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OBJECTIUS DEL CAS
La finalitat d’aquest cas és analitzar l’estratègia de l’empresa per
articular la seva missió social, combinant-ho amb la viabilitat
econòmica de l’activitat. El cas serveix també com exemple de
cadenes de subministrament desiguals en entorns internacionals que
perpetuen desigualtats econòmiques nord-sud. Els estudiants també
poden discutir i avaluar l’estratègia d’expansió de l’empresa i suggerir
diferents opcions.
L’empresa holandesa Tony Chocolonely1 va ser fundada pel
periodista Teun van de Keuken l’any 2006 arran d’una investigació
que va realitzar sobre la cadena de subministrament del cacau que es
genera amb la producció de la xocolata i d’altres productes derivats
d’aquesta matèria primera.
El periodista va viatjar a Àfrica Occidental entre 2002 i 2007 i va
descobrir que gran part de la xocolata que actualment es ven als
supermercats està elaborada per cacau que s’ha obtingut per
agricultors que treballen en condicions laborals que podrien
qualificar-se “d’esclavitud” i que, molt sovint es troben nens i
nenes treballant en aquestes plantacions. Es calcula que més de 2
milions de nens treballen en la producció del cacau en aquesta
zona del món.
Aquest cas és adient per a estudiants matriculats en assignatures
d’innovació social, empreses socials, negocis inclusius i estratègia
empresarial.

1.

https://tonyschocolonely.com/int/es
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INTRODUCCIÓ
Tony ‘s Chocolonely2 és una empresa holandesa fundada pel
periodista Teun van de Keuken el 2006 arran d’una investigació que
va realitzar sobre la cadena de subministrament del cacau que es
genera amb la producció de la xocolata i d’altres derivats d’aquesta
matèria primera.
El periodista va viatjar a l’Àfrica Occidental entre 2002 i 2007 i va
descobrir que gran part de la xocolata que actualment es ven als
supermercats està compost per cacau que s’ha obtingut per
agricultors que treballen en condicions laborals que podria qualificarse “d’esclavitud” i que, molt sovint es troben nens i nenes treballant
en aquestes plantacions. Es calcula que més de 2 milions de nens
treballen en la producció del cacau.
La cadena de subministrament del cacau té origen en milions de
petits agricultors. S’estima que hi ha 2,5 milions de productors al
món, i que el 60% dels mateixos estan concentrats en dos països
africans: Ghana i Costa d’Ivori. Aquest cacau és comprat al preu més
baix possible ja que és negociat per un nombre molt petit de grans
empreses multinacionals que tenen un gran poder sobre els petits
productors. Algunes de les principals empreses fabricants del món
són Nestlé, Mars, Ferrero, Lindt & Sprüngli i Hershey (veure
l’annex 1 per un rànquing mundial). Aquest baix preu implica que
els agricultors es veuen obligats a viure en la pobresa, el que genera
treball infantil i una forma d’esclavitud moderna entre la població
adulta. A més, aquests guanys situen als agricultors al límit de
subsistència, el que impedeix realitzar inversions que millorarien la
productivitat, qualitat i eficiència dels recursos utilitzats. A la fi de la
cadena de subministrament es troben milions de persones
consumidores. Actualment, el consum anual de cacau mundial és de
4,7 milions de tones i la producció de 4,8 milions de tones.
Després que el periodista Teun van de Keuken constatés que aquests
grans fabricants es negaven a acceptar aquesta realitat, va decidir
crear un producte propi, unes rajoles de xocolata que garantissin
2.
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que el cacau és produït i adquirit en unes condicions laborals
dignes: Tony›s Chocolonely. El sufix “lonely” pretén capturar el
sentiment de solitud que va sentir Teun a l’intentar contrastar
aquesta situació amb les principals companyies productores de
xocolata. El 2006, la companyia es registra i es compromet amb una
missió social: erradicar l’esclavitud de la indústria de la xocolata. I
per a això s’inspira en tres pilars:
1. Augmentar la consciència social, a través d’accions de
comunicació i difusió que donin a conèixer la situació actual
d’esclavitud moderna, tant en persones adultes com
l’explotació infantil.
2. Liderar amb l’exemple, establint bones pràctiques en la cadena
de subministrament, producció i distribució.
3. Inspirar a l’actuació, perquè la seva manera de funcionar i el
seu missatge pugui servir d’inspiració a altres empreses de la
indústria de la xocolata i també influir en eleccions de consum
més conscients.
A partir del 2012, l’empresa comença a comprar el cacau directament
als productors d’Àfrica Occidental. Actualment, l’empresa treballa
amb sis cooperatives de cacau: 2 d’elles situades a Ghana (trucades
ABOCFA3 i Suhum Union4) i 4 situades a Costa d’Ivori
(Kapatchiva5, ECAM6, ECOJAD i SOCOOPACDI).

3. https://www.uncommoncacao.com/abocfaghana
4. https://international-agriculture.com/tag/suhum-kraboa-coltar-cooperative-cocoa-farmers-union/
5. https://www.facebook.com/FairtradeIreland/photos/kapatchiva-coop-in-cote-divoire-has-567-members-spread-across-5-communities-kapt/10157292732988029/
6. https://www.ecam-meagui.com/
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2. L’ESCLAVITUD MODERNA I EL TREBALL
INFANTIL AL SEGLE XXI
El treball infantil està molt estès en el món, segons les dades de l’OIT
(Organització Mundial de la Feina) s’estima que hi ha 152 milions
de nens sotmesos a aquest tipus de pràctiques laborals, afectant 64
milions de nens i a 88 milions de nenes. Les nenes es veuen més
afectades, ja que solen ser víctimes de el comerç sexual i de
matrimonis forçosos, una situació que les continuarà afectant durant
la seva vida adulta. La distribució geogràfica de la feina infantil també
és desigual. La major part es concentra al continent africà, amb
72.100.000 de nens i nenes en aquesta situació, seguida per Àsia i el
Pacífic (62 milions), les Amèriques (10,7 milions), Europa i Àsia
Central (5, 5 milions) i els Estats Àrabs (1,2 milions). Aproximadament
una tercera part dels nens d’entre 5 i 14 anys afectats per treball
infantil estan fora de el sistema escolar; i el 38% d’aquests nens
realitzen treballs considerats perillosos.
L’esclavitud moderna en persones adultes sol derivar-se de rebre una
retribució econòmica massa baixa per a garantir el manteniment de
la unitat familiar, el que no permet una vida digna o, ser víctima de
préstecs amb interessos abusius, els coneguts com a loan sharks, que
les atrapa en un deute impossible de cancel·lar. Això els manté en la
coneguda trampa de la pobresa, un mecanisme que no permet a
persones sortir d’una situació de pobresa. Per a aquestes persones la
previsió és que el seu ingrés futur sigui menor a l’ingrés actual i, per
tant, cada vegada són més pobres.
Des de fa diverses dècades les organitzacions internacionals
estableixen guies per erradicar aquesta realitat. Per exemple, els
Principis Rectors sobre empreses i drets humans de les Nacions
Unides estan fonamentats en el marc desenvolupat pel professor
John Ruggie conegut com “protegir, respectar i remeiar” a partir
del qual s’articulen en els següents principis:

a. Les actuals obligacions dels Estats de respectar, protegir i complir els
drets humans i les llibertats fonamentals;
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b. El paper de les empreses com a òrgans especialitzats de la societat que
exerceixen funcions especialitzades i que han de complir totes les lleis
aplicables i respectar els drets humans;
c. La necessitat que els drets i obligacions vagin acompanyats de recursos
adequats i efectius en cas d’incompliment.
Aquests principis van ser també adoptats per l’OCDE com una Guia
per a les empreses multinacionals l’any 2011. Més recentment, el
2015, es va incorporar als ODS (Objectius de Desenvolupament
Sostenible). L’Objectiu 8 fa referència a la feina decent i al
creixement econòmic i, en concret, la meta 8.7 fa referència a
formes d’esclavitud moderna i explotació infantil:
“Adoptar mesures immediates i eficaces per erradicar el treball
forçat, posar fi als formes modernes d’esclavitud i el tràfic d’éssers
humans i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes
de treball infantil, inclosos el reclutament i la utilització de nens
soldats, i, a tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes
les seves formes “
En el cas de la indústria del cacau, són dos milions de nens afectats i
solen ser les mateixes famílies d’agricultors que es veuen obligades a
treure els nens de l’escola ja que no poden permetre pagar els sous
de treballadors adults. El treball en les plantacions de cacau requereix
d’esforç físic, a causa de que cal transportar càrregues pesades i
manipular matxets per tallar les beines de cacau, això té un elevat
risc a patir ferides. A més, els nens també estan exposats a patir
toxicitat química ja que els arbres de cacau són tractats habitualment
amb pesticides i fungicides.
Encara que els estàndards i objectius descrits per les Nacions Unides
i l’OCDE fa dècades que estan aprovats, no deixen de ser de caràcter
voluntari per part de països i empreses i, segons les evidències
publicades és obvi que en molts casos no es compleixen.
Part de l’activitat de l’empresa fundada per Teun van de Keuken és
exercir de lobby per impulsar canvis legislatius que ajudin a
l’eradicació de l’explotació laboral, tant infantil com adulta. Aquesta
activitat està vehiculada a través de la fundació vinculada a l’empresa:
Chocolonely Foundation7.
7.

https://chocolonelyfoundation.org/

Tony’s va realitzar una petició al novembre de 20198 per a que governs
europeus i americans aprovin una legislació que obligui les empreses a
adherir-se a aquests principis i també realitza lobby en els governs
productors de Ghana i Costa d’Ivori per a que modernitzin les
polítiques agrícoles amb l’objectiu d’incrementar la seva productivitat.
El senat holandès ha estat el primer a legislar en aquest sentit. La
Child Labour Diligence Law obliga tant a les empreses registrades a
Holanda com a les empreses internacionals que subministren
productes o serveis més de dues vegades a l’any a comprovar si hi ha
esclavitud infantil en la seva cadena de subministrament i, si és així,
ha de realitzar accions per combatre-la. El pla d’acció que l’empresa
dissenyi ha d’estar alineat amb els Principis Rectors sobre empreses i
drets humans de les Nacions Unides o bé amb la Guia publicada per
l’OCDE. L’incompliment d’aquesta llei preveu pena de presó per a
la direcció de l’empresa o importants multes econòmiques. La llei va
entrar en vigor l’1 de gener de 2020.

3. LA FIXACIÓ DELS PREUS DEL CACAU
L’agricultor és l’encarregat de conrear i fer la collita de les beines de
cacau, de fermentar i assecar els grans. Per tota aquesta feina rep un
preu fix per tona de cacau: és l’anomenat “preu en origen” i que és
establert anualment pels governs de Ghana i Costa d’Ivori però que
també està supeditat als preus internacionals.
Encara que tant la producció com el consum de cacau han
experimentat augments constants, el preus han registrat importants
disminucions. En els anys setanta cada tona es pagava a 4.000 dòlars
i actualment, es ven entre 2.400 i 2.500 dòlars per tona, el que
suposa una reducció al voltant del 40 % del preu. Això suposa un
ingrés mitjà per als agricultors de 0,78 dòlars al dia segons el
Baròmetre del Cacau9 de 2018 elaborat per una xarxa d’ONG i
sindicats que defensen el comerç just d’aquest producte.
8.
9.
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En aquest sentit i, potser gràcies a les activitats de lobby de Tony ‘s,
al juny de 2019, es va produir un desenvolupament important: els
països de Ghana i Costa d’Ivori van decidir intervenir en l’espiral
descendent dels preus i fixar una prima de 400 dòlars per tona per
cada contracte venut. Aquest anunci va generar molta volatilitat10
en la cotització de mercat de futurs del cacau que va aconseguir el
seu màxim anual a 2.602 dòlars per tona11. Una de les possibles
conseqüències és que les grans empreses busquin proveïdors
alternatius de cacau situats en altres països africans, com Nigèria o el
Camerun o bé en països llatinoamericans com Equador o el Brasil.
No obstant això, la producció en aquests països és molt menor i, no
cobreix la gran demanda mundial actual.
També han aparegut objeccions raonables que qüestionen que la
prima arribi realment al seu destí: els agricultors de cacau. Cal
recordar que aquests països situats a l’Àfrica Occidental tenen índexs
de corrupció elevats i que el nivell de transparència és molt menor
que en els països més desenvolupats econòmicament. Ghana, que és
un país més estable, està en la posició 78º - d’un total de 180 - en el
Rànquing de l’Índex de Corrupció Percebut (any 2018) i Costa
d’Ivori està en la posició 105º.

4. CERTIFICACIONS DE COMERÇ JUST I
TRAÇABILITAT
Existeixen diversos sistemes de certificació de comerç just que
intenten pal·liar aquesta situació oferint una prima econòmica als
productors. Els sistemes de certificació són molt semblants i les
diferències rauen en visió sobre la sostenibilitat i la seva història. Els
dos més importants en aquest moment són: Fairtrade, que és la més
antiga i Rainforest Alliance. Els dos sistemes aborden factors socials
-no permeten el treball infantil o forçat-, proposen el
desenvolupament econòmic i promouen pràctiques agrícoles que
respectin el medi ambient.
10.
11.

https://elpais.com/economia/2019/11/07/actualidad/1573118221_350870.html
Organització Internacional del Cacau https://www.icco.org/
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4.1. Fairtrade sosté que els agricultors són més forts quan s’uneixen.
En conseqüència, els agricultors de Fairtrade han d’unir-se a una
cooperativa, que rebrà una prima monetària al preu fixat per
millorar les condicions laborals i productives de la cooperativa.
4.2. En canvi, Rainforest Alliance treballa amb agricultors
independents i posa més èmfasi en la conservació de l’entorn.
Aquesta organització, va absorbir el 2017 un altre important sistema
de certificació -UTZ- que també treballa amb
agricultors independents i es centra en la professionalització i en
l’augment de la productivitat.
Actualment, degut a una major sensibilitat social, la majoria
d’empreses multinacionals estan implantant sistemes de certificació i
traçabilitat propis o treballen amb alguna d’aquestes organitzacions
certificadores. Per exemple, Nestlé col·labora amb UTZ (Rainforest
Alliance) i Mars amb totes dues, Rainforest Alliance i Fairtrade.
Quan Tony ‘s Chocolonely va començar la seva activitat, l’única
certificació que existia era Fairtrade Netherlands que és la que va
adoptar, però que s’adapta perfectament a la missió de l’empresa
perquè garanteix un preu mínim i treballa amb cooperatives. No
obstant això, per l’empresa la certificació es considera un mesura
necessària però no suficient, ja que els preus continuen sent massa
baixos per permetre una vida digna als agricultors. A més, segons
Tony ‘s, aquestes certificacions han servit durant molt de temps de
justificació per eximir de responsabilitat als compradors de cacau de
les pràctiques laborals en el subministrament del cacau.
L’empresa ha desenvolupat una fórmula que permet calcular el preu
per quilogram que haurien de rebre els agricultors per viure
dignament. Aquesta fórmula es basa en el nombre de persones per
llar, el cost de la vida al país i el cost dels cultius. Després d’aplicar-la,
es va comprovar que un agricultor ha de cobrar 2,10$/kg de cacau a
Ghana i 2,20$/kg a Costa d’Ivori. Això pot servir de referència per
saber amb més exactitud quin és el Premium addicional que ha de
pagar Tony ‘s Chocolonely després d’abonar la prima de certificació
de Fairtrade.
9

Per exemple, per a l’any 19/20 i pel producte provinent de Costa
d’Ivori la prima de Tony’s va ser de 350 dòlars, el que va garantir a
l’agricultor el preu mínim.

Costa d’Ivori
Preu agricultor

1 .375 $ / tona

Fairtrade

475 $ / tona

Premium Tony ‘s

350 $ / tona

Total rebut

2.200 $ / tona

Figura 1. Preu d’una tona cacao
Font: Comptes Anuals Tony’s Chocolonely

Finalment, destacar que en moltes ocasions el cacau certificat sol
barrejar-se amb el no certificat i les compres de matèria primera es
realitzen conjuntament amb tot el cacau barrejat - certificat i no
certificat - pel que a al final, una persona consumidora pot estar
pagant per una xocolata que és certificada però ser una altra persona
la que ho estigui assaborint.
Aquesta realitat està generant pressió a les empreses multinacionals a
dissenyar sistemes de traçabilitat que garanteixin l’ús del cacau
certificat. Un article publicat al Washington Post12 el juny de 2019
denuncia que les grans empreses de la indústria de xocolata es van
comprometre a acabar amb el treball infantil fa dues dècades però
que han avançat molt lentament. És més, un estudi independent
realitzat per la Universitat de Tulane, als Estats Units, va mostrar
com el nombre de nens treballant en plantacions de cacau va
augmentar un 50% entre 2009 i 2014 a Costa d’Ivori; mentre que a
Ghana només va disminuir lleugerament. Segons l’article de
Washington Post, Mars només pot rastrejar l’origen del 24% del cacau
12. https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/business/hershey-nestle-marschocolate-child-labor-west-africa/
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adquirit, Hershey menys de la meitat i Nestlé el 49%. Ara mateix,
Tony ‘s Chocolonely és l›únic que té la traçabilitat el 100% del seu
cacau garantit.

5. ELS CINC PRINCIPIS DE COOPERACIÓ DE
TONY‘S CHOCOLONELY
La traçabilitat del cacau de Tony ‘s s’aconsegueix gràcies a la relació
de l’empresa amb els seus proveïdors de Ghana i Costa d’Ivori.
Aquesta relació es basa en cinc principis i, l’empresa considera que,
una vegada establerts, ja no és necessari per als agricultors recórrer a
pràctiques laborals a properes a l›esclavitud o a l›explotació infantil.
A continuació es descriuen aquests principis:
1. Els grans de cacau són comprats directament a les cooperatives associades i, per tant, són traçables. D’aquesta manera, es
garanteix que les persones consumidores estiguin comprant i
menjant cacau produït en condicions laborals dignes.
2. Els ingressos nets dels agricultors han de proporcionar un nivell de vida decent per a tots els membres d’una llar mitjana.
3. Empoderament dels agricultors, invertint en les cooperatives,
mostrant-los com funcionar de manera més professional, ajudant-los a aconseguir economies d’escala i a millorar la seva
gestió financera.
4. Relacions a llarg termini. Es garanteix un període de col·laboració de 5 anys. Durant aquest temps els agricultors tenen
assegurada la prima per la seva collita i poden invertir en els
actius que considerin necessaris com ara noves plantes, equips
agrícoles o formació.
5. Major qualitat i productivitat. Un agricultor hauria de poder produir 800 quilos de cacau per hectàrea. Actualment,
molts agricultors només produeixen el 30-40%. La prima
s’ha de destinar a incrementar la productivitat i la qualitat
del producte.
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L’empresa ha decidit obrir aquest model a la resta de la indústria de
la xocolata amb l’esperança de contribuir a un canvi global13 en línia
amb la seva missió de “erradicar l’esclavitud en la indústria de la
xocolata”. Aquelles empreses que requereixen de l’adquisició de
cacau poden adherir-se a aquests cinc principis de cooperació i
l’empresa proporcionarà tota la informació i les eines necessàries als
seus competidors perquè puguin copiar-ho. La visió de l’empresa és
que quantes més empreses utilitzin el mateix model més a prop
estaran de poder complir amb la seva missió. Aquesta iniciativa és
molt recent però ja s’han pronunciat alguns productors interessats
en adoptar el mateix model.

6. LA MISSIÓ SOCIAL COM A PRIORITAT
Tony’s Chocolonely rep peticions sobre la producció de xocolata
orgànica, és a dir, conreat sense l’ús de productes químics i sobre el
seu nivell de compromís amb el medi ambient. El canvi climàtic és
un tema especialment important ja que la sequera i la calor extrema
poden reduir la qualitat dels grans de cacau. La visió de l’empresa és
tenir en compte aquestes demandes socials però sense anar en
detriment del seu principal missió.
Per exemple, la primera cooperativa orgànica certificada a l’Àfrica
Occidental és ABOCFA que actualment és subministradora de
Tony ‘s, però l’agricultura orgànica no és la que genera millors
ingressos per als seus proveïdors. Aquest tipus de cultius requereixen
de molta habilitat, coneixement i de capacitat d’inversió. Ara
mateix, aquesta situació està lluny de la realitat per a molts dels
proveïdors de cacau, de manera que l’agricultura orgànica no
garanteix un impacte social positiu. Encara que Tony’s compra una
part de la xocolata amb certificació orgànica ha decidit prioritzar
l’impacte social abans que oferir un producte 100% orgànic.
Respecte a la política mediambiental, l’empresa anima que els
agricultors utilitzin els mètodes de producció més respectuosos amb
13.

https://www.tonysopenchain.com/
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el medi ambient. La formació que reben les cooperatives els ajuda a
minimitzar la utilització de pesticides i assegura un ús adequat i
econòmic dels fertilitzants químics. L’empresa ha prohibit la
desforestació i està compensant les emissions de CO2 a través de
finançament de projectes de la plataforma Justdiggit14. El 2012 van
modificar els embolcalls de les rajoles de xocolata, utilitzant un paper
reciclat amb certificació FSC i sense recobriment. D’altra banda, la
làmina metal·litzada de l’interior de l’embolcall conté la major
quantitat possible de material reciclat i també es produeix amb el
mínim gruix possible.

7. L’ESTRATÈGIA EMPRESARIAL
L’únic producte de l’empresa és una rajola de xocolata que no està
dividida en parts iguals com és habitual en aquests productes. És una
manera d’exemplificar la gran desigualtat que existeix en la indústria
de la xocolata. En algunes de les rajoles es poden endevinar les
formes geogràfiques de països productors de cacau, com Ghana i
Costa d’Ivori, però també d’altres.

Figura 2. Disseny d’una rajola de xocolata
Font: pàgina web Tony’s Chocolonely

A part de la rajola clàssica gran, també tenen rajoles petites de 50
grams. Les rajoles tenen diferents proporcions de cacau i, en algunes
d’elles, també afegeixen altres sabors o cobertures com el caramel ,
l’ametlla o la sal marina.
14.

https://justdiggit.org/
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Figura 3. Imatges de la varietat de productes
Font: pàgina web Tony’s Chocolonely

Durant molt anys, la distribució del producte es va limitar a una
única botiga situada a Amsterdam, anomenada Tony’s superstore o
bé es podia adquirir en línia a través d’Amazon o altres e-commerce.
El primer focus de l’empresa va ser establir-se al mercat nacional,
Holanda, on ha aconseguit un 19% de quota de mercat i l’empresa
considera que pràcticament està saturat.
L’empresa considera que sense creixement econòmic i financer és
difícil obtenir un impacte significatiu en la indústria. En el seu
informe anual l’empresa fixa uns objectius financers d’un creixement
en ingressos del 50%, un 40% de marge brut i almenys un 1,9%
mínim de beneficis.
La figura 4 mostra l’increment d’ingressos durant els últims sis anys.

Figura 4. Evolució dels ingressos de Tony’s Chocolonely
Font. Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals
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L’empresa no ha aconseguit els objectius financers marcats per 2019
i ho justifica en el fet que ha estat un any d’inversions i expansió que
donaran els seus resultats en els propers anys15. Durant els últims
anys s’ha enfocat en la internacionalització y la seva estratègia
consisteix en dividir el món en tres tipus de mercat: Or, Plata i
Bronze. L’Or és la part del món que l’empresa considera més
important i és allà on estableixen oficina i un equip propi. Això s’ha
fet a Estats Units i també al Regne Unit. En els mercats Plata, han
buscat un distribuïdor que ha estat format per l’empresa per tal de
que pugui transmetre la seva història i construir la marcar. Formen
part d’aquest mercat plata Alemanya, Suècia, Bèlgica, Finlàndia,
Noruega i Dinamarca. En els mercats Bronze es buscaran
oportunitats a través del seu soci d’exportacions.

Figura 5. Balanç de Situació de Tony’s Chocolonely
Font. Comptes anuals Tony’s Chocolonely
15.

https://tonyschocolonely.com/us/en/annual-fair-reports/annual-fair-report-18-19
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Part de l’inversió en actius correspon a una antiga fàbrica de farina
de la ciutat holandesa de Zaandam. Aquest equipament està situat
davant de mar i té un fort caràcter emblemàtic a la zona. El projecte
de Tony ‘s és rehabilitar l’espai per allotjar un futur parc d’atraccions
en el que s’expliquin les injustícies amb les que s’elabora la xocolata
i simularà el funcionament de la cadena de subministrament actual
d’aquesta primera matèria. Aquesta iniciativa recorda les pel·lícules
“Willy Wonka & The Chocolate Factory” (1991) o la versió més recent
de Tim Burton,”Charlie and the Chocolate Factory” (2005) en què un
nen s’endinsa en un fàbrica de xocolata i viu una aventura fantàstica.
L’aposta per aquesta inversió està alineada amb el primer pilar de
l’empresa: generar consciència en la societat.
L’informe anual de l’empresa també detalla les despeses d’impacte
dedicats a erradicar la pobresa de manera voluntària: un total de 4
milions d’euros que suposa un 6,4% dels ingressos. A la nota que es
mostra a continuació, l’empresa qüestiona que tingui sentit que
aquesta aportació que es realitza per erradicar la pobresa sigui
considerada part de les despeses en el compte de pèrdues i guanys.

Figura 6. Pagaments addicionals de Tony’s Chocolonely
Font. Comptes anuals Tony’s Chocolonely
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L’informe anual també mostra els marges obtinguts per l’empresa
per producte. El marge brut és de gairebé el 51% el que permet a
l’empresa viabilitat econòmica per continuar amb la seva missió. En
color blau les aportacions addicionals de caràcter addicional que
realitza l’empresa per erradicar l’esclavitud.

Figura 7. Desglòs del preu d’una rajola de xocolata
Font. Comptes anuals Tony’s Chocolonely

8. PREGUNTES DE DISCUSSIÓ
• Com qualificaries l’estratègia d’expansió de l’empresa Tony ‘s
Chocolonely? Quines altres opcions d’expansió se’t ocorren
per a aquesta empresa?
• Davant els nous requisits dels països de Ghana i Costa d’Ivori,
com creus que ha de reaccionar l’empresa? Pot mantenir la
mateixa prima als agricultors?
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• Creus que l’empresa és viable a llarg termini?
• Tenint en compte el preu final de venda de la rajola de
xocolata, es significatiu l’augment de la prima que reben els
agricultors respecte a aquest preu de venda? Quines altres
estratègies podrien desenvolupar-se per augmentar els
ingressos dels agricultors?
• Des d’una perspectiva empresarial, com pot diferenciar-se
Tony si la resta d’indústria del cacau incorpora les mateixes
practiques?
• Com expliques l’elevat creixement de Tony’s en un mercat
madur i amb grans marques del cacau? Quines han estat les
claus i practiques que han permís a Tony ser líder de mercat a
Holanda?
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ANNEX 1. GRANS EMPRESES MULTINACIONALS
Vendes netes mundials de les principals empreses multinacionals
compradores de cacau l’any 2018 (en milions de $).

Figura 8. Vendes netes mundials de les principals empreses multinacionals compradores de
cacau l’any 2018. Font: Statista.
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ANNEX 2. TONY’S CHOCOLONELY STATEMENT ON
INEQUALITY AND SOCIAL INJUSTICE
Tony’s our main mission is to fight for equality and fairness – it
inherently affects how we aspire to do business. This is why we
cannot idly stand by and be silent as black people in America and
worldwide continue to suffer under the oppressive weight of racism.
We must speak out against inequality and violence caused by racism.
It is with a heavy heart that we witness the current events, but it also
fills us with hope to see so many people around the world march in
solidarity and acknowledge that systemic racism is a global and
deeply engrained problem. Systemic racism affects lives in many
ways; be it unbalanced chances in the job market, unjust treatment
in the justice system or unequal business relations.
These social and economic structures sustain and support structural
inequality. They result in poverty and generate wider gaps in
society as they are created by businesses that prioritize profit over
people and the planet. It is this systematic injustice that Tony’s has
vouched to change. We focus our efforts on the people working in
the cocoa industry. We’re far from perfect and we continuously
learn along the way while we aim to lead by example in creating
more equality in the cocoa sector. Our mission is to end the most
dire forms of inequality – modern slavery and illegal child labor –
in the cocoa industry.
As Tony’s, we know that change starts with creating awareness.
Besides supporting via donations we’re currently having further
conversations how we can become even more active as a brand.
Our main priority remains unchanged: to fight inequality in the
cocoa industry. Recent research has shown that illegal child labor is
still increasing. But we also have more work to do in all Tony’s
offices worldwide. The current events made us realize that we need
to step up our game when it comes to continuously being aware of
our own implicit biases and to pro-actively strive for a much more
diverse workforce. There is a lot of work to be done. We are not
there yet.
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We invite our community to join the conversation and be part of
the change, together with us. We want to hear everyone’s voices
and enable everyone’s efforts, so we can make this a better and more
equal world for everyone.
Let’s keep on raising the bar!
06 February 2020
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Ester Oliveras Sobrevias
ester.oliveras@upf.ed
Per disposar de la nota pedagògica del cas,
podeu fer la consuta via email.

Entitats col·laboradores

