COM A SUSTENTABILIDADE:
COMPROMISSO DA VMWARE
UMA MENSAGEM DO CEO PAT
GELSINGER AOS FUNCIONÁRIOS
Com o anúncio de que os Estados Unidos sairão do Acordo de Paris, gostaria de reiterar o compromisso da
VMware de conduzir seus negócios de forma consciente e sustentável. Do nosso empenho em usar práticas
de construção sustentáveis em todo o mundo à ordem de grandeza que nossa tecnologia oferece em relação
à redução de energia e emissão de carbono no setor de TI, a VMware está na vanguarda do impacto ambiental
positivo desde a sua criação.
Nossa tecnologia de virtualização ajuda clientes ao redor do mundo a economizar 603 milhões de
megawatts-hora de consumo de energia, ou 340 milhões de toneladas de emissões equivalentes de CO2.
O impacto coletivo desta prevenção é equivalente à energia consumida por 43% das casas dos Estados Unidos
durante um ano. A VMware continuará atenta e promovendo inovações que contribuam para um futuro cujo
saldo seja positivo para nós e nossos clientes.
No ano passado, anunciamos nossa meta de eliminar nossas emissões de carbono até 2020 e manter nosso
empenho de usar energia 100% renovável. Mantemos este compromisso porque é o correto a ser feito para
os nossos funcionários, nossa empresa, nossos clientes e nosso planeta.
Continuaremos colaborando com a administração e o Congresso dos Estados Unidos em questões que afetam
a empresa, os clientes e o setor. Fazemos isso por meio do nosso Comitê de ações políticas, da participação
ativa em grupos internacionais do setor, como o Information Technology Industry Council (ITI), e da equipe
de assuntos governamentais da VMware.
Na VMware, temos o compromisso contínuo de promover inovações que contribuam para o crescimento
sustentável e um futuro cujo saldo seja positivo. Tenho muito orgulho da posição de liderança que a
Vmware exerce e continuará exercendo para construir um futuro melhor, contribuindo com o meio ambiente,
a sociedade e a economia global, e inspirar nossos funcionários, clientes e parceiros a fazerem o mesmo.
A sua opinião é muito bem-vinda.
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