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Esta capa foi imprimida em papel feito com resíduos processuais
de avelãs para substituir até 15% de pasta virgem.

PARTILHAR VALORES
PARA CRIAR VALOR
Responsabilidade social da empresa
RESUMO DO RELATÓRIO DE 2015

A versão completa do relatório RSE de 2015 e este sumário foram redigidos
pelo Gabinete de Assuntos Internacionais, Relações Públicas e Comunicação
Corporativa do Grupo Ferrero (e-mail: csr@ferrero.com).
A versão completa do relatório de responsabilidade social da empresa
de 2015, disponível online, em www.ferrerocsr.com, foi editada em
conformidade com as “G4 Sustainability Reporting Guidelines” (Diretrizes
para a Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade G4) (2013) e o “Food
Processing Sector Disclosures” (Complemento do setor da transformação de
alimentos) (2014), ambos publicados no âmbito da Iniciativa Global sobre a
Elaboração de Relatórios (Global Reporting Initiative), GRI, de acordo com a
opção “Em conformidade” - Core.
A versão completa foi submetida para:
• o Serviço de Índice de Conteúdos da GRI, e a GRI confirmou a precisão
do Índice de Conteúdos G4 da GRI;
• garantia externa realizada pela Deloitte & Touche S.a.A., que lançou o
“Independent auditors’ report” a 9 de setembro de 2016.
Os seguintes pontos de referência foram também levados em consideração:
• os “Dez Princípios” do Pacto Global da ONU (UNGC);
• norma ISO (Organização Internacional de Normalização) 26000:2010 “Guia
de responsabilidade social”;
• “Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), dirigidas às empresas multinacionais”.
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA FERRERO

Carta do CEO
Os valores sólidos, a paixão e o empenho
que sempre guiaram o trabalho de todos os
colaboradores do Grupo Ferrero, em conjunto com a constante e renovada confiança
dos nossos clientes, permitiram-nos fechar
com sucesso o ano fiscal 2014/2015, com
um volume de negócios consolidado de
9.542 milhões de euros, indicando um aumento de +13,4 %, em comparação com o
ano anterior.
Este crescimento foi o resultado de um dinamismo extraordinário nos novos mercados da Ferrero, cujos resultados são ainda
mais significativos, tendo em consideração
o contexto internacional e as dificuldades
persistentes. Por isso, o Grupo cumpriu, e
em alguns casos superou, os excelentes resultados de vendas de anos anteriores na
Ásia, no Médio Oriente, nos Estados Unidos, no Canadá, no México e na Austrália.
Excelentes resultados foram também atingidos nos mercados Europeus, como no Reino Unido, na Polónia e na Alemanha.
No ano fiscal 2014/2015, o Grupo Ferrero
fez novos investimentos, no correspondente
a 5,8 % das suas vendas, na expansão das
suas atividades industriais e de fabrico,
especialmente em Itália, na China, na Alemanha, na Polónia, na Índia e no Brasil. A Ferrero tem, neste
momento, 22 fábricas.
O Grupo tem também continuado a fortalecer a sua presença no mercado da avelã, de forma a garantir
e melhorar a qualidade de uma matéria-prima essencial e para assegurar o sabor excecional dos seus
produtos. Especificamente, a Ferrero concluiu a aquisição do Grupo Oltan, na Turquia, um operador
líder no fornecimento, processamento e mercado de venda da avelã. Esta aquisição reforça o nosso
empenho com a responsabilidade social nas práticas agrícolas sustentadas, que estão já operacionalizadas na Turquia graças a um programa dedicado, o “Ferrero Farming Values” (FFV).
Além disso, em agosto de 2015 o Grupo Ferrero concluiu a aquisição da Thorntons Plc, uma empresa
inglesa histórica fundada em 1911, a operar no Reino Unido na produção e comercialização de produtos de confeitaria à base de chocolate. A Ferrero and Thorntons tem as suas bases numa forte tradição
familiar e numa vocação para deliciar os seus clientes com artigos de confeitaria à base de chocolate. A
Ferrero com a Thorntons tem por base uma forte tradição familiar e uma aptidão para deliciar os seus
clientes com artigos de confeitaria da mais alta qualidade.
Outro resultado importante que reforça o nosso orgulho: no dia 31 de agosto de 2015, o número de
colaboradores internos e externos do Grupo Ferrero atingiu 40.721 homens e mulheres.
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De maio a outubro de 2015, o Grupo Ferrero também participou na Expo Milão 2015, trazendo um
vislumbre da nossa filosofia à exposição universal, que se revê por completo no mote do evento “Feeding the Planet, Energy for Life”.
De facto, na feira, a Ferrero apresentou também os seus valores, o seu compromisso com a qualidade,
a sua inovação constante, a sua comunicação transparente e o cuidado para com as suas pessoas, que
fizeram e fazem parte da história do Grupo.
Ser um Grupo global não nos impede de agir localmente, pelo que mantemos os nossos fortes laços
com as pessoas e o território onde operamos. Isto é demonstrado não só pelo nosso compromisso com
o desempenho económico e pela partilha de valor com um número crescente de pessoas, mas também
pelo nosso profundo sentido de responsabilidade, que se traduz por uma orientação específica para a
mitigação do aquecimento global: em setembro de 2014, o Grupo Ferrero assinou, durante a Cimeira
Climática das Nações Unidas, a Declaração de Nova Iorque sobre Florestas, um acordo que definiu o
objetivo de reduzir a desflorestação para metade em 2020 e de terminá-la por completo em 2030.
Para além disto, durante a seleção das nossas matérias-primas, reforçamos constantemente os nossos rigorosos critérios de excelência em qualidade, respeito pelos direitos humanos, sustentabilidade
ambiental e bem-estar animal, que são imperativos para nós. Desde novembro de 2015 a Ferrero é
membro do Grupo de Inovação do Óleo de Palma (POIG); isto representa mais um passo em frente no
seu caminho para assegurar a sustentabilidade da cadeia de fornecimento do óleo de palma. Este compromisso deriva da mesma ambição inovadora que, em novembro de 2013, levou a Ferrero a lançar a
sua Carta sobre o Óleo de Palma - em colaboração com os seus fornecedores - para atacar as principais
causas de desflorestação e criar um equilíbrio entre a salvaguarda do ambiente, as necessidades e benefícios da comunidade, e a viabilidade económica.
O Grupo continua a partilhar os seus valores na promoção de estilos de vida ativos entre pessoas jovens e as suas famílias, através do programa global Kinder+Sport “Geração em movimento”, que incentiva a prática desportiva e ajuda a divulgar a alegria do movimento entre crianças de todo o mundo.
O Grupo continua a crescer e expandir-se, e fá-lo dedicando toda a atenção e dedicação para ir ao
encontro das necessidades do consumidor, mantendo uma excelente qualidade e frescura e fazendo o
nosso melhor para garantir que os “Valores Ferrero”, ou o que nós gostamos de apelidar de “A forma
de trabalhar da Ferrero”, são sempre aplicados.
A tradição e a inovação são inerentes ao ADN da Ferrero. Se eu tivesse de encontrar uma metáfora,
diria que a tradição é como um arco. Quanto mais puxamos a corda, mais longe conseguimos disparar
a flecha da modernização, da visão, da inovação. O Grupo Ferrero tem uma “cultura de fazer” forte,
enraizada graças à iniciativa das suas pessoas, que criaram extraordinárias Lovebrands globais, tornando-se frequentemente mitos geracionais que sempre se movem com os tempos.
O nosso forte sentido de ética, a base da nossa cultura empresarial, é a nossa cadeia de valor: cada
um de nós trabalha por um caminho iluminado pela paixão, pela dedicação e pela determinação que
colocamos nos nossos produtos, desde a sua criação ao seu despacho e entrega nas lojas, onde trazem
luz e calor aos corações dos consumidores. Quanto mais fazemos brilhar esta luz pela nossa cadeia de
valores, mais provável é que asseguremos uma posição constante e única no Mundo.
Boa leitura!
Julho de 2016

Giovanni Ferrero
Presidente Executivo
Ferrero International
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA FERRERO

Responsabilidade
social da Ferrero

A

Ferrero sempre se dedicou a cumprir compromissos sólidos e a
dar o máximo de atenção às Pessoas e ao Planeta, privilegiandoos em relação aos seus objetivos financeiros. Esta tendência é
inerente ao ADN da empresa e está representada simbolicamente na carta
que Michele Ferrero escreveu aos colaboradores da empresa em 1957,
quando assumiu a sua liderança:

Eu, pessoalmente, prometo dedicar tudo o que faço e todas as minhas intenções à nossa empresa, de forma a que
esta continue a sua viagem da forma que o meu pai e o
meu tio a conduziam, assegurando-vos que só me sentirei
com o dever cumprido quando for capaz de assegurar, de
forma concreta, a vós e aos vossos filhos, um futuro seguro
e tranquilo.
Michele Ferrero

Para o Grupo Ferrero, a expressão
“responsabilidade social da empresa” sempre representou um carinho
pelas pessoas e pela sua terra, nomeadamente colaboradores e antigos colaboradores, clientes, famílias
e comunidades locais onde opera.
Estes princípios de responsabilidade
social guiaram os primeiros passos
da Ferrero, há mais de 65 anos, em
Alba, e permanecem firmes até aos
dias de hoje.
Para a Ferrero, o relatório mais importante nunca foi as suas demonstrações financeiras anuais. De facto,
é o seu relatório de responsabilidade
social que reflete o respeito do Grupo pelas Pessoas e pelo Planeta.
A abordagem do Grupo Ferrero à
sustentabilidade baseia-se, atualmente, na sua estratégia de responsabilidade social: “Partilhar valores
para criar valor”.

Esta estratégia é implementada diariamente através do nosso empenho
para com os clientes, que resulta em
produtos da mais elevada qualidade,
inovação e transparência na comunicação. Para a Ferrero, a criação de
valor partilhado é uma prática que
afeta todas as etapas da cadeia de
fornecimento: desde a preocupação
com as pessoas que fizeram e continuam a fazer a história do Grupo,
ao apoio às comunidades locais,
passando pela promoção de estilos
de vida ativos entre os jovens e as
suas famílias, até ao forte empenho
nas práticas de agricultura sustentáveis e a salvaguarda e proteção do
meio-ambiente.
Confirmamos, portanto, o nosso empenho na nossa estratégia de responsabilidade social, que atualmente se divide em duas grandes áreas:
as Pessoas e o Planeta.
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AS PESSOAS
Na Ferrero, a orientação para o cliente não é apenas um valor, mas sim algo
que pomos em prática todos os dias, com base num sentido de responsabilidade que ultrapassa os objetivos comerciais. Esta responsabilidade é tornada realidade através da estratégia nutricional da Ferrero, da inovação contínua, da qualidade e da frescura dos seus produtos, da segurança alimentar
e da comunicação responsável e transparente. Além disso, a Ferrero mostra
um interesse constante nas vidas dos seus atuais e antigos colaboradores, e
pelas pessoas que vivem nas comunidades em que atua. Este compromisso
é também demonstrado através das atividades da Fundação Ferrero e do
Projeto de Empreendedorismo Michele Ferrero, em vigor em África e na
Ásia. O Grupo continua também empenhado na promoção de estilos de
vida ativos, dirigindo-se aos jovens e às suas famílias através do programa
global Kinder+Sport “Geração em movimento”.

O PLANETA
Controlar e melhorar o impacto das suas atividades por toda a cadeia de fornecimento é uma prioridade para o Grupo Ferrero, que a aborda assegurando-se de que as suas matérias-primas são produzidas de forma responsável.
Para além disso, o Grupo está empenhado numa produção que respeite o
meio ambiente, fazendo uso das melhores tecnologias disponíveis, assegurando-se que o uso de energia, materiais e recursos naturais é eficiente e
consumindo recursos hídricos de forma responsável e razoável. Reconhecendo esta responsabilidade, a Ferrero está fortemente empenhada em minimizar o seu impacto ambiental, desde as matérias-primas até às fábricas de
produção e logísticas, ao longo de toda a cadeia de valor.
Para os efeitos de determinar e gerir a política do Grupo em termos de responsabilidade social da empresa (RSE), o Grupo Ferrero
dispõe de um escritório que é especificamente responsável por ela
(e-mail: csr@ferrero.com), liderado pelo Vice-Presidente do Grupo,
Embaixador Francesco Paolo Fulci.
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Análise material e
dos intervenientes
do Grupo Ferrero

E

m 2015, aplicando as Diretrizes para a Elaboração de Relatórios
de Sustentabilidade G4, o Grupo atualizou a sua análise de temas de sustentabilidade relevantes através de um processo de
materialidade interna: especificamente, a análise de materialidade vocacionada para identificar e avaliar a importância de vários temas de sustentabilidade que afetam a capacidade do Grupo para criar valor e aqueles que são
considerados relevantes pelos seus intervenientes.
MAPEAMENTO DE INTERVENIENTES

COLABORADORES
MÉDIA E
REDES SOCIAIS

ORGANIZAÇÕES
SINDICAIS

ASSOCIAÇÕES
COMERCIAIS OU
INDUSTRIAIS

ASSOCIAÇÕES
DE CONSUMIDORES
E ONGs

CONSUMIDORES
INSTITUIÇÕES,
GOVERNOS E
REGULADORES

COMUNIDADES
LOCAIS

DISTRIBUIDORES E
RETALHISTAS

FORNECEDORES
AGRICULTORES
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O mapeamento dos intervenientes internos e externos, bem como a análise
de materialidade, foram atualizados, de forma a realizar a preparação do relatório e deste resumo.
No que diz respeito ao envolvimento dos intervenientes, o Grupo Ferrero participa ativamente em debates e nos grupos de trabalho das associações comerciais
e industriais a que pertence. Além disso, o Grupo desenvolveu um diálogo estruturado com algumas ONGs que também trabalham na RSE.
MATRIZ DE MATERIALIDADE

Segurança e qualidade de
produtos e ingredientes
Nutrição
e saúde

Vida ativa
saudável

RELEVÂNCIA PARA OS INTERVENIENTES

Gestão responsável da
cadeia de fornecimento

Conformidade
com leis e
regulamentos
Ética
empresarial

Direitos
humanos

Fornecimento
responsável de
matérias-primas

Marketing
responsável

Alterações climáticas
e gases com efeito
de estufa
Bem-estar
animal

Gestão
da água

Luta contra a fraude
e a corrupção
Ecossistema
natural

Desperdício
de alimentos

Empoderamento
das mulheres

Embalagens
sustentáveis
Saúde e
segurança profissional

Envolvimento comunitário
e desenvolvimento a
nível local
Bem-estar e
desenvolvimento dos
colaboradores
Governação
empresarial

RELEVÂNCIA E POTENCIAIS IMPACTOS PARA A FERRERO

O GRUPO

AS PESSOAS
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O PLANETA

Desempenho
económico

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA FERRERO

Objetivos do Grupo
Ferrero para 2020
A abordagem do Grupo Ferrero à responsabilidade social é motivada por
valores sólidos e por um compromisso permanente com a criação de valor.
Compromissos tão essenciais e inalteráveis cumprem-se através de objetivos, ações e resultados concretos.

ÂMBITO

DESCRIÇÃO
Certificação de segurança
alimentar FSSC 22000 para
todas as fábricas do Grupo

PROGRESSO
Até 2016

Promover as atividades da Fundação
Ferrero e do Projeto de
Empreendedorismo Michele Ferrero

Atingido e
renovado

Promover iniciativas internas para
apoiar uma "cultura de diversidade"

Compromisso
renovado
até 2018

Aumento de 5 % de mulheres
em posições de gestão
(em comparação com o
dia 31 de agosto de 2015)

Até 2020

Apoio contínuo e expansão do nosso
programa Kinder+Sport, ampliando-o
em 30 países, um pouco por todo o
mundo, e pondo 5 milhões de
crianças a mexer-se

Até agosto
de 2018

100 % de cacau certiﬁcado
como sustentável

Até 2020

100 % de óleo de palma certiﬁcado
como sustentável e segregado

Atingido em
dezembro
de 2014

100 % açúcar de cana reﬁnado
de fontes sustentáveis

Até 2020

Implementação do plano de rastreabilidade para 100 % das avelãs

Até 2020

100 % de ovos de galinhas de aviário,
com respeito pelo bem-estar dos animais

Atingido em
setembro
de 2014

Energia autoproduzida atingindo 70 %
(em vez de 75 %) do consumo elétrico
de todas as fábricas europeias,
das quais 18 % (em vez de 25 %) de
fontes renováveis

Parcialmente
atingido em
setembro
de 2014
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ÂMBITO
ÂMBITO

1. O termo “cartão” refere-se a
materiais com uma densidade
(massa por metro quadrado)
acima dos 225 g/m2.
2. O termo “papel” refere-se a
materiais com uma densidade
(massa por metro quadrado)
abaixo dos 225 g/m2.

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO
Certiﬁcação ISO 50001 do Grupo para
Certiﬁcação
ISO atuais
50001–do
Grupo para
as 17 fábricas
excluindo
as
as 17 fábricas
atuais
–
excluindo
as
fábricas do Projeto de
fábricas
do
Projeto
de
Empreendedorismo Michele Ferrero Empreendedorismo
Michele de
Ferrero
incluindo
centrais de produção
energia
incluindo centrais de produção de energia
Implementação de um plano de ação
Implementação
deem
umconformidade
plano de açãocom
global
sobre energia,
global
sobre
energia,
em
conformidade
com
as necessidades locais de fábricas existentes
e
as futuras,
necessidades
locais
de
fábricas
existentes
com vista à redução de emissões e
futuras, com vista à redução de emissões
40 % de redução de emissões de
402%
reduçãode
deprodução
emissões (em
de
dede
atividades
CO
atividades
de
produção
(em
CO2 de
comparação com 2007)
com 2007)
30 % decomparação
redução de emissões
de gás de
30efeito
% de estufa
redução
de emissões
de2eqgás
(toneladas
de CO
) dede
efeito estufa
(toneladas
de CO2eq) de
atividades
de transporte
e armazenamento
atividades
transporte ecom
armazenamento
(emde
comparação
2009)
(em comparação com 2009)
Uso de embalagens fabricadas com
Uso
de embalagens
fabricadas
com
materiais
renováveis
(+10 %, em
materiais
renováveis
%, em
comparação
com(+10
2009)
comparação
com 2009)
1
Cartão1 100 % virgem proveniente
% virgem
proveniente
Cartão
de uma100
cadeia
de fornecimento
de uma
cadeia decertiﬁcada
fornecimento
sustentável
sustentável certiﬁcada
2
Papel 2 100% virgem proveniente de
100%
virgem
proveniente de
Papel
uma
cadeia
de fornecimento
uma
cadeia
de
fornecimento
sustentável certiﬁcada
sustentável certiﬁcada

AS PESSOAS O PLANETA
AS PESSOAS O PLANETA
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PROGRESSO
PROGRESSO
Até 2020
Até 2020

Até 2020
Até 2020
Até 2020
Até 2020
Até 2020
Até 2020

Até 2020
Até 2020
Atingido em
Atingido
em
dezembro
dezembro
de 2014
de 2014
Renovado
Renovado
até 2017
até 2017

NO CAMINHO A TENTAR
NOVO
NO CERTO
CAMINHO ENCONTRAR
A TENTAR OBJETIVO
NOVO
CERTO
ENCONTRAR
OBJETIVO
O CAMINHO
O CAMINHO
CERTO
CERTO
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EMPRESAS CONSOLIDADAS, GERIDAS
SOB A FERRERO INTERNATIONAL S.A.

9.541.772 (€/000)

VOLUME DE NEGÓCIOS CONSOLIDADO LÍQUIDO

12.078.000 q
PRODUÇÃO TOTAL

1.781.339 toneladas
TONELADAS UTILIZADAS DE MATÉRIA-PRIMA
AGRÍCOLA E DE EMBALAGEM1

Desde 1998, a Ferrero International, o centro
operacional e estratégico do Grupo, aplicou um
modelo de governação empresarial tradicional,
com a Assembleia de Acionistas e o Conselho
de Administração (CA) nos papéis principais. O
CA emprega a Equipa de Liderança do Grupo,
um comité executivo composto pelas chefias
das principais funções corporativas, e do Conselho de Auditoria, que providencia aconselhamento e recomendações ao CA em sistemas de
controlo interno.
Além disso, a Ferrero faz parte de várias associações e organizações europeias e internacionais, que atuam de acordo com as diretrizes
e valores do Grupo, abordando temas chave,
como sustentabilidade social, económica e ambiental, transparência, segurança alimentar e
proteção dos interesses do setor.
VALOR ACRESCENTADO GERADO E DISTRIBUÍDO - AF 2014/20152
DEPRECIAÇÃO

COMUNIDADE

3.5%

1.1%
SISTEMA
19.6% EMPRESARIAL

25.9%

SETOR
14.3% PÚBLICO

VALOR
ACRESCENTAD
O LÍQUIDO
70.6%
CUSTO
OPERACIONAL

RECURSOS 57.7%
HUMANOS

7.2% REMUNERAÇÃO
DO CAPITAL

1. O valor inclui o volume de água utilizado nas receitas dos produtos Ferrero, matéria-prima para surpresas e materiais auxiliares para
o processo de produção.
2. Durante o ano fiscal 2014/2015, o valor acrescentado líquido
gerado pelo Grupo Ferrero foi de 2.618 milhões de euros.

RESUMO

Desde 2011 que o Grupo Ferrero implementa o Plano ABCDE (A Business
Code Dialogue Engagement), direcionado para a partilha do Código de Conduta Comercial do Grupo com todos os seus participantes na cadeia de valor.
Este código baseia-se nos princípios Ferrero e respeita o Código de Ética do
Grupo.

Fábrica

Projeto de Empreendedorismo
Michele Ferrero
Ferrero Hazelnut Company

O GRUPO FERRERO ESTÁ PRESENTE EM 53 PAÍSES
ÁFRICA DO SUL
ALEMANHA
ARGENTINA
AUSTRÁLIA
ÁUSTRIA
BÉLGICA
BRASIL
BULGÁRIA
CAMARÕES
CANADÁ
CAZAQUISTÃO

22

INSTALAÇÕES DE
FABRICO EM 5 CONTINENTES

CHILE
CHINA
COLÔMBIA
COREIA DO SUL
CROÁCIA
DINAMARCA
EAU
EQUADOR
ESLOVÁQUIA
ESPANHA
ESTADOS UNIDOS

DA AMÉRICA
FINLÂNDIA
FRANÇA
GEÓRGIA
GRÉCIA
HONG KONG
HUNGRIA
ÍNDIA
IRLANDA
ITÁLIA
JAPÃO

LUXEMBURGO
MALÁSIA
MÉXICO
MÓNACO
NORUEGA
PAÍSES BAIXOS
POLÓNIA
PORTO RICO
PORTUGAL
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA

ROMÉNIA
RÚSSIA
SÉRVIA
SINGAPURA
SRI LANKA
SUÉCIA
SUÍÇA
TAIWAN
TURQUIA
UCRÂNIA

PROJETO DE EMPREENDEDORISMO

170+

6 EMPRESAS AGRÍCOLAS
E 8 INSTALAÇÕES DE FABRICO

PAÍSES EM QUE OS PRODUTOS
ESTÃO PRESENTES E SÃO VENDIDOS

13

ATIVO EM
3 PAÍSES

40.721

1

COLABORADORES FERRERO EM 31/08/2015

104

NACIONALIDADES REPRESENTADAS
ENTRE OS SEUS COLABORADORES

3.500+

ANTIGOS COLABORADORES
E PARCEIROS AO SERVIÇO DA FUNDAÇÃO

4.330

COLABORADORES ENVOLVIDOS
NO PROJETO DE EMPREENDEDORISMO MICHELE
FERRERO EM 31/08/2015

4,1 milhões

DE CRIANÇAS2
EM MOVIMENTO COM KINDER+SPORT

A origem e o crescimento do Grupo Ferrero, geração após geração, têm sido possíveis graças à
paixão incondicional das pessoas que fazem e
fizeram parte do Grupo, bem como à confiança
continuada dos nossos clientes nos nossos produtos.
O compromisso da Ferrero para com as Pessoas
é reconhecido na cadeia de valor dos seus
produtos, que é um verdadeiro caminho de responsabilidade e sustentabilidade, desde a criação de receitas nutricionalmente equilibradas,
até à seleção das matérias-primas, passando
pela comunicação correta com os nossos clientes e os mais pequenos.
As Pessoas são um valor acrescentado único
para o Grupo Ferrero e sempre foram um ponto central na estratégia do Grupo; esta mesma
atenção é levada a cabo através de uma série de
iniciativas e ações que envolvem diferentes áreas.
1. Inclui também os colaboradores externos da Ferrero, entre os
quais os trabalhadores temporários, agentes comerciais, estagiários
e outras formas de colaboração direta, com a exceção dos contratos
de serviços.
2. Número de crianças a participar ativamente nos programas/
eventos patrocinados pela Kinder+Sport.
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A CADEIA DE VALOR DOS NOSSOS PRODUTOS: UM CAMINHO DE RESPONSABILIDADE
Inovação contínua
Produtos para todas as ocasiões
Produtos concebidos para crianças
Porções pequenas
Sem uso de gorduras nem óleos vegetais hidrogenados
Sabor único em cada produto
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Publicidade e
comunicação
responsáveis
Instruções para uma
correta eliminação de
resíduos
Produtos com
brinquedos surpresa:
os valores de
surpresa e segurança
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PONT
Grandes marcas
em pequenas
porções individuais
Informação nutricional
transparente
Frescura: suspensão de
produtos ou remoção de
venda durante o verão

DA

L O G ÍSTIC A
Logística integrada e
ecossustentável
Otimização de
quilometragem
Sistemas de poupança de
energia em armazéns Ferrero

Frescura e qualidade
Origem ética e
sustentável
Bem-estar animal
Rastreabilidade e segurança
Avaliação e monitorização
dos fornecedores de
matérias-primas
Código de conduta
empresarial

Certificação de qualidade
e segurança alimentar
Respeito ambiental e
autoprodução de energia
Otimização de recursos
naturais e reciclagem de
resíduos
Segurança dos
colaboradores
Os 5 Rs das embalagens:
Remover, Reduzir, Reciclar,
Reutilizar e Renovar

OS NOSSOS CONSUMIDORES
A Ferrero quer traduzir a paixão e o empenho para a satisfação dos seus
Clientes em ação, colocando-os no centro das suas atividades diárias.
Nutrição - A Ferrero desenvolveu uma estratégia que pode ser considerada
única, já que assenta num tipo particular de artigos de confeitaria. Este tipo
de produto caracteriza-se por matérias-primas de qualidade, que não só contribuem para o fornecimento de energia pela sua composição natural, mas
também pelo tipo e quantidade de micronutrientes, que são essenciais para
a saúde.
As porções pequenas e as receitas dos produtos Ferrero ajudam os consumidores a adotar estratégias nutricionais baseadas em diferentes episódios
alimentares ao longo do dia, apoiados pela adoção de rótulos nutricionais
claros e exaustivos. O Grupo contribui também para promover bons hábitos
alimentares através de um forte compromisso na investigação científica.

80 %

DOS PRODUTOS FERRERO
CORRESPONDEM A MENOS DE
130 KCAL POR PORÇÃO
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<100 kcal
CONSUMO CALÓRICO
MÉDIO POR PORÇÃO

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA FERRERO - AS PESSOAS

QUALIDADE E FRESCURA - O modelo de negócio da Ferrero foi moldado para
garantir o máximo de qualidade e frescura dos produtos ao longo de toda
a cadeia de valor e para evitar desperdícios de qualquer tipo. Desde o seu estabelecimento, a Ferrero tem depositado o máximo de atenção na seleção de
matérias-primas e ingredientes.
São, na verdade, a qualidade e frescura que determinam as características organoléticas dos produtos. A excelência dos produtos e a sua segurança são
asseguradas por um sistema de procedimentos internos, verificados através
de inspeções sistemáticas e integradas pela Gestão de Qualidade Central nas
fábricas e ao longo da cadeia logística, além de um elevado grau de inovação.
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ESTABELECIMENTOS CERTIFICADOS SEGUNDO
AS NORMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR
FSSC 22000 NO INÍCIO DE 2016

COMUNICAÇÃO RESPONSÁVEL Para o Grupo Ferrero, responsabilidade social significa também adotar
uma série de sistemas de autorregulação, em particular no que diz
respeito à rotulação nutricional e à
publicidade. Estes compromissos são
constantemente verificados por organizações terceiras externas, que
confirmam elevadas taxas de conformidade.
O Grupo está empenhado em servir,
em primeiro lugar, os interesses do
cliente a nível de comunicação honesta e precisa, de forma a ajudar os
consumidores a realizar as melhores
escolhas nutricionais e de estilo de
vida.

NA EUROPA, A FERRERO
NÃO FAZ PUBLICIDADE
A QUALQUER PRODUTO
ALIMENTAR PARA
CRIANÇAS
ABAIXO DOS 12 ANOS

KINDER SURPRISE COMPANY - Durante mais de 40 anos, os produtos
KINDER® da Ferrero têm contribuído
para o crescimento feliz de crianças
de todas as idades, dando origem a
momentos diários de grande emoção.
Ao longo deste período, o processo
de criação das surpresas evoluiu, ao
mesmo tempo que o mesmo compromisso de criar produtos seguros e inovadores é preservado e que o esforço
para continuar a melhorar se mantém.
A Kinder Surprise Company (KSC) é
uma divisão do Grupo Ferrero dedicada a desenvolver e criar pequenos
brinquedos KINDER®, cujas características e jogabilidade das surpresas
necessitam de ser desenvolvidas e
otimizadas especificamente para o tamanho miniatura do mundo KINDER®.
65 TESTES REFERENTES À
SEGURANÇA E QUALIDADE
DE BRINQUEDOS, EM
COMPARAÇÃO COM
OS 38 TESTES EXIGIDOS
PELA REGULAMENTAÇÃO
INTERNACIONAL

A FUNDAÇÃO
LA
FONDAZIONEFERRERO
FERRERO
Fundada em 1983 como uma Empresa Social por Michele Ferrero e sob a direção da sua incansável presidente, Maria Franca Ferrero, a Fundação pretende principalmente melhorar a qualidade de vida dos idosos, encorajando
o desenvolvimento de relações sociais, compromisso e conhecimento.
A Fundação é ativa a nível social, filantrópico, cultural e artístico, dirigindo-se
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principalmente aos colaboradores mais velhos da Ferrero que já se reformaram da empresa e a crianças, através de inúmeros projetos sociais e culturais.
Com base no modelo da Fundação Ferrero, e de inspiração pelo seu mote
“Trabalhar, Criar, Doar”, foram criadas duas “Opera Sociale” na Alemanha e
em França.

580

40

GRUPOS DE
ATIVIDADE

CONTROLOS MÉDICOS
FORNECIDOS EM 2015

20.000

CÓPIAS DA REVISTA
FILODIRETTO DISTRIBUÍDAS

HOMENS E MULHERES DA FERRERO

3. Inclui também os colaboradores
externos da Ferrero, entre os quais
os trabalhadores temporários, agentes comerciais, estagiários e outras
formas de colaboração direta, com a
exceção dos contratos de serviços.
4. O total a 31 de agosto de 2015
inclui 4.317 pessoas empregadas
pelas empresas adquiridas no
decurso do ano fiscal 2014/2015
(Grupo Oltan e Thorntons Plc).
A informação detalhada listada
nesta secção é relativa ao pessoal a
31 de agosto de 2015, num total de
28.928 pessoas, que não inclui os
colaboradores dessas empresas.

Desde 31 de agosto de 2015, o número de colaboradores do Grupo é de
33.219, mais 26 da Ferrero Industrial Services G.E.I.E. e da Fondazione Piera,
Pietro e Giovanni Ferrero, e ainda 7.476 colaboradores externos3, num total
de 40.7214, com um crescimento de 19 % em comparação com o ano
transato, representando 104 nacionalidades diferentes.
O Grupo Ferrero confirma o aumento da presença extraeuropeia (36,9 %) e
a relevância do emprego feminino (42,4 %). Por outro lado, a Ferrero está
empenhada em sustentar e salvaguardar a segurança e a saúde de todos os
seus colaboradores, contratantes, visitantes e todos aqueles que fazem parte
da sua esfera de influência, e investe em formação profissional, bem como
em formação institucional e de gestão para os seus colaboradores: com este
intuito, a Ferrero opera o Ferrero Learning Lab - através dos quatro Pilares da
Aprendizagem - e inúmeras iniciativas nos seus escritórios locais.

42,4 % 71,8 % 394.957
DE MULHERES

DE COLABORADORES
EFETIVOS
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HORAS DE FORMAÇÃO NA
UNIVERSIDADE FERRERO

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA FERRERO - AS PESSOAS

PROJETO DE EMPREENDEDORISMO MICHELE FERRERO

Camarões (Yaoundé)

África do Sul (Walkerville/Midvaal Gauteng)

Índia (Baramati/Pune, Maharashtra)

O espírito empreendedor e filantrópico que tem caracterizado o Grupo Ferrero desde a sua criação tem sido a fonte de inspiração das Empresas Sociais
Ferrero, concebidas e criadas há quase dez anos por Michele Ferrero, inicialmente nos Camarões e posteriormente na África do Sul e na Índia. Este projeto inclui empresas comerciais para todos os efeitos: os seus objetivos são, portanto, gerar lucro. Contudo, elas agem de acordo com um espírito “social”
porque pretendem criar postos de trabalho nas áreas menos desenvolvidas
de países emergentes. Por outro lado, implementam projetos e iniciativas de
natureza social e humanitária, que visam salvaguardar a saúde e o desenvolvimento educacional e social de crianças e jovens nesses países.
A iniciativa
das Empresas
Ferrero foi rebatizada como “Progetto
PROJETO
DE Sociais
EMPREENDEDORISMO
Imprenditoriale Michele Ferrero” (Projeto de Empreendedorismo Michele
Ferrero), em memória do “Cavaliere del Lavoro” Michele Ferrero, que apaixonadamente encorajou e apoiou cada passo do seu desenvolvimento.
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KINDER+SPORT

Promover a qualidade de vida e estilos de vida ativos é a missão do Grupo, e
o Kinder+Sport é um programa dedicado que tem estado em funcionamento
há 10 anos: promove a prática do desporto e procura divulgar a alegria
do movimento por crianças de todo o mundo, inspirando-as a adotar hábitos ativos desde tenra idade. É um percurso que atualmente percorre 25
países, que deu vida ao “Manifesto Geração em Movimento”, apresentado
na Expo de Milão em 2015. Os resultados demonstram progresso considerável, consistente com os objetivos a longo prazo do projeto (definidos
para 2017/2018): para citar alguns, no ano fiscal 2014/2015, o Kinder+Spot
chegou a quatro novos países e moveu 4,1 milhões de crianças, através de 23
desportos diferentes, envolvendo 126 federações e associações desportivas.

3.105 25 10,6 milhões €

NÚMERO DE EVENTOS
ORGANIZADOS

PAÍSES
ENVOLVIDOS
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DE INVESTIMENTO

100 %

ÓLEO DE PALMA SUSTENTÁVEL
CERTIFICADO PELA RSPO COMO SEGREGADO
DESDE JANEIRO DE 2015

mais de 22 %
AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA DE
FONTES RENOVÁVEIS

36 %

DE MATERIAIS RENOVÁVEIS EM EMBALAGENS

91,6 %

DE RESÍDUOS RECUPERADOS
O respeito e a proteção do Planeta constituem
um dos pilares fundamentais da responsabilidade social da Ferrero: por este motivo, ambicionamos combinar uma forte motivação pelo
crescimento com um grande cuidado com a
sustentabilidade. Este compromisso traduz-se
numa série de escolhas responsáveis, direcionadas quer para o fornecimento sustentável de
matérias-primas, quer para a redução do impacto ambiental das atividades de produção, através de dois projetos principais:
F-ACTS - O Compromisso de sustentabilidade agrícola da
Ferrero (Ferrero Agricultural Commitment to
Sustainability) é um programa que representa
o compromisso do Grupo Ferrero em adquirir
matérias-primas de cadeias de fornecimento
sustentáveis. O objetivo principal é melhorar
as condições das áreas rurais e das comunidades locais, bem como o respeito pelo ambiente,
através de projetos e parcerias, da adoção de
padrões e certificações, bem como de compromissos institucionais e coletivos.
Criado no ano fiscal 2013/2014, o
projeto FER-Way - Caminho de Responsabilidade Ambiental da Ferrero
(Ferrero Environmental ResponsiER bility Way) - desenvolve uma abordagem de longo curso, que visa a
boa gestão da sustentabilidade ambiental.
O Grupo está firmemente convencido de que a
transição para uma economia circular é a única
forma de garantir um crescimento económico
sustentável e respeitável.
O projeto FER-Way assenta em quatro ações:
Medição, Planificação, Educação e Colaboração.
FERRERO

ENVIRONMENTAL

RESPONSIBILITY

Way

RESUMO

F-ACTS
Para concretizar as suas ambições de cadeias de fornecimento agrícola sustentáveis, a Ferrero lançou, dentro da sua estrutura F-ACTS, os programas
Ferrero Farming Values (FFVs) para as suas matérias-primas principais.

Cacau
COCOA

30 - 65 - 70 - 35

40 - 70 - 80 - 60

50 - 0 - 100 - 10

Em 2014/2015, o Grupo alcançou o objetivo de 44 % de cacau certificado
como sustentável, através do fornecimento por empresas agrícolas com certificação UTZ, Rainforest Alliance e Fairtrade.
A Ferrero colabora constantemente com organizações sem fins lucrativos e com organizações agrícolas para lidar com temas de índole agrícola,
social, ambiental e económica na produção de cacau, para apoiar projetos
locais em curso de combate ao trabalho infantil e para facultar formação aos
agricultores.
25%

50%

20%

AGOSTO DE 2013

FINAL DE 2016

75%

100%

FINAL DE 2018

FINAL DE 2020

Origens: Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Equador, Camarões, entre outros
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Óleo do fruto da palmeira

PALM OIL

O Grupo Ferrero tem estado a trabalhar para um fornecimento responsável de óleo de palma desde 2005,
altura em que a estratégia do Grupo
envolveu investimento na certificação
“Roundtable on Sustainable Palm Oil”
(RSPO).
Desde janeiro de 2015 que a Ferrero usa apenas óleo de palma 100 %
sustentável com certificação RSPO
como segregado.
O compromisso do Grupo continua,
otimizando a rastreabilidade e assegurando o respeito por planeta, colaboradores e comunidades locais, também através da Carta sobre o Óleo de
Palma e da parceria com a TFT.

05 - 20 - 90 - 0

Avelãs

05 - 30 - 100 - 10

HAZELNUTS

No final de 2015, em linha com o
plano definido, o Grupo atingiu
completa rastreabilidade de mais
de 5 % da sua compra de avelãs.
A rastreabilidade é essencial para
assegurar os padrões de qualidade
de produção e dos produtos.
O Grupo está também empenhado
na sustentabilidade do setor através do FFV Hazelnut Production
Programme: este programa está
em curso hoje em dia na Turquia e
pretende melhorar as condições dos agricultores e das suas famílias, com
projetos de formação, apoio técnico, salvaguardando as crianças e o seu
direito à educação. No ano fiscal de 2014/2015, a Ferrero continuou a apoiar
e participar na parceria público-privada prolongada com a Caobisco e a OIT
(Organização Internacional do Trabalho).

5%

FINAL DE 2014

15%

FINAL DE 2016

50%

FINAL DE 2018

100%

FINAL DE 2020

Origens: Turquia, Chile, Itália

22

PANTONE 4695 CVC

20 - 60 - 100- 10

45 - 10 - 100 - 20

65 - 25 - 100 - 40
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Açúcar de cana

SUGAR - 001

50 - 0 - 100 - 10

0 - 0 - 0 - 30

0 - 0 - 0 - 50

A Ferrero manteve e empenhou-se em relações fortes baseadas na confiança
com vários produtores de açúcar e cooperativas agrícolas, de forma a garantir açúcar 100 % não OGM e para alcançar um objetivo intermédio de
mais de 20 % de açúcar de cana certificado como sustentável até ao final
de agosto de 2015.
O açúcar é certificado pela Bonsucro, uma organização reconhecida mundialmente que promove a sustentabilidade no setor do açúcar de cana.
Os compromissos do Grupo estão centrados na redução dos impactos ambiental e social, na proteção da biodiversidade, do ecossistema, dos direitos
humanos e das condições de trabalho, bem como no cumprimento da regulamentação, através de uma rigorosa seleção de fornecedores.

40%

10%

FINAL DE 2014

FINAL DE 2016

100%

70%

FINAL DE 2018

FINAL DE 2020

MARÇO DE 2015

Ovos

EGGS

0 - 10 - 20 - 40

0 - 60 - 100 - 0

0 - 45 - 100 - 0

Origens: Brasil, Índia, Austrália e outros

Graças ao compromisso contínuo e à colaboração com fornecedores, em setembro de 2014, o Grupo alcançou o objetivo de 100 % de ovos de aviário
para todas as fábricas da União Europeia, em linha com o seu objetivo. A
Ferrero está empenhada em desenvolver uma estratégia de fornecimento de
ovos livre de gaiolas também na Turquia e no México, onde o fornecimento de
ovos de aviário não é uma prática comum, de forma a alcançar o objetivo de
100 % de fornecimento de ovos de galinhas livres de jaulas a um nível global.

60%

40%

SETEMBRO DE 2012

SETEMBRO DE 2013

100%

SETEMBRO DE 2014

Para fábricas na UE

Leite

MILK

30 - 0 - 10 - 20

Origens: EU-15 para instalações da UE

60 - 0 - 10 - 30

As relações de longo prazo estabelecidas com produtores de leite cuidadosamente selecionados asseguram e melhoram a frescura e a qualidade do
leite adquirido, respeitando rigorosos padrões a nível global e fortalecendo
as “cadeias de fornecimento curtas e controladas” do Grupo.
A Ferrero consegue criar um sistema de rastreabilidade racionalizado, que
vai além da legislação, para fornecer uma imagem clara do percurso desde
a quinta até ao produto. Em 2015, o Grupo implementou o MQP - Milk
Quality Project - para 11 fornecedores estratégicos que representam mais de
90 % do leite fornecido na Europa, de modo a melhorar o bem-estar animal
e reduzir o impacto ambiental.
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HCo - FERRERO HAZELNUT COMPANY

A Ferrero opera ao longo de toda a cadeia de fornecimento da avelã, desde
as fases de plantação às de processamento industrial, chegando à venda a
empresas que trabalham com produtos semiacabados e alcançando, na prática, um modelo de cadeia de fornecimento completamente integrado.
No final de 2014, esta gestão integrada levou à criação da Ferrero Hazelnut
Company (HCo), com o intuito de juntar todos os intervenientes a operar na
cadeia de fornecimento da avelã dentro de uma única organização. A 31 de
agosto de 2015, mais de 3.000 pessoas colaboravam com a HCo.
O surgimento da Ferrero Hazelnut Company levou a uma redefinição e a um
alargamento do espetro de ação do Grupo, tornando-se hoje um dos principais atores mundiais no setor da avelã.
A Ferrero Hazelnut Company (HCo) é representada por seis plantações Ferrero (Chile, Argentina, Geórgia, África do Sul, Austrália e Sérvia) e oito fábricas de processamento (localizadas em Itália, Chile e Turquia).
DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAÇÕES FERRERO

1991

1994

2007

2009

2011

2013

SÉRVIA:
200 ha plantados
Produção de viveiros
GEÓRGIA:
3500 ha plantados
Produção de viveiros

CHILE:
3100 ha plantados
Produção de viveiros

ARGENTINA:
200 ha plantados
Produção de
viveiros

ÁFRICA DO SUL:
550 ha plantados
Produção de viveiros
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AUSTRÁLIA:
900 ha plantados
1100 ha em processamento
para plantação de viveiros
Produção de viveiros
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MINIMIZAR O IMPACTO AMBIENTAL
Desde o ano fiscal 2013/2014, com o lançamento do projeto FER-Way, dirigido à gestão correta da sustentabilidade económica, o Grupo tem prestado
particular atenção à medição do impacto de toda a cadeia de fornecimento dos seus produtos. O projeto baseia-se na abordagem Life Cycle
Thinking (LCT), que considera as diferentes fases da vida de um produto e os
seus principais impactos no ambiente, avaliando também aqueles que não
estão sob controlo direto do Grupo, e articula-se em 4 áreas distintas.

MEDIÇÃO
da pegada ambiental das
atividades do Grupo, usando o
progresso de monitorização e
indicadores reconhecidos

COLABORAÇÃO
com universidades,
associações,
instituições de
investigação,
fornecedores e
ONGs mediante
trabalho em
projetos
comuns

FERRERO

PLANIFICAÇÃO

ENVIRONMENTAL

RESPONSIBILITY

de produtos,
embalagem,
equipamento e
edifícios
estabelecendo
objetivos a médio
a longo prazo
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Além disso, através do seu projeto de responsabilidade ambiental
FER-Way, a Ferrero apoia e promove o desenvolvimento de uma
economia circular, uma economia
planeada para se autorregenerar,
que está a substituir o modelo de
consumo linear tradicional.
Para este fim, o Grupo começou a
repensar a gestão de muitos dos
seus recursos, especificamente de
ingredientes alimentares, energia
e materiais de embalagem, como
“ciclos”, em vez de cadeias de fornecimento lineares convencionais.

RE

de colaboradores, fornecedores e
clientes através de oportunidades de
formação e informação
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FERRERO4FUTURE (FERRERO PARA O FUTURO)
No contexto do projeto FER-Way, foi criada a plataforma Ferrero4Future:
quatro áreas de ação, nas quais o Grupo Ferrero está a trabalhar para se lançar no sentido de um futuro mais sustentável.

USO EFICIENTE
DE RECURSOS

EMISSÕES

PROTEÇÃO DO
ECOSSISTEMA
NATURAL

GESTÃO DE
RESÍDUOS

ER

Way
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GESTIONE
RIDUZIONE
DEI RIFIUTI
DELLE EMISSIONI

1.

TUTELA
DELL'ECOSISTEMA
NATURALE
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Uso eficiente de recursos

Os recursos são um bem precioso para a Ferrero e é importante usá-los de forma responsável. Recursos como água, energia e materiais de embalagem estão disponíveis apenas em
quantidades limitadas. Por esse mesmo motivo a Ferrero está
a trabalhar para reduzir o seu uso ao longo de toda a cadeia de
produção dos seus produtos.
GESTIONE
DEI RIFIUTI

2.

Emissões

O Grupo quer crescer como empresa com baixas emissões. Por
este motivo, de forma a reduzir o seu impacto, mede e gere a
sua pegada de carbono, procurando inovação e colaboração
tecnológicas, e centrando-se não só no impacto da sua atividade, mas também no impacto de toda a sua cadeia de valor.

3.

Gestão de resíduos

Em linha com a política do Grupo para a redução geral de
desperdício e melhor gestão da cadeia de produção, e de
acordo com as visões da União Europeia relativamente ao aumento da quantidade de resíduos recuperados, as duas principais áreas de intervenção das fábricas de produção do Grupo
no tema dos resíduos dizem respeito à redução da produção de resíduos em
termos absolutos e ao grau de recuperação, igual a 91,6 %.

ER

4.

Way

Proteção do ecossistema natural

A atividade do Grupo Ferrero, como parte do ecossistema global, pode gerar impacto diretamente ou ao longo da cadeia
de fornecimento. É muito importante, a partir do momento em
que os elementos do ecossistema envolvidos estejam identificados, conservá-los ativamente. Em particular para uma empresa alimentar como a Ferrero, a biodiversidade, a desflorestação e o uso
do solo são certamente aspetos-chave.
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