RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA 2013
RESUMO EXECUTIVO

Nosso negócio realizou um sólido
progresso em operações sustentáveis e
responsáveis. Um reflexo externo do
nosso ótimo desempenho foi nossa
inclusão, pela primeira vez, no índice Dow
Jones Sustainability World Index.
Hoje, somos o maior fabricante de
chocolates nos Estados Unidos e o que
mais cresce no México, na China e no
Brasil. A próxima etapa do nosso sucesso
é desenvolver uma empresa realmente
global, que seja igualmente relevante,
talentosa e ética em cada um dos
mercados em nosso foco, essenciais para
o nosso contínuo crescimento.
John P. Bilbrey
CEO
The Hershey Company

James E. Nevels
Presidente do conselho de administração
The Hershey Company
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Nós voltamos a nos dedicar em definir os
padrões éticos mais altos possíveis para
fazer negócios. E, embora leve anos para
que os problemas em que trabalhamos
sejam resolvidos, estamos diligentes em
nossos esforços para abordá-los. Estes
problemas incluem compra certificada de
algumas das nossas principais matérias
prima, monitorando as práticas de
negócios de nossos fornecedores e nos
empenhando para abordar o nosso
impacto no clima.

DEFININDO UM PADRÃO SUPERIOR
APRESENTANDO A BONDADE
COMPARTILHADA

Ao final de 2013, desenvolvemos a
estrutura que usamos para organizar e
comunicar nossos esforços de
responsabilidade social corporativa
(CSR, corporate social responsibility)
para melhor definir e divulgar a visão da
empresa para este importante trabalho.
As recompensas por operar eticamente
ao mesmo tempo que obtendo sólido
desempenho financeiro, o que
chamamos de Bom Negócio, criam
valor para nossos acionistas e
desenvolvem as habilidades, influência
e solidez financeira que ajudam nossas
inúmeras partes interessadas a alcançar
uma Vida Melhor e um Futuro

Brilhante. Uma Vida Melhor e um
Futuro Brilhante, por sua vez, abrem
oportunidades de engajamento para
nossa empresa e nossos funcionários,
que aprofundam nosso sentido de
propósito e solidariedade, apoiando,
assim, uma maior eficácia em nosso
desempenho como Bom Negócio.
Usaremos este modelo como filtro para
avaliar e priorizar nossos atuais
compromissos e novas oportunidades,
particularmente aquelas relacionadas a
investir no bem estar de nossas partes
interessadas e na cadeia de valor.

Doação global

Bom
Negócio

Ambiente
Ambiente de trabalho
Compras responsáveis
Integridade e governança

Engajamento com a comunidade
Voluntariado

Vida
Melhor
Criando oportunidades
por meio da educação
e nutrição

Futuro
Brilhante

BONDADE
COMPARTILHADA
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SOBRE A THE HERSHEY COMPANY
Com sede em Hershey, Pensilvânia, EUA, a The
Hershey Company é uma fabricante global líder
de confeitos, conhecida por levar bondade ao
mundo por meio de seus deliciosos chocolates,
doces, confeitos, bebidas e salgadinhos.
Comercializamos, vendemos e distribuímos
nossos produtos em mais de 70 países. Nossas
duas unidades estratégicas de negócios são a
unidade de negócios de chocolate e a unidade
de petiscos.
Ao final de 2013, a Hershey empregava
aproximadamente 13 mil pessoas e tinha vendas
líquidas consolidadas de US$ 7,14 bilhões. As
ações ordinárias da Hershey são negociadas na
Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo
HSY.
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A herança da Hershey de
compromisso com consumidores,
comunidades e crianças começou
com a nossa fundação, em 1894,
por Milton S. Hershey, que
estabeleceu os princípios essenciais
pelos quais nossa empresa opera
atualmente:
•	Fabricar um produto delicioso e de
alta qualidade e vendê-lo a um preço
justo
•	Proporcionar um emprego relevante
e um ambiente positivo de trabalho
aos funcionários
•	Retribuir às comunidades onde a
empresa opera
•	Cuidar bem da terra e de seus
recursos

GRUPOS DE
PRODUTOS
PRIMÁRIOS
Chocolate e confeitos em
barras e saquinhos
Alcaçuz e doces
Chocolates em caixa
Balas e gomas
 rodutos de cozinha,
P
como ingredientes para
bolo, calda de chocolate,
manteiga de amendoim,
coberturas para
sobremesas e bebidas

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS EM 2013
•	Selecionada para os índices Dow Jones Sustainability
World e North America Indices, e premiada com a
medalha de bronze pela DJSI pelo desempenho geral
em sustentabilidade. Uma das 13 empresas de todo o
mundo do setor de Alimentação, Bebidas e Tabaco
escolhida para o índice World Index
•	Única empresa de confeitos identificada pela pesquisa
Civic 50 como uma das empresas mais orientadas a
comunidades da América
•	Indicada para a lista das 100 Melhores Cidadãs
Corporativas pela revista Corporate Responsibility

 rodutos e serviços
P
especializados para
clientes corporativos
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PROGRESSO EM RELAÇÃO ÀS NOSSAS METAS
Integridade da
cadeia de
suprimento

M E TA

PROGRESSO EM 2013

Comunicar melhor o desempenho
em prioridades de engajamento
com clientes e consumidores

Transição para as orientações de
relatório GRI G4;
desenvolvimento de novo modelo
de Bondade Compartilhada para
aprofundar o engajamento

Inscrever mais de 25 mil
produtores de cacau em Gana no
CocoaLink

Cerca de 45 mil fazendeiros de
Gana foram inscritos ao final do ano

Iniciar auditorias sociais internas e
externas via Sedex, e avaliar 25%
dos gastos totais com fornecedores
até o início de 2014

Auditorias conduzidas em todas as
unidades internas de fabricação
selecionadas, e em 86% dos
fornecedores externos
selecionados para análise. Restante
das auditorias a concluir em 2014

Bem estar do
consumidor

Obter certificação de segurança
Certificações obtidas em
alimentar reconhecida pela Global
14 unidades de controle integral e
Food Safety Initiative para todas as em uma unidade em joint venture
nossas operações, integrais ou em
joint venture, e fabricação/
co-embalagem terceirizada até 2012

Operações de
negócios
eficientes

Reduzir desperdícios em 25% até 2015 Reduziu desperdícios em 38%
desde 2009
Alcançar uma taxa de reciclagem
de 85% até 2015

Taxa de reciclagem alcançada de
86,6%

Reduzir emissões de gás carbono
em nossas operações de
distribuição e transporte em 10%
até 2015

As emissões subiram 3,15%, de
2012 a 2013, devido a maior
demanda global por nossos
produtos

Reduzir emissões de gás carbono
em 13% até 2015

Redução das emissões totais de gás
carbono em 22% a partir de 2009

Reduzir o uso/consumo de água em Redução total do consumo de
10% até 2015
água em 73% a partir de 2009

Compras
sustentáveis
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Obter status de “sem descarte de
alimentos em aterros” (ZWL,
zero-waste-to-landfill) em cinco
fábricas até 2015

Meta ultrapassada. Três fábricas
adicionais obtiveram este status,
levando o total de fábricas que
não descartam alimentos em
aterros para seis

Garantir que todo óleo de palmeira
adquirido seja certificado Mesa
Redonda sobre Óleo de Palmeira
Sustentável (RSPO, Roundtable on
Sustainable Palm Oil), fornecendo
disponibilidade de oferta, até 2015

Alcançou 100% de óleo de
palmeira certificado pela RSPO e
com equilíbrio de massa;
trabalhando agora com
fornecedores para alcançar 100%
de óleo de palmeira rastreável e
sustentável, com verificação
independente até o final de 2014

Embalagem

M E TA

PROGRESSO EM 2013

Concluir mínimo de 200 iniciativas
de redução de desperdício,
resultando na eliminação
cumulativa de mais de 9 milhões de
toneladas em materiais de
embalagem entre 2009 e 2016

Conclusão de 180 projetos,
reduzindo o desperdício com
embalagens em
6,35 milhões de tonadas desde
2009 - aproximadamente 70% da
meta de 2016

Manter nosso compromisso de usar Uso de materiais recicláveis por
pelo menos 80% de materiais
peso supera 80%
recicláveis por peso

Segurança e
bem estar
no trabalho

Lançar o programa myWell-Being
para elevar o bem estar do
funcionário e de sua família:
• Alcançar participação de 30% na
avaliação de bem estar entre
funcionários, parceiros e
dependentes
• Alcançar 27% de conformidade
com exames preventivos entre
funcionários, parceiros e
dependentes
• Alcançar 85% de satisfação do
funcionário com os programas
myWell-Being

• Em geral, foram alcançados 36%;
47% dos funcionários
participaram da avaliação sobre
bem estar
• Alcançados 26% de
conformidade com exames
preventivos entre funcionários,
parceiros e dependentes
• Alcançados 94% de satisfação do
funcionário com os programas
myWell-Being

Diversidade e
inclusão

Implantar estratégias de
diversidade e inclusão como parte
de nossa expansão global, ótimo
ambiente de trabalho e cultura de
alto desempenho

Demonstrou nosso
comprometimento por meio da
aquisição estratégica de talentos,
grupos exclusivos de recursos de
negócios e estratégia de
engajamento do funcionário com a
iniciativa “Muitas Vozes One
Hershey”

Doação e
voluntariado dos
funcionários

Elevar a participação do
A participação dos funcionários na
funcionário na campanha United
campanha alcançou 49% e
Way para 53% até 2015, a partir dos angariou US$ 2,9 milhões
36% em 2009
Criar oportunidades significativas
de engajamento do funcionário

Os funcionários doaram mais de
200 mil horas de voluntariado em
suas comunidades, incluindo mais
de 1.300 durante a “Good to Give
Back Week”, nossa primeira
semana de serviços voluntariados

Aumentar a participação na
iniciativa “Dollars for Doers” em
20%, a partir de 2009

Elevou a participação em 56%
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Bom
Negócio
CRESCIMENTO
ORIENTADO
POR VALORES
Progresso adiantado em relação
ao cronograma de metas de
certificação do cacau

100%
40 a 50%
2013 10%
meta
2013 18%
real

2020
2016
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ESTRATÉGIA PARA O CACAU DO
SÉCULO 21
O chocolate é o ingrediente principal de muitos
dos produtos mais populares da Hershey, e garantir
a sustentabilidade dos nossos produtos à base de
cacau é uma prioridade da empresa.
Nossa estratégia para o cacau do século 21,
incluindo o CocoaLink e o Hershey Learn to Grow,
afetará positivamente milhares de produtores de
cacau e suas famílias por meio de tecnologia,
treinamento ao agricultor, estufas para sementes
de cacau, prazos de crédito para materiais
agrícolas de insumo, centros de recursos para os

vilarejos, prevenção contra malária, projetos de
infraestrutura, construção de escolas e
alfabetização, além de programas de saúde.
Também continuaremos a abordar o desafio
multifacetado do trabalho infantil.
O compromisso de adquirir cacau 100% certificado
por terceiros para todos os nossos produtos de
chocolate em todo o mundo, até 2020, é a base da
nossa estratégia. Ao final de 2013, alcançamos 18%
de cacau certificado, praticamente o dobro da
nossa meta no primeiro ano.

LIDERANDO O INCENTIVO PARA O
ÓLEO DE PALMEIRA SUSTENTÁVEL
A The Hershey Company juntou-se à RSPO em
2011 e adquiriu óleo de palmeira 100% certificado
pela RSPO ao final de 2013, mais de um ano antes
da sua promessa original. Fomos mais além em
dezembro de 2013, quando nos comprometemos
em trabalhar com os nossos fornecedores para
adquirir apenas óleo de palmeira sustentável e
100% rastreável até o final de 2014.
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PROGRESSO DAS METAS AMBIENTAIS E FIM
DO DESCARTE DE ALIMENTOS EM ATERROS
Estabelecemos novas metas ambientais, definindo 2013
como o ano base e o final de 2017 como o nosso prazo para
alcançá-las. Acreditamos que continuando a reduzir o nosso
impacto ambiental, iremos alcançar nossa meta de atingir
US$ 10 bilhões em faturamento anual até 2017.

ÁREA

PROGRESSO 2009 A
2013*

Emissões de
gás carbono na
distribuição e
logística nos EUA

As emissões subiram 3,15% Reduzir as emissões de gás
devido a maior demanda
carbono em mais 10%
global por nossos produtos

Operações sem
descarte de
alimentos em
aterros

Seis unidades de
fabricação e cinco
unidades não produtoras
alcançaram o status
de “sem descarte de
alimentos em aterros”

Obter o mesmo status em mais
duas fábricas

Reciclagem

Elevou a taxa de
reciclagem de 72% para
86%

Obter taxa de reciclagem de
90%

Redução de
desperdício

Ao final de 2013, foi obtida
redução de 38% a partir
de 2009

Reduzir desperdícios em
mais 5%

Emissões de gás
carbono

Redução das emissões
totais em 22% a partir de
2009; emissões por quilo
de produtos fabricados
caíram 5%

Reduzir as emissões em mais 15%

Uso de água

Redução do consumo total
de água de 73% a partir
de 2009; o consumo de
água por quilo de produtos
fabricados caiu 72%

Reduzir uso absoluto de água em
mais 17%

Embalagem

Foram concluídos
180 projetos, reduzindo
o desperdício com
embalagens em
6,35 milhões de quilos

Concluir mínimo de
25 iniciativas adicionais,
resultando na eliminação
cumulativa de 7,25 milhões de
quilos em materiais de
embalagem

* Usando dados de 2009
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P E R S P E C T I VA : 2 0 1 4 A
2017

CRESCENDO POR MEIO DO ENGAJAMENTO E
EXCELÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
Para atrair e reter fortes talentos, a Hershey
está comprometida em se tornar a empregadora
global preferencial e um dos melhores lugares
para trabalhar do mundo. Nosso departamento
de recursos organizacionais e talentos globais
trabalha diretamente com a nossa diretoria
para coordenar o planejamento de talentos
e o desenvolvimento da liderança. Em 2013,
estabelecemos conselhos de talentos, avaliamos
a competitividade da nossa remuneração total
nos principais mercados nos quais concorremos
e criamos outras oportunidades para que os
funcionários desenvolvam as habilidades adicionais
que esperamos precisar.

Outros resultados da força de
trabalho:
•	Expandimos nosso compromisso de
contratar ex-combatentes da força
militar norte-americana; nos juntamos à
iniciativa “100,000 Jobs Mission” para
contratar 100 mil membros de serviços
de transição e veteranos militares até
2020
•	Lançamos o inovador Programa de
Aprendizado em Fabricação para
oferecer oportunidades a indivíduos com
deficiências intelectuais e físicas
•	Oferecemos muitos cursos de eLearning
em diferentes idiomas pela Hershey
University; sessões de aula presenciais
cobrem 20 competências profissionais
diferentes e outros temas profissionais e
técnicos
•	Continuamos a aproveitar os pontos
fortes dos nossos grupos de recursos
de negócios, o mais recente sendo o
“Abilities First”

Em 2013, incorporamos métricas de segurança das
nossas operações internacionais ao nosso sistema.
A elevação das taxas de acidentes refletem alguns
dos desafios operacionais nestas instalações
internacionais, assim como as de fábricas
recentemente adquiridas. Estas taxas começaram
a mostrar melhorias no final de 2013.

Principais indicadores
de desempenho
Acidentes por 100 funcionários em tempo integral

SEGURANÇA DO FUNCIONÁRIO
O desempenho de segurança é uma prioridade
contínua da empresa, e a meta da Hershey é
alcançar consistentemente os melhores resultados
no setor. Apesar do nosso foco incansável em
operações seguras, enfrentamos vários desafios
durante o ano.
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Taxa total de acidentes registráveis
(TRIR, Total Recordable Incident Rate)
Dias de afastamento, restrição ou transferência
(DART, Days Away, Restricted or Transferred)
Taxa de dias de trabalho perdidos por acidentes
(LWIR, Lost Workday Incident Rate)

9

Vida
Melhor
APOIAR O
BEM ESTAR
DAS PESSOAS
DOAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA E
FUNCIONÁRIOS
Em 2013, a The Hershey Company doou um total
de quase US$ 9,4 milhões em dinheiro e produtos
a mais de 2.200 organizações.
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Nossas doações incluem:
•	US$ 100.000 ao Canuck Place
Children’s Hospice para construir uma
instalação de 2.790 metros quadrados
•	US$ 100.000 para a campanha Lebanon
Valley Family YMCA Capital
•	US$ 100.000 para a parceria com a
Drugfree.org
•	US$ 400.000 (desde 2003) para o
centro de crianças queimadas de
Guadalajara
•	3.991 sacolas de alimentos doadas para
voluntários em todo o mundo desde 2001

JOGOS DE ATLETISMO DA HERSHEY
O compromisso da The Hershey Company com
atividades e jogos de adolescentes é uma parte
importante da nossa herança e missão de melhorar
o bem estar das crianças. Anunciamos uma nova
parceria com a USA Track & Field e com a
Athletics Canada para introduzir o Run Jump
Throw, um programa para crianças aprenderem as
habilidades básicas de atividade física e se
divertirem explorando o atletismo.

UNITED WAY E CHILDREN’S MIRACLE NETWORK
Desde 1932, a Hershey apoia a United Way e sua
missão de melhorar o acesso à saúde, promovendo
a autossuficiência e fortalecendo famílias nos
Estados Unidos e no exterior. Em 2013, a Hershey
e nossos funcionários marcaram um novo recorde
corporativo ao angariar US$ 2,9 milhões. Também
ajudamos a custear fundos para assistência global
a desastres através da United Way Worldwide.
Nossos funcionários também promovem a
conscientização e angariam fundos para a
Children’s Miracle Network, uma aliança sem fins
lucrativos de hospitais infantis da América do
Norte dedicada ao atendimento primoroso,
pesquisas para salvar vidas e educação preventiva.

GOOD TO GIVE BACK WEEK
Em 2013, a Hershey organizou sua primeira
semana “Good to Give Back Week”, celebrando a
importância da retribuição ao incentivar os
funcionários a se voluntariar em suas comunidades.
Todas as expectativas foram superadas quando
mais de 300 funcionários voluntariaram mais de
1.300 horas de seus tempos.

As muitas atividades incluíram:
•	Embalar refeições em um banco de
alimentos na Pensilvânia
•	Ler para crianças em escolas do ensino
fundamental
•	Coletar e doar fraldas e leite em pó para o
preparo de mamadeiras em Xangai
•	Voluntariar mais de 200 horas no banco
de alimentos e na fazenda da United Way
em Ontário
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DESVENDANDO O
POTENCIAL DAS
CRIANÇAS E
COMUNIDADES

Futuro
Brilhante

COCOALINK

CocoaLink é uma parceria entre o setor público e
privado, estabelecida em 2011 pela The Hershey
Company, a Fundação Global para Cacau e a Ghana
Cocoa Board. A parceria usa tecnologia móvel para
melhorar o sustento dos fazendeiros por meio do acesso
à informação que pode ajudar a elevar a produção e as
rendas. Alcançamos, até agora:
•	Inscrição de 45 mil produtores de cacau em Gana,
superando em muito a nossa meta inicial de
1.450 agricultores
•	Enviamos 1,2 milhão de mensagens de texto gratuitas
para participantes em 1.800 vilarejos nas cinco regiões
produtoras de cacau em Gana
•	Iniciamos o pacote ampliado de mensagem de voz para
agricultores analfabetos e semianalfabetos
•
Estamos comprometidos a
promover a igualdade de gêneros
por meio da iniciativa “Hershey
Learn to Grow”. Os próximos
componentes do programa
incluirão o módulo em Liderança
Feminina, que incentivará a
atuação das mulheres participantes
em cargos de liderança.

Expandimos para a Costa do Marfim

A World Education, que monitora o CocoaLink,
identificou vários impactos positivos entre os
agricultores no CocoaLink:
•	A produção de cacau é 10% superior à produção em
comunidades controladas
•	Os gastos domésticos (um indicador de renda) subiu 78%
nas comunidades de teste
•	65% dos agricultores receberam treinamento básico de
alfabetização
•	Um terço dos agricultores participantes são mulheres
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HERSHEY LEARN TO GROW DE GANA
Criado em 2012, o centro “Hershey Learn to Grow”,
localizado em Assin Foso, a principal região produtora
de cacau em Gana, tem um papel importante em nossa
estratégia de cacau sustentável.
O “Hershey Learn to Grow” e 25 organizações de
agricultores baseadas em comunidades participantes
ajudaram, até o momento, a melhorar o padrão de vida
de 1.467 famílias produtoras de cacau por meio de
treinamento em práticas agrícolas, ambientais, sociais e
comerciais; acesso a melhores materiais de plantio; e
financiamento para insumos agrícolas.
Começando em abril de 2014, a fase II do “Hershey
Learn to Grow” irá:
•	Elevar as oportunidades para mulheres, que são um terço
de todos os agricultores inscritos, e de jovens adultos
•	Oferecer treinamento para ensinar os agricultores a
gerenciar suas fazendas como negócio em vez de simples
lavouras
•	Incluir acesso aos serviços por telefone celular do
CocoaLink
•	Fornecer materiais de plantio de 92 novas estufas

Aproximadamente 80 alunos do
ensino fundamental, nos dois lados do
Atlântico, compartilham uma experiência
educacional e cultural especial por meio
do programa de aprendizado a distância
Hershey Learn to Grow, em Gana.

United States

REVITALIZANDO A CULTURA
DE CACAU NO MÉXICO
Com orgulho, a Hershey lidera o projeto Mexico Cocoa,
uma iniciativa dedicada a salvar o setor de cacau no
México ao replantar e recuperar a cultura na mesma área
em que os antigos Olmecas, Maias e Aztecas cultivaram
o cacau pela primeira vez há quase 4 mil anos. Lançado
em 2012, o projeto se concentra em revitalizar
maisOcean
de
Pacific
mil hectares da cultura de cacau na região de Chiapas, ao
sul do México. Estamos investindo US$ 2,8 milhões, ao
longo de 10 anos, e esperamos que mais jovens adultos
sejam incentivados a se juntar à produção de cacau.

Mexico

Gulf of Mexico

Chiapas

Belize
Guatemala
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MILTON HERSHEY SCHOOL
A Milton Hershey School, fundada em 1909 por
Milton e Catherine Hershey, está localizada em
Hershey, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Milton
Hershey doou toda a sua fortuna para a escola em
1918 ao transferir suas ações na Hershey
Chocolate Company e outros ativos ao Milton
Hershey School Trust, fazendo da escola e de seus
alunos os únicos beneficiários contínuos de nosso
sucesso financeiro, unindo nossas duas
instituições. O Trust continua a ser o nosso
principal acionista.
A escola proporciona, sem custos, educação,
moradia, alimentação e assistência médica a mais
de 1.800 crianças carentes de todas as classes
sociais, desde o jardim de infância até o fim da
educação média.

A The Hershey Company ajuda, com
orgulho, a escola a florescer pelo
nosso sucesso financeiro e por
parcerias diretas igualmente
importantes firmadas com alunos e
pais. Estas parcerias incluem:
•	Project Fellowship: Os funcionários
orientam os alunos, mostrando fortes
exemplos de inspiração e perspectiva
global
•	Hershey Honors Authentic Business
Management Program: Os alunos de
negócios aprendem sobre pesquisa do
consumidor, embalagens, propaganda,
preços, marketing e outros temas
importantes de negócios com os
funcionários da Hershey em um curso
com duração de 35 semanas

PROJETO PEANUT BUTTER
A má nutrição severa e aguda afeta 20 milhões de
crianças e é a principal causa de mortalidade infantil
na África, eliminando o dobro de vidas infantis em
relação à AIDS e malária juntas.
A Hershey é parceira para expandir o Projeto Peanut
Butter, um programa terapêutico revolucionário
lançado pelo Dr. Mark Manary, que oferece alimentos
terapêuticos prontos para uso a crianças mal nutridas:
pastas de alta caloria e fortificadas, semelhantes à
manteiga de amendoim, contendo gorduras
monoinsaturadas, que são fáceis de digerir e ricas em
zinco e proteínas que aprimoram o sistema
imunológico.
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Nosso compromisso com as metas ambientais e sociais estratégicas apoia o
desempenho global do nosso negócio, assim como nossa solidez financeira
nos permite investir em iniciativas de CSR.
P R I N C I PA I S I N D I C A D O R E S D E D E S E M P E N H O

2012

2013

Número de monoinsaturadas em todo o mundo
(tempo integral/meio período)

11.233/622*

12.275/703*

Número de países onde nossos produtos são comercializados

70

70

Número de países onde nossos produtos são fabricados

17

17

Unidades de fabricação (controle integral/joint venture)

15/2

15/2

Vendas líquidas consolidadas

US$ 6,64 bilhões

US$ 7,15 bilhões

Ganhos líquidos

US$ 740,40 milhões

US$ 844,32 milhões

Retorno ao acionista

19,61%

37,37%

Dividendos pagos

US$ 341,21 milhões

US$ 393,80 milhões

Ganhos diluídos por ação

US$ 3,24

US$ 3,72

Fluxo de caixa operacional

US$ 1,09 bilhão

US$ 1,19 bilhão

Custos operacionais (incluindo despesas com juros)

US$ 5,51 bilhões

US$ 5,86 bilhões

Adições de capital

US$ 258,73 milhões

US$ 323,55 milhões

Imposto de renda pago

US$ 327 milhões

US$ 373,90 milhões

Folha de pagamento global

US$ 709,62 milhões

US$ 735,89 milhões

Doações em dinheiro

US$ 6,00 milhões

US$ 7,27 milhões

Doações de produtos

US$ 2,93 milhões

US$ 2,13 milhões

Perspectivas de crescimento a longo prazo

Vendas líquidas
anuais de 5 a 7%
EPS anual de 8 a
10% (diluído)

Vendas líquidas
anuais de 5 a 7%
EPS anual de 9 a 11%
(diluído)

Representação sindical (aproximada)

39%

35%

Número (percentual) de mulheres na equipe executiva

2 (20%)

2 (20%)

Percentual de mulheres na diretoria

1 (10%)

2 (20%)

Percentual de minorias étnicas na diretoria

1 (10%)

1 (10%)

Emissões diretas (Escopo 1) de gás carbono
(CO2e em toneladas métricas)

115.333

101.007

Emissões diretas (Escopo 1) de gás carbono
(por libra de CO2e por produto fabricado)

0,15

0,12

Emissões indiretas (Escopo 2) de gás carbono
(CO2e em toneladas métricas)

258.152

224.738

Emissões indiretas (Escopo 2) de gás carbono
(por libra de CO2e por produto fabricado)

0,33

0,27

Uso de água (litros por quilo de produtos fabricados)

0,98

0,66

Geração de resíduos (em toneladas; inclui reciclagem)

35.714

40.078

Taxa total de acidentes registráveis
(TRIR, Total Recordable Incident Rate)

1,45

1,81

Dias de afastamento, restrição ou transferência
(DART, Days Away, Restricted or Transferred)

0,75

1,09

Taxa de dias de trabalho perdidos por acidentes
(LWIR, Lost Workday Incident Rate)

0,31

0,63

*Funcionários ativos em nossas operações de controle integral conforme dados em 31 de dezembro
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MATRIZ DE QUESTÕES PRIORITÁRIAS
Conduzimos, em 2013, nossa segunda análise de questões
prioritárias para identificar áreas importantes de riscos e
oportunidades. A análise nos ajudou a identificar e priorizar as
questões mais importantes para as partes interessadas desde uma
perspectiva econômica, financeira, ambiental ou social. A matriz
resultante indica as questões com maior resultado (em laranja)
como prioridades para nosso sucesso contínuo nos negócios e a
habilidade de gerenciar os impactos de CSR com eficácia.
Compras éticas
Transparência

Agricultura sustentável

Ética e conformidade
Concorrência
global
Trabalho infantil
Governança

PRIORIDADE PARA PARTES INTERESSADAS

Embalagem/materiais
Presença na comunidade
Emissões de gás carbono
Energia

Segurança
Saúde
alimentar
do consumidor

Rótulo
do produto
Água

Gestão de instalações
Relacionamento com sindicatos

Diversidade

Gestão
de talentos

Saúde e segurança
Desperdício
Satisfação do funcionário

Filantropia

PRIORIDADE PARA A HERSHEY

•

Questão prioritária
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Gestão de RSC
Marketing
e propaganda

GOSTARÍAMOS DE
RECEBER SUAS
OPINIÕES
Nosso desempenho, resumido aqui, é discutido
em mais detalhes na versão integral do Relatório
de Responsabilidade Social Corporativa da
Hershey Company de 2013, disponível em
hersheysharedgoodness.com.
Agradecemos os comentários das partes
interessadas sobre o nosso relatório e o nosso
desempenho. Use o endereço de correspondência
abaixo para enviar seus comentários.
The Hershey Company
Consumer Relations Dept.
19 East Chocolate Ave.
Hershey, PA 17033
Mais sobre a The Hershey Company:
Informações corporativas sobre a The Hershey
Company
www.thehersheycompany.com
Responsabilidade social corporativa da The
Hershey Company
www.hersheysharedgoodness.com
Arquivos Hershey
www.hersheyarchives.org
Atrações de varejo da Hershey
ww.hersheys.com/chocolateworld/
The Hershey Trust
www.hersheytrust.com

21 02 837

Este relatório foi impresso em papel 30% reciclado, ECF
(sem cloro) e sem ácido da versão eletrônica disponível em
hersheysharedgoodness.com Este relatório é reciclável

