esteja preparada para identificar oportunidades
de redução no chão de fábrica. Para alcançar essa maior consciência
ambiental e melhorar a qualidade de nossos dados ambientais,
treinamos, em todas as nossas instalações fabris, 150 funcionários
em sustentabilidade e mudanças climáticas no ano fiscal de 2021,
incluindo equipes de EHS, equipes de engenharia e produção e
funcionários de finanças globais e das unidades. O treinamento
incluiu uma introdução às mudanças climáticas e sustentabilidade e
o que isso significa para a Ansell, principais atividades e projetos
planejados e orientação sobre monitoramento e medição de
emissões de gases de efeito estufa, desempenho de água e resíduos.
A Ansell está cada vez mais incorporando considerações de
eficiência energética em nosso processo de desenvolvimento de
produtos, para que as emissões possam ser minimizadas desde o
início (ver adiante na página 23).

Intensidade das emissões de GEE
(MtCO2e/valor de produção em milhões de dólares americano*)

390

383

353

341

377

355
292

AF16

AF17

AF18

AF19
Real

AF20

AF21

Meta

Meta

* Custo de produção, incluindo materiais, serviços públicos e mão-de-obra. Os
dados representam apenas as instalações fabris.
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Nosso consumo geral de energia aumentou 17% no ano fiscal de
2021 devido a um aumento sustentado nos volumes de produção
impulsionado pelo aumento da participação de mercado e
crescimento dos negócios e capacidade de produção expandida
com comissionamento de novas fábricas e expansões de fábricas.
Como a demanda aumentou devido à pandemia da COVID-19, nós
nos esforçamos para aumentar nossa produção para apoiar à
necessidade urgente de fornecer equipamentos de proteção às
linhas de frente. O ritmo acelerado de nossos volumes de produção
e capacidade operacional superou as taxas de implementação de
nossos investimentos em energia renovável.
Como parte de nosso portfólio de US$ 23 milhões em projetos de
água, energia e resíduos, pretendemos converter nossas fontes de
energia em renováveis, quando viável. Como 83% do consumo de
energia nas unidades provém de fontes de energia térmica,
pretendemos concentrar os investimentos na substituição e
otimização de fontes de consumo de energia térmica por fontes de
energia mais eficientes como contribuintes primários para reduzir as
emissões de GEE de nossa base de referência do ano fiscal de 2020.
Por exemplo, nossas instalações de biomassa na Tailândia e no Sri
Lanka reduziram o consumo de gás natural e substituíram o uso de
óleo de fornalha nas instalações, resultando em um total de 79.000
MTCO2 e a partir do nosso inventário de emissões de GEE.
Esperamos que os investimentos reduzam mais 50.000 MTCO2 e em
emissões de GEE de nossa base de referência do ano fiscal de 2020.

Estudo de caso: Compartilhamento de
conhecimento com o governo em relação à
mudança na política de energia renovável
Este ano, a Ansell colaborou com outras organizações e
governos para facilitar a compra e o uso de energia
renovável no Sudeste Asiático e no Sri Lanka.
Vemos a colaboração como uma alavanca fundamental para
ajudar a mudar os mercados em que operamos em direção a
um futuro de baixo carbono.
Como uma empresa global, também temos a oportunidade
de compartilhar aprendizados entre regiões.
Por exemplo, somos parte interessada no piloto do programa
de contrato de compra direta de energia (PPA) no Vietnã,
como parte de um grupo mais amplo de partes interessadas
de várias agências e órgãos públicos e privados e em apoio à
Estratégia de Desenvolvimento de Baixas Emissões do Vietnã.
Também envolvemos os departamentos governamentais na
necessidade enfatizada de o governo do Sri Lanka responder
aos possíveis riscos associados às transições de baixo
carbono nos mercados de exportação, introduzindo um
modelo corporativo de PPA que poderia atuar como uma
iniciativa de investimento para empresas que operam no Sri
Lanka . Isso resultou em reuniões com ministros de gabinete
relevantes para discutir opções para melhorar o acesso à
energia renovável para as indústrias locais.

Para operacionalizar efetivamente novas instalações e investimentos,
consideramos a melhor opção disponível para cada local,
considerando fatores geográficos e regulatórios, viabilidade
financeira e economia projetada de gases de efeito estufa. Durante o
ano, enfrentamos desafios e atrasos na implantação de novos projetos
nas unidades devido às restrições de movimentação relacionadas à
pandemia. No entanto, monitoramos de perto o progresso de nossos
projetos planejados para garantir a implementação oportuna e
operacionalizamos com sucesso os seguintes projetos durante o ano.

Solar
No ano fiscal de 2021 instalamos sistemas de energia solar
fotovoltaica (PV) em nossas fábricas na Tailândia. Esta é uma nova
adição como parte de nosso portfólio de investimentos
comprometidos. Mais de 1,6 MW de capacidade de geração de
energia solar fotovoltaica foram instalados nos telhados das
instalações fabris da Ansell na China, no Sri Lanka e na Tailândia. As
instalações fabris serão muito beneficiadas com a energia limpa e
renovável derivada da energia solar, reduzindo os custos de
eletricidade e as emissões de GEE. Identificamos projetos
fotovoltaicos diretos ou de terceiros para investir em todas as
principais instalações fabris, os quais continuaremos a implantar no
ano fiscal de 2022.

Eletricidade comprada

Perspectiva para o futuro

No ano fiscal de 2021, alcançamos 100% de consumo de
eletricidade a partir de fontes renováveis em nossa fábrica na
Lituânia através de uma garantia de um acordo de compra de
energia de origem. Isso resulta na operação com eletricidade
produzida a partir de fontes renováveis em nossas fábricas em
Portugal e na Lituânia. É certamente um marco significativo para
melhorar o impacto ambiental do ciclo de vida de um produto. Isso
também representa uma contribuição relativamente pequena, mas
positiva, para o desempenho de todo o Grupo.

No ano fiscal de 2021, exploramos propostas de possíveis
fornecedores para sistemas de biomassa e uma usina combinada
de calor e energia em nossas fábricas de Kedah e Melaka,
respectivamente. Parte de um grande investimento e solução no
longo prazo para energia renovável, temos o cuidado de
considerar os aspectos técnicos dos sistemas de energia
renovável, como a eficiência energética e como esses sistemas
apoiarão nossa meta futura de zero líquido.

Biomassa

No ano fiscal de 2022, continuaremos realizando estudos de
viabilidade e contratos com fornecedores e especialistas técnicos
antes de finalizar e iniciar projetos. Isso fará parte de um roteiro
mais amplo e estabelecerá prioridades estratégicas em direção
ao nosso objetivo zero líquido.

Outro programa de redução de emissões de gases de efeito estufa
que a Ansell explora é o uso de biomassa para alimentar geradores
de água quente de alta pressão (HWGs). No ano fiscal de 2021,
operacionalizamos totalmente a segunda instalação de biomassa
em nossa unidade na Tailândia. Além dos HWGs de biomassa
atualmente em operação no Sri Lanka e na Tailândia, a Ansell
possui cinco instalações de biomassa em todo o grupo. Até o
momento, a biomassa é usada para abastecer HWGs que
produzem mais de 40% da energia térmica necessária nas
instalações fabris da Ansell.
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Água
Nossa perspectiva
As fábricas da Ansell dependem do fornecimento de água doce de alta qualidade, que está enfrentando uma
ameaça crescente devido às mudanças climáticas, conforme observado em nossa avaliação de risco climático
(ver página 49). A água é utilizada em processos como a lixiviação de luvas (enxágue das luvas para remover
resíduos químicos e proteínas) e é um insumo importante para a qualidade de nossos produtos, principalmente
luvas cirúrgicas e de exame. Temos a responsabilidade de minimizar a água que consumimos de recursos
compartilhados e devolver as águas residuais às bacias hidrográficas livres de poluentes. Também estamos
considerando a água, incorporada nas matérias-primas que obtemos, entre outros impactos ambientais, e
testando opções alternativas de aquisição (consulte página 23 adiante).

Nossa abordagem
Nossas instalações usam, predominantemente, água adquirida de
concessionárias municipais, com emissões menores da captação de
água subterrânea e da chuva. Reduzimos nossa dependência das
emissões de água direta e indireta por meio da conservação da água,
captação da água da chuva, reciclagem da água e otimização da
eficiência hídrica nos processos de produção. Também estamos
desenvolvendo conscientemente produtos que requerem menos
água para serem fabricados (ver mais na página 23).

Em certos locais, outros riscos também são significativos. Por
exemplo, o estresse hídrico da base de referência é
extremamente alto para a Ansell Tailândia, indicando que há alta
competição por um abastecimento limitado de água. O resultado
dessas avaliações será usado para informar de perto nossas
estratégias de gestão de recursos hídricos a partir do ano fiscal
de 2022. Durante o ano, também nos juntamos à Aqueduct
Alliance para explorar colaborações e parcerias para soluções
compartilhadas.

A Ansell incorpora a demanda, o fornecimento e a infraestrutura
de água nas decisões de investimento relacionadas a novas
fábricas e expansões. No ano fiscal de 2021, fizemos uma
parceria com o World Resources Institute (WRI) para conduzir
uma avaliação de risco hídrico para todas as nossas instalações
fabris. A intenção era entender melhor as bacias com estresse
hídrico e de alto risco em nossos estabelecimentos e seus riscos e
impactos potenciais em nossa cadeia de valor. Descobrimos que
os maiores riscos relacionados à água (além do estresse hídrico
no nível da bacia) enfrentados por nossas unidades são:

“A Ansell tem o prazer de se juntar à Aqueduct
Alliance, se engajando com o World Resources
Institute e outros membros da Alliance para obter
insights sobre as atividades de gestão estratégica
da água em nível de liderança e contribuir para
uma meta global compartilhada de alcançar um
futuro com segurança hídrica. A colaboração para
superar nossos riscos de água compartilhados será
crítica para o sucesso deste esforço – e a Ansell
está animada para trabalhar com a Aqueduct
Alliance, que apoia os esforços contínuos da
Ansell por um futuro mais sustentável. Estamos
ansiosos para alcançar grandes coisas juntos! ”

1. Risco de seca
2. Risco de inundação ribeirinha (quando um rio rompe suas
margens e inunda os terrenos ao redor)
3. Risco de águas residuais conectadas não tratadas – definido
como a porcentagem de águas residuais domésticas
conectadas a uma bacia hidrográfica por meio de um sistema
de esgoto e não tratadas pelo menos até o nível de tratamento
primário.
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No ano fiscal de 2021, definimos uma meta interna absoluta de emissão de água para complementar nossa meta de intensidade de
água voltada para o exterior. Também impulsionamos o engajamento local na gestão sustentável da água, treinando 150 funcionários
sobre a importância da conservação da água e da meta de água da Ansell e medição de desempenho (consultar a página 54 adiante).

Um tanque na fábrica da Ansell na Tailândia que contém água a ser filtrada por nosso sistema de Osmose Reversa e reutilizada.

Nosso desempenho
das instalações de Osmose Reversa (OR), como parte de nosso
portfólio de projetos. No ano fiscal de 2021, a primeira instalação
de tratamento de OR em larga escala da Ansell foi instalada na
Tailândia, com investimentos futuros sendo planejados na
Malásia e no Sri Lanka no ano fiscal de 2022. Uma vez concluídos,
esses projetos resultarão em uma redução de 35% do total de
emissões de água da Ansell.

Objetivo: Redução da intensidade de 15% nas
emissões de água, medida em m3/valor de produção
em milhões de US$, abaixo da linha de base do ano
fiscal de 2016 no final do ano fiscal de 2025.
Intensidade de água(m3/valor de produção em
milhões de dólares ('000)

11,28

11,13
10,61

10,81

A osmose reversa é uma opção viável, pois restaura águas
residuais tratadas para reutilização em nossos estabelecimentos
e, por sua vez, reduz as emissões de água. O impacto significativo
no retorno do investimento para projetos de osmose reversa é o
fato de que a água é fortemente subsidiada pelo governo em
nossas áreas de operação. No entanto, continuaremos a explorar
oportunidades para reduzir nossos níveis de emissões de água,
incluindo projetos de osmose reversa e outros projetos em áreas
com escassez de água para reduzir nosso impacto ambiental.

11,07 11,01

9,59

Perspectiva para o futuro
AF16

AF17

AF18
Real

AF19

AF20

AF21

Usando a experiência e o conhecimento do atual sistema de
osmose reversa em operação em nossa expansão na Tailândia,
pretendemos implementar essa tecnologia em outros locais.
Usando o resultado das avaliações, analisaremos nossas
estratégias de gestão de água. Isso inclui decisões de
transformação da empresa e uma revisão das metas atuais de
emissões de água no ano fiscal de 2022. Nosso envolvimento com
o World Resources Institute (WRI) e outros membros da Aqueduct
Alliance será vital na definição das estratégias.

AF25

Meta para 2025

* Os dados representam apenas as unidades fabris.

No ano fiscal de 2021, nossa emissão de água aumentou 13%
devido ao aumento nos volumes de produção devido à COVID-19,
que enfatizou as solicitações de produtos de saúde, como luvas
de uso único, que consomem uma porção maior de água durante
a produção. Um dos principais projetos para influenciar os
esforços de redução da emissão de água é o comissionamento
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Eficiência de recursos operacionais e resíduos
Nossa perspectiva
Nossa ambição é alcançar o Resíduo Zero para Aterros Sanitários até 2023. Os impactos dos resíduos
nos aterros sanitários vão além da poluição física e da contaminação do solo até a poluição da água e
as emissões de gases de efeito estufa. A conformidade local continua pertinente, e continuamos
investindo e identificando oportunidades para não enviar resíduos para aterros sanitários.

Nossa abordagem
Em dezembro de 2019, estabelecemos uma meta ambiciosa e de curto prazo de "Resíduo Zero para Aterros Sanitários até 2023" para
todas as nossas fábricas em todo o mundo.
A meta é parte integrante da jornada da Ansell para revisar a gestão de resíduos e geração a partir da fonte, a eficiência operacional e
gerenciar as "soluções de fim de vida" dos materiais e insumos que usamos. Baseamos nossa abordagem nos princípios 5R:

Rejeitar

Reduzir

Reutilizar

Reciclar

Restaurar

Acabar com o uso de
itens descartáveis e
produtos ou serviços
geradores de
substâncias tóxicas.

Limitar nossa
pegada ecológica.

Escolher itens que
podemos usar
continuamente.

Certamente há
utilidade além do ciclo
de vida convencional
de qualquer coisa.

Apressar a revitalização
dos sistemas naturais.

O caminho para atingir essa meta é exclusivo de cada fábrica. Já praticamos a segregação, o manuseio e o descarte adequado de
resíduos em conformidade com as leis e regulamentos, conforme orientado por nossos procedimentos operacionais padrão em nível de
unidade e sistema de gestão ambiental (ISO 14001: 2015, certificado em quase todas as instalações fabris da Ansell). Dadas as
diferenças nas leis e regulamentações locais sobre manuseio e descarte de resíduos, tivemos que ser localizados e direcionados em
nossa abordagem. Os resíduos gerados em nossas atividades incluem resíduos perigosos, como lodo de estações de tratamento de
águas residuais, materiais contaminados, produtos químicos vencidos e resíduos não perigosos, como resíduos de fragmentos de
materiais, papel, plástico e alimentos. Um grande esforço foi iniciado no ano fiscal de 2020 enquanto caminhávamos para o zero.

Etapas em nossa jornada para zero resíduos
Conscientização
e Treinamento

Identiﬁcação
de Resíduos

Segregação
de Resíduos

Aumentar a
conscientização dos
funcionários sobre
o propósito de
nossa meta Zero
Resíduos para
Aterros Sanitários e
a abordagem
planejada para
atingir a meta

Identiﬁcar os
diferentes ﬂuxos
de resíduos e
fontes de geração

Separamos os
resíduos além
das classiﬁcações
regulatórias.
Eles podem ser
subdivididos
em tipos e
reciclabilidade
de resíduos
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Redução e
desvio de
resíduos
Procurar métodos
alternativos de
descarte, incluindo
transformar
resíduos em energia
de incineração e
procurar
oportunidades
de redução de
resíduos
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Certiﬁcação
Zero Resíduos
para Aterros
Sanitários
Certiﬁcação
independente de
terceiros da taxa
de desvio de aterro
sanitário superior a
99%, realizada em
cada unidade

Compartilhar
as Melhorias

Melhorar
constantemente

As soluções de
cada unidade são
compartilhadas
entre si e, no ano
ﬁscal de 2021,
as áreas de
melhoria do
processo de
certiﬁcação
foram
compartilhadas.

Identiﬁcamos
oportunidades
melhoradas de
redução e
identiﬁcação para
mecanismos de
gestão de resíduos
alinhados com os
princípios da
circularidade
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Explorar oportunidades para melhorar
continuamente a gestão de resíduos

Dados aprimorados também informaram nosso maior foco. Ao
analisar os maiores contribuintes de resíduos para os aterros
sanitários em nossas unidades, descobrimos que 80% do valor
total era composto por resíduos gerais.
Isso nos levou a focar em fazer um trabalho melhor de
segregação de resíduos gerais em nossas fábricas e aumentar a
proporção de resíduos que podemos reciclar, reutilizar ou
encontrar soluções alternativas de descarte.

8%

No ano fiscal de 2021,
apenas 8% do total de
resíduos gerados foi
para o aterro sanitário

78%

Durante o ano,
reduzimos os resíduos
para aterros sanitários
em 78%

Os fornecedores de gestão de resíduos foram parceiros importantes
enquanto executávamos nossas estratégias. Em locais onde os
limites das leis locais para descarte de resíduos eram limitados,
decidimos examinar e selecionar fornecedores especializados em
diferentes materiais ou soluções de manuseio de resíduos. Os
critérios para parcerias incluíram: disponibilidade de licenças
ambientais (por exemplo, Licenças de Proteção Ambiental [EPL])1
obtidas por fornecedores, contratação formal para não enviar
nossos resíduos para aterros sanitários e compartilhamento
transparente de informações, conformidade dos fornecedores com
as leis e regulamentos e disposição para serem auditados e
engajados por meio de treinamento e instruções para melhorar
continuamente. As capacidades dos fornecedores selecionados
influenciaram amplamente a coleta e a segregação de resíduos
gerais e perigosos nas unidades. Por exemplo, no ano fiscal de 2021,
a equipe de EHS da Ansell Textiles Lanka em Seeduwa, Sri Lanka,
realizou auditorias no local de nossos fornecedores, que incluíram
uma análise dos processos e protocolos de manuseio de resíduos no
local, rastreamento e documentação de dados de resíduos e
evidências de certificação relevante. Isso nos permitiu determinar a
gestão adequada de nossos resíduos e rastrear o manuseio final e o
método de disposição.

Estudo de caso: Compostagem em nossa
fábrica no Vietnã

Desafios persistentes ainda permanecem em nossos principais
mercados, especialmente infraestrutura ou tecnologias
inadequadas por fornecedores terceirizados de gestão de resíduos
que oferecem soluções alternativas de gestão de resíduos e
atendem aos requisitos de descarte de resíduos estabelecidos por
estruturas regulatórias. Estamos trabalhando nisso, identificando
oportunidades específicas para não enviar os resíduos para aterros
sanitários nesses locais. Por exemplo, na Tailândia, enviamos os
moldes de cerâmica usados para

a indústria de cimento para
coprocessamento de transformação de resíduos em energia em
vez de incinerar. No Sri Lanka, os moldes de cerâmica são
reciclados em materiais usados na
 fabricação de tijolos refratários,
reduzindo a necessidade do uso de matérias-primas virgens.

Em nossa fábrica no Vietnã, começamos a segregar e coletar
nossos resíduos domésticos de forma diferente. Analisamos
várias fontes de resíduos – como resíduos de alimentos, copos
descartáveis e resíduos de recipientes de alimentos nas cantinas
e até resíduos de corte de grama ou folhas caídas. Conseguimos
segregar os resíduos em outras subcategorias e começamos a
compostagem de resíduos vegetais e folhas soltas/resíduos de
grama cortada. O composto é usado para cuidar das plantações
nas instalações e conscientizou os funcionários sobre como
podem contribuir para um meio ambiente mais sustentável.

Nosso desempenho
Objetivo: Resíduo Zero para Aterros Sanitários de todas
as instalações fabris até o final do ano fiscal de 2023.
Volume de resíduos de dezembro de 2019 - AF21
(toneladas métricas)

17.559
9.811

1.738

1.417

dezembro de 2019-junho de 2020*
Total de resíduos gerados

AF21
Resíduos para aterros sanitários

* A Ansell começou a relatar formalmente os volumes de resíduos em
dezembro de 2019.
Nos próximos anos, apresentaremos um relatório com base em um ano
No
ano
de 2021, deixamos de enviar 92% dos resíduos
inteiro
defiscal
desempenho.

gerados para aterros sanitários (FY20: 86%). Isso significa que, a
partir do ano fiscal de 2020, tivemos sucesso em aumentar o
número de caminhos para não enviar os resíduos que geramos
para aterros sanitários.

1. Emitido pela Autoridade Ambiental Central do Sri Lanka.
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Eficiência de recursos operacionais e resíduos continuação
Uma conquista confiável e aprendizados
compartilhados

O não envio de resíduos para aterros sanitários em nossa fábrica
na Lituânia é substancialmente suportado pela infraestrutura
local e estrutura regulatória. Isso nos permite descartar nossos
resíduos por meio de soluções preferenciais de tratamento de
resíduos, como reciclagem e transformar resíduos em energia,
uma vez que essas opções são tratadas por fornecedores e pelo
município de acordo com a Diretiva de Aterros Sanitários da
União Europeia 2. Por exemplo, resíduos perigosos, como
contêineres contaminados com produtos químicos, absorventes e
produtos químicos vencidos, são manuseados por fornecedores
que convertem os resíduos em energia. Também estabelecemos
processos para separar adequadamente os resíduos mistos, e os
resíduos não perigosos, como papel, plástico e metal, são
reciclados pelos fornecedores. Isso faz parte da cultura
disciplinada e informada estabelecida pela equipe de EHS do
unidade da Lituânia para atender aos requisitos regulamentares
e atingir a meta de Resíduo Zero para Aterros Sanitários.

No ano fiscal de 2021, a Ansell Textiles Lanka (ATL) em Seeduwa,
Sri Lanka, e nossa fábrica na Lituânia foram ambas certificadas
com sucesso pela Intertek, um terceiro independente pela
obtenção em cada unidade de uma taxa de desvio de resíduos
para aterro superior a 99%, de acordo com os critérios de Resíduo
Zero para Aterros Sanitários da Intertek.

A ambição, o trabalho em equipe e a criatividade
de nosso pessoal impulsionaram o progresso de
nossas fábricas na Lituânia e Seeduwa, no Sri
Lanka, para cumprir a meta de Resíduo Zero para
Aterros Sanitários dois anos antes do previsto.

Na ATL, a disponibilidade de fornecedores de gestão de resíduos
capazes de lidar com diferentes fluxos de resíduos, exigiu que
separássemos nossos resíduos de maneira diferente e
selecionássemos fornecedores adequados para fazer parceria.
Portanto, as capacidades dos fornecedores selecionados
influenciaram amplamente a coleta e a segregação de resíduos
gerais e perigosos nas unidades. A estratégia da ATL era
reutilizar, reciclar e fazer upcycle dos resíduos gerais e enviar
resíduos perigosos para coprocessamento, onde legalmente
permitido. Isso resultou em um portfólio único de gestão de
resíduos e destinos de eliminação de resíduos:

Área de armazenamento de resíduos em nossa fábrica na Lituânia.

Reduzir - Resíduos plásticos

Upcycle

Reduzimos nossos resíduos de plástico
agrupando os produtos acabados em
sacos de lona em vez de sacos de
polietileno.

Sobras de tecido são
convertidas em ﬁos.

Reciclar - Resíduos plásticos
Resíduos de plástico, como tubos de
plástico não contaminados, ﬁos, barris,
baldes e resíduos de polietileno, são
convertidos em sacos de polietileno e
pelotas de plástico.

Reutilização e
reciclagem - Resíduos
de papel e papelão

Recuperação de energia Resíduos de madeira

Resíduos de papel e papelão
são reutilizados, sempre que
possível e o restante é reciclado.

Resíduos de madeira são enviados aos
acampamentos do exército em
Seeduwa, para serem usados como
lenha (combustível para cozinhar).

Upcycle
Resíduos de ferro são
reciclados em barras de aço.

Co-processamento
Os resíduos perigosos vão para uma
fábrica de cimento, onde os resíduos
são usados como fonte de combustível
no forno, o que reduz o uso de energia
proveniente de combustíveis fósseis.

2. Diretiva 2018/850 do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 1999/31/CE relativa à deposição de resíduos em aterros sanitários.

Perspectiva para o futuro
Estamos continuamente explorando a minimização de resíduos nos princípios 5R, à medida que alavancamos tecnologias emergentes e
desenvolvemos novas soluções. Os aprendizados com as avaliações de lacunas internas e auditorias de terceiros foram fundamentais
para identificar áreas de melhoria. Os resultados são compartilhados com outras fábricas por meio de reuniões dedicadas na unidade
com as equipes globais de EHS, à medida que preparamos outras unidades para certificação independente de acordo com os critérios
de Resíduo Zero para Aterros Sanitários da Intertek (taxas de não envio excedendo 99%) no ano fiscal de 2022.
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Cadeias de suprimentos responsáveis
Perspectiva para o futuro

A sustentabilidade tem se tornado cada vez mais parte do
diálogo com nossos fornecedores. Em particular, avaliamos o
compromisso de fornecedores em potencial de Aquisições
Globais com a sustentabilidade por meio de nosso processo de
licitação e Formulário de Avaliação de Fornecedores.

No ano fiscal de 2022, priorizaremos a implantação e
implementação de nossa Estrutura de Gestão de Fornecedores
(Estrutura). Como parte do elemento de parcerias do Estrutura,
estamos implementando uma abordagem estruturada para a
nossa aquisição de matérias-primas.
Muitas questões ambientais relacionadas à produção de
matérias-primas como algodão e borracha estão arraigadas
no setor. Para gerenciar melhor esses riscos, estamos explorando
oportunidades para colaboração do setor e para o uso de
certificação, incluindo a Better Cotton Initiative para o algodão
e programas responsáveis para a borracha.

Alguns de nossos fornecedores gerenciados pela equipe de
Aquisições Globais, incluindo alguns fornecedores de látex
natural, de embalagens e de saúde, também são obrigados a
passar por auditorias de quatro pilares usando a metodologia
SMETA, que inclui a consideração do desempenho ambiental.
Quando uma auditoria levanta uma não conformidade ambiental,
trabalhamos com o fornecedor para desenvolver um plano de
ação corretiva e monitorar a adequação.

Mais detalhes sobre a Estrutura de Gestão de Fornecedores estão
na página 35 deste relatório.

Parte de nossa abordagem para gerenciar os impactos ambientais
em nossa cadeia de suprimentos, incluindo aqueles ligados a
matérias-primas e embalagens, é considerá-los como parte de nosso
processo de pesquisa e desenvolvimento (ver mais na página 23).
Para obter detalhes sobre nossa abordagem aos direitos
trabalhistas em nossa cadeia de suprimentos, consulte a página 32.

A Ansell está explorando as colaborações do setor para melhorar a gestão de recursos naturais como borracha e algodão.
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Anexos
Tabelas de dados de desempenho
Força de trabalho
Número de funcionários por tipo de emprego, região e gênero (em 30 de junho de 2021)
América
do Norte

América Latina
e Caribe

Europa, Oriente
Médio e África

Ásia-Pacífico

Mulheres

Homens

Total

582

389

998

12.190

7.144

7.015

14.159

90

36

112

1.115

689

704

1.393

Ano fiscal de
2019

Ano fiscal de
2020

Ano fiscal de
2021

Funcionários
Trabalhadores contratados/
temporários

% Mulheres na liderança (em 30 de junho de 2021)

50

50

50

Liderança Executiva (Nível de diretoria e acima)

24,8

27,7

34,6

Gestão (Gestor até diretor associado)

34,3

34,7

36,5

Ano fiscal de
2017

Ano fiscal de
2018

Ano fiscal de
2019

Ano fiscal de
2020

Ano fiscal de
2021

Rotatividade de funcionários homens

23,0

17,8

15,6

17,0

19,05

Rotatividade de funcionárias mulheres

22,4

20,1

19,6

21,4

21,38

Total de rotatividade

22,7

19,1

17,6

19,3

20,23

Diretoras não executivas

% de rotatividade

% de rotatividade – Funcionários profissionais
Ano fiscal de
2021
Rotatividade de funcionários homens

5,69

Rotatividade de funcionárias mulheres

6,33

Total de rotatividade

5,99

% Rotatividade – Funcionários de produção
Ano fiscal de
2021
Rotatividade de funcionários homens

23,03

Rotatividade de funcionárias mulheres

25,08

Total de rotatividade

24,09

Saúde e segurança
Todos os dados de saúde e segurança incluem funcionários temporários e contratados pela Ansell por meio de agências de temporários
e de contratação. Eles não incluem terceiros contratados para realizar um trabalho ou tarefa específica, como fornecedores ou
comerciantes que recebem orientações da empresa para a qual trabalham.
As seguintes métricas de saúde e segurança são apresentadas por 100 funcionários por ano, de acordo com as diretrizes estabelecidas
pela Administração de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos. Esses números são calculados com base em uma média
móvel de LTIs em 12 meses e excluem incidentes e fatalidades na comunidade relacionados à COVID-19, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela Administração de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos.
Ano fiscal de
2017

Ano fiscal de
2018

Ano fiscal de
2019

Ano fiscal de
2020

Ano fiscal de
2021

Frequência de acidentes com afastamento
(por 100 funcionários por ano)

0,047

0,063

0,046

0,081

0,060

Frequência de dias de afastamento
(por 100 funcionários por ano)

1,143

3,522

2,463

1,580

4,049

Lesão com tratamento médico (por 100 funcionários por ano)

0,259

0,281

0,257

0,198

0,232

32,233

33,078

35,305

39,920

46,440

Fatalidades (número)

0

0

0*

0

0

Fatalidades (por 100 funcionários por ano)

0

0

0

0

0

Taxa de frequência de quase acidente
(por 100 funcionários por ano)

*N
 o ano fiscal de 2019 houve uma fatalidade associada a um empreiteiro terceirizado. Como os contratados terceirizados estão fora do escopo
de nosso limite de relatório, não os incluímos nesta tabela.
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Meio Ambiente
Intensidade de energia^
Métrica

Ano fiscal de
2017

Ano fiscal de
2018

Ano fiscal de
2019

Ano fiscal de
2020

Ano fiscal de
2021

6,47

5,93

6,03

6,12

6,32

Ano fiscal de
2017

Ano fiscal de
2018

Ano fiscal de
2019

Ano fiscal de
2020

Ano fiscal de
2021

383

353

341

377

355

mmbtu/valor de produção em milhões de dólares ('000)

Intensidade de gases de efeito estufa^
Métrica
MTCO2e/valor de produção de milhões de dólares

^ As emissões são medidas apenas para as instalações fabris. Nossos centros de distribuição e escritórios são alugados e, portanto, estão sob o escopo 3 de emissões.

Emissões de gases de efeito estufa*
Toneladas métricas de CO2 e
Base de
referência
(ano fiscal de Ano fiscal de Ano fiscal de
2016)
2020
2021

Métrica
Emissões do escopo 1
Emissões do escopo 2 (baseadas no mercado)

109.133

119.120

126.937

82.204

94.610

101.615

n/a

206.458

253.077

Emissões diretas de biomassa

Composição das emissões do Escopo 1*
Gás de efeito estufa

Emissões do escopo 1* (toneladas métricas
de CO2e)

CO2

124.910

CH4

1.704

N2O

323

*As emissões são medidas apenas para as instalações fabris. Nossos centros de distribuição e escritórios são
alugados e, portanto, estão sob o escopo 3 de emissões.

Intensidade da água*
Métrica

Ano fiscal de
2017

Ano fiscal de
2018

Ano fiscal de
2019

Ano fiscal de
2020

Ano fiscal de
2021

11,13

10,61

10,81

11,07

11,01

m3/valor de produção em milhões de dólares ('000)

* As emissões são medidas apenas para as instalações fabris. Nossos centros de distribuição e escritórios são alugados e, portanto, estão sob o escopo 3.

Volume de resíduos*
Métrica

Ano fiscal de 2021
17.559

Volume total de resíduos (MT)
Resíduos para aterros sanitários (MT)

1.417

% de resíduos para aterros sanitários

8%

* A Ansell começou a relatar formalmente os volumes de resíduos em dezembro de 2019. Este é o primeiro
ano relatando um ano completo de desempenho.

Declaração sobre verificação de dados
Os dados ambientais são fornecidos mensalmente por equipes multifuncionais, incluindo Engenharia, EHS e Finanças em cada uma de
nossas instalações fabris, e compilados pelo braço de Sustentabilidade Ambiental da EHS Global. Essa equipe com a Engenharia Global,
acompanha as lacunas de dados e anomalias e realiza a verificação contra as evidências documentais apresentadas (incluindo faturas,
leituras de medidores e registros de consumo). Todos os dados são usados para atualizar os painéis do SmartSheet para que haja uma
visibilidade clara do desempenho no nível da unidade e do grupo. No final do exercício financeiro, a equipe de auditoria interna da
Ansell realizou uma verificação interna para examinar os dados apresentados neste relatório.
Além da garantia interna, o Inventário de GEE da Ansell do ano fiscal de 2021 foi verificado, de acordo com a ISO14064-3: 2019, e atendeu
aos requisitos da ISO14064-1: 2018, pela Control Union International, um grupo de inspeção independente credenciado pela IFIA.
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Associações industriais
Órgão

Tipo

País ou região

Posição da Ansell

Comissão Europeia

Regulador do governo

UE-27

Engajamento na ESF

Agência de Segurança e Saúde Ocupacional da Coreia
(KOSHA)

Regulador do governo

Coreia do Sul

Diálogo

CUPPE

Regulador do governo

China

Diálogo

Organização Internacional para Padronização (ISO)

Órgão de padronização

Internacional

Membro especialista

Comitê Europeu de Padronização (CEN)

Órgão de padronização

UE-27

Membro especialista

Instituto Britânico de Padrões (BSI)

Órgão de padronização

Reino Unido

Membro especialista

Bureau for Standardization (NBN)

Órgão de padronização

Bélgica

Membro especialista

Swedish Institute for Standards (SIS)

Órgão de padronização

Suécia

Membro especialista

International Safety Equipment Association (ISEA)

Órgão de padronização

América do Norte

Membro especialista

Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM)

Órgão de padronização

América do Norte

Membro especialista

Associação Nacional de Proteção contra Incêndios (NFPA)

Órgão de padronização

América do Norte

Membro especialista

Administração de Padronização

Órgão de padronização

China

Membro especialista

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

Órgão de padronização

Brasil

Diálogo

Australian/New Zealand Standards (AS/NZS)

Órgão de padronização

Austrália e Nova
Zelândia

Membro

European Safety Federation (ESF)

Organização profissional

Europa

Membro do conselho

Bundesverband des Deutschen Versandhandels (BVH)

Organização profissional

Alemanha

Membro

British Safety Industry Federation (BSIF)

Organização profissional

Reino Unido

Membro

Febelsafe

Organização profissional

Bélgica

Presidente

Assosistema

Organização profissional

Itália

Membro

Synamap

Organização profissional

França

Membro do conselho
e membro
especialista

Animaseg

Organização profissional

Brasil

Membro

Association of designers, manufacturers and suppliers
of PPE (ASIZ)

Organização profissional

Rússia

Membro

Asepal

Organização profissional

Espanha

Membro

Associação de Fabricantes de Luvas de Borracha da
Malásia

Organização profissional

Malásia

Membro ordinário

Responsible Labour Initiative / Afiliação a organização sem
Afiliação a organização sem
Global
fins lucrativos / Global / Membro / Supplier Ethical Data
fins lucrativos
Exchange (SEDEX)
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Membro

Definições de temas materiais
Temas materiais

Definição

Fronteira

Direitos trabalhistas

Respeitar e proteger os direitos de todas as pessoas que trabalham em nossos
estabelecimentos e cadeias de suprimentos. Trabalhar ativamente para identificar e abordar
os riscos da escravidão moderna. Gestão de questões relevantes, incluindo horas extras e dias
de descanso.

Ansell
Cadeia de
suprimentos

Saúde e segurança dos
funcionários

Gerenciar ativamente os riscos de saúde e segurança para proteger os funcionários,
contratados e visitantes da Ansell. Trabalhar continuamente para elevar o desempenho e os
padrões de segurança em nossas unidades.

Ansell
Cadeia de
suprimentos

Recrutamento e
engajamento

Atrair, desenvolver e reter uma mão-de-obra qualificada, incluindo executivos e operários.
Gerenciar a disponibilidade de mão-de-obra como uma restrição estratégica.

Ansell

Diversidade e inclusão

Manter uma força de trabalho diversificada e inclusiva em todos os níveis em toda a
organização. Trabalhar para o tratamento igualitário de todas as pessoas em nossos
estabelecimentos e cadeia de suprimentos.

Ansell

Engajamento e
investimento na
comunidade

Apoiar e investir nas comunidades em que atuamos através da filantropia e do voluntariado.
Reconhecer que a Ansell tem um impacto positivo como uma fonte significativa de
contribuição econômica em muitas das comunidades em que atua, especialmente através da
oferta de emprego.

Ansell
Comunidades
locais

Governança e ética
empresarial

Manter os mais elevados padrões legais, morais e éticos em nossas atividades corporativas.
Gestão de riscos de segurança cibernética.

Ansell

Energia e emissões

Redução dos impactos dos gases de efeito estufa de nossos estabelecimentos através da
eficiência energética e do uso de energia renovável.

Estabelecimentos
da Ansell

Cadeias de suprimentos
responsáveis

Conscientização e gestão dos impactos ambientais e sociais em nossa cadeia de suprimentos,
incluindo extração de matérias-primas, uso da água, agrotóxicos, desmatamento. Manter
práticas comerciais éticas. (Observe que este tópico exclui os direitos trabalhistas na cadeia de
suprimentos, abordados no tópico Direitos trabalhistas.)

Cadeia de
suprimentos

Gestão da água

Garantir o acesso contínuo à água para nossos estabelecimentos através de processos
Estabelecimentos
incluindo captação de água da chuva, reciclagem de água, esforços para minimizar o consumo da Ansell
e para melhor conservação da água.

Risco climático

Reconhecer e tomar medidas para aumentar a resiliência dos estabelecimentos e da cadeia de Ansell
suprimentos da Ansell aos riscos relacionados ao clima.
Cadeia de
suprimentos
Logística

Eficiência de recursos
operacionais e
minimização de resíduos

Minimizar os resíduos de fabricação aumentando a eficiência do uso de nossos recursos,
aumentar a reciclagem e considerar oportunidades de reutilização de materiais.

Impacto ambiental e
conformidade

Manter o cumprimento das normas ambientais e minimizar os impactos ambientais associados Estabelecimentos
aos estabelecimentos da Ansell.
da Ansell

Uma Sociedade Melhor

Um Meio Ambiente Melhor

Estabelecimentos
da Ansell

Uma Empresa Melhor
Soluções de proteção de
qualidade e inovação

Fornecer aos nossos clientes soluções de segurança de qualidade e inovadoras. Foco contínuo
em pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e processos. Trabalhar para reduzir os
impactos sociais e ambientais adversos dos produtos e embalagens da Ansell ao longo de seu
ciclo de vida.

Ansell
Cadeia de
suprimentos
Clientes e usuários
finais

Continuidade de negócios
e resposta à demanda

Planejamento e ações para manter a continuidade e integridade de nossas cadeias de
suprimentos e estabelecimentos para permitir que a Ansell responda a picos de demanda
causados por desastres, epidemias ou mudanças no comportamento do consumidor.

Ansell
Cadeia de
suprimentos
Logística

65

Relatório de Sustentabilidade Ansell 2021

Anexos continuação
Índice de conteúdo da GRI
* Asterisco mostra indicador parcialmente atingido.
Indicador

Descrição

Referência

Abordagem de gestão
102-1

Nome da organização

Página 69

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

Página 69

102-3

Localização da sede

Página 8

102-4

Localização dos estabelecimentos

Página 8

102-5

Propriedade e forma legal

Página 69

102-6*

Mercados atendidos

Página 8

102-7*

Escala da organização

Página 8

102-8*

Informações sobre funcionários e outros trabalhadores

Página 62

102-9

Cadeia de suprimentos

Página 21

102-10

Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de suprimentos

Página 9, 21 e Relatório Anual de 2021 (Seção
de Desempenho)

102-12

Iniciativas externas

Página 11

102-13

Afiliação a associações

Página 64

102-14

Declaração do tomador de decisão sênior

Página 2

102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

Página 5

Estratégia

Ética e integridade
102-16

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

Página 18
Página 11 do Código de Conduta

102-17

Mecanismos para aconselhamento e preocupações sobre ética

Página 18

Governança
102-18

Estrutura de governança

Página 17

102-19

Delegar autoridade

Página 11 da declaração de Governança
Corporativa

102-20

Responsabilidade de nível executivo por temas econômicos, ambientais e sociais Página 19

102-21

Consultar as partes interessadas sobre temas econômicos, ambientais e sociais

Página 15
Página 20 da declaração de Governança
Corporativa

102-22*

Composição do órgão de governança mais elevado e seus comitês

Página 16
Página 3 da declaração de Governança
Corporativa
Página 34 do Relatório Anual 2021

102-23

Presidente do órgão mais elevado de governança

Página 4 da declaração de Governança
Corporativa
Página 34 do Relatório Anual 2021

102-24*

Nomeação e seleção do órgão mais elevado de governança

Página 16
Página 6 da declaração de Governança
Corporativa
Página 42 do Relatório Anual 2021

102-25*

Conflitos de interesse

Página 10 da declaração de Governança
Corporativa

102-26

Papel do órgão mais elevado de governança na definição de propósito, valores e
Página 18
estratégia

102-27

Conhecimento coletivo do órgão mais elevado de governança

Página 19, 20
O Conselho completo participou de uma sessão
de capacitação em sustentabilidade durante o
ano fiscal de 2021, realizada por especialistas
terceirizados.

102-28*

Avaliar o desempenho do órgão mais elevado de governança

Página 9 da declaração de Governança
Corporativa

102-29

Identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais e sociais

Página 7, 19

102-30

Efetividade dos processos de gestão de riscos

Página 5 da declaração de Governança
Corporativa

102-32

O papel do órgão mais elevado de governança no relatório de sustentabilidade

Página 19

102-35*

Políticas de remuneração

Página 9 da declaração de Governança
Corporativa
Página 56 do Relatório Anual 2021
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Indicador

Descrição

Referência

102-36

Processo para determinar a remuneração

Página 9 da declaração de Governança
Corporativa
Página 55 do Relatório Anual 2021

102-37

O envolvimento das partes interessadas na remuneração

Página 9 da declaração de Governança
Corporativa
Página 55 do Relatório Anual 2021

Engajamento das partes interessadas
102-40

Lista dos grupos de partes interessadas

Página 15

102-42*

Identificar e selecionar as partes interessadas

Página 15

102-43

Abordagem para o engajamento das partes interessadas

Página 15

102-44

Principais tópicos e preocupações levantados

Página 15

Prática do relatório
102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

Página 69

102-46

Definir o conteúdo de relatórios e limites do tema

Página 8 do Relatório de Sustentabilidade de
2020

102-47

Lista dos temas materiais

Página 8 do Relatório de Sustentabilidade de
2020

102-48

Reafirmações de informações

Página 69

102-49

Alterações no relatório

Página 7

102-50

Período do relatório

Página 69

102-51

Data do relatório mais recente

Página 69

102-52

Ciclo de relatórios

Página 69

102-53

Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

Página 69

102-54

Créditos dos relatórios de acordo com os padrões da GRI

Página 69

102-55

Índice de conteúdo da GRI

Página 66

Abordagem de gestão
103-1

Explicação do tema material e seu limite

Por tema material

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

Por tema material

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

Por tema material

Desempenho econômico
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devido às mudanças
climáticas

Página 51

Abordagem tributária

Declaração de transparência fiscal

302-1

Consumo de energia dentro da organização

Página 55

302-3*

Intensidade de energia

Página 54

201-2*
Impostos
207-1
Energia

Água e efluentes
303-1*

Interações com a água como recurso compartilhado

Página 56

Gestão dos impactos relacionados ao descarte da água

A qualidade da água descartada das instalações
fabris da Ansell é monitorada regularmente,
tanto internamente quanto por órgãos
reguladores. A maior parte da água descartada
vai para locais de tratamento terciário ou águas
pluviais quando aprovado; temos apenas um
local que descarta diretamente em um corpo de
água interior. Medimos o volume de descarte
em algumas unidades, mas dependemos de
estimativas para outras; por isso, focamos nosso
monitoramento em emissões.

305-1*

Emissões diretas de GEE (Escopo 1)

Página 63

305-2*

Emissões indiretas de GEE de energia (Escopo 2)

Página 63

305-3*

Outras emissões indiretas de GEE (Escopo 3)

Página 63

305-4*

Intensidade das emissões de GEE

Página 63

303-2

Emissões

Resíduos
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Indicador

Descrição

Referência

306-1*

Geração de resíduos e impactos significativos relacionados aos resíduos

Página 59

306-2*

Gestão de impactos significativos relacionados aos resíduos

Página 59 – 60

306-3*

Resíduos gerados

Página 59, 63

306-4*

Resíduos não enviados para descarte

Página 59, 63

306-5*

Resíduos direcionados ao descarte

Página 59, 63

Conformidade ambiental
307-1*

Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

Página 4 8

Novas contratações e rotatividade de funcionários

Página 62

Emprego
401-1*

Saúde e segurança ocupacional
403-1*

Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional

Página 29 – 30

403-2*

Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação de incidentes

Página 29

403-4*

Participação do trabalhador, consulta e comunicação sobre saúde e segurança
ocupacional

Página 29

403-5*

Treinamento de trabalhadores sobre saúde e segurança ocupacional

Página 29

403-6

Promoção da saúde do trabalhador

Página 31

403-7*

Prevenção e mitigação dos impactos da saúde e segurança ocupacional
diretamente ligados às relações comerciais

Página 29

403-8

Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança
ocupacional

Página 29, 62

403-9*

Lesões relacionadas ao trabalho

Página 30
Página 62

Treinamento e educação
404-2

Programas para melhorar as competências dos funcionários e programas de
assistência de transição

Página 38

Diversidade e igualdade de oportunidades
405-1

Diversidade de órgãos de governança e funcionários

Páginas 16 , 62

Liberdade de associação e acordos trabalhistas coletivos
407-1*

Estabelecimentos e fornecedores em que o direito à liberdade de associação e
acordos trabalhistas coletivos podem estar em risco

Página 34

Trabalho infantil
408-1*

Estabelecimentos e fornecedores em risco significativo de incidentes de trabalho
Página 33
infantil

Trabalho forçado e obrigatório
409-1*

Estabelecimentos e fornecedores em risco significativo de incidentes de trabalho
Página 33
forçado e obrigatório

Avaliação de direitos humanos
412-1*

Estabelecimentos que foram sujeitos a análises de direitos humanos ou
declarações de impacto

Página 33

Comunidades locais
413-1*

Estabelecimentos com engajamento, avaliações de impacto e programas de
desenvolvimento da comunidade local

Página 45 – 47

Avaliação social do fornecedor
414-2*

Impactos sociais negativos na cadeia de suprimentos e ações tomadas

Página 32 , 33

Conformidade socioeconômica

419-1

Não conformidade com leis e regulamentos na área social e econômica
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A Ansell não tem conhecimento de nenhum
caso de multas significativas ou sanções não
monetárias durante o período do relatório em
relação à não conformidade com leis e
regulamentos na área social e econômica.

Sobre este relatório
auditoria interna da Ansell realizou uma verificação interna para
examinar os dados apresentados neste relatório.
Este relatório faz referência às Normas da Iniciativa Global de
Informação (GRI) de 2016, conforme detalhado no índice da GRI
(página 66-68).
No ano fiscal de 2021, avançamos no alinhamento com as
recomendações da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras
Relacionadas ao Clima (TCFD). Consultar a página 49 para obter
mais detalhes.

Este relatório abrange o desempenho de sustentabilidade da
Ansell para o período de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021.
Todas as divulgações feitas neste relatório abrangem a Ansell
Limited e as entidades por ela controladas durante o período do
relatório, a menos que indicado de outra forma. Uma lista
completa das entidades controladas pela Ansell durante o período
do relatório é apresentada em nosso Relatório Anual de 2021.
Todos os dados financeiros neste relatório são expressos em
dólares americanos e os dados ambientais são métricos, a menos
que indicado de outra forma.
Não há reformulações de dados do ano anterior neste relatório.
A Ansell apresenta relatórios anuais; seu Relatório de
Sustentabilidade de 2020 foi lançado em 14 de outubro de 2020.
Os relatórios de sustentabilidade anteriores podem ser acessados
em: https://www.ansell.com/us/en/about-us/sustainability.

Valorizamos seu feedback sobre o desempenho de
sustentabilidade e o Relatório de Sustentabilidade da Ansell de
2021. Para fornecer feedback ou perguntas sobre este relatório,
entre em contato com:
Martin Evans
Secretário adjunto da empresa, Ansell Limited
E-mail: martin.evans@ansell.com

A estrutura e o conteúdo deste relatório foram revisados por
membros responsáveis da equipe executiva e pelo Comitê de
Sustentabilidade e Risco do Conselho de Administração da Ansell;
o conteúdo final foi aprovado pelo CEO da Ansell. A equipe de

Christine Burke
Gerente sênior de comunicações corporativas e responsabilidade social
E-mail: christine.burke@ansell.com

Tanto a impressora quanto o papel usados para produzir este documento possuem a certificação ambiental Forest Stewardship
Council ® (FSC ®) e ISO 14001. FSC® é um processo de Cadeia de Custódia (COC). IS0 14001 é o padrão internacional de Sistemas
de Gestão Ambiental (SGA) projetado para garantir a medição contínua e redução dos impactos ambientais.
Esta publicação foi impressa com tintas de soja à base de vegetais. Impresso em papel certificado FSC ®.
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