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Em 2018, o Hilton dentro de seu programa de Responsabilidade Corporativa, 
denominado Travel with Purpose, adotou um compromisso ambicioso de realizar 
transformações socias e ambientais positivas em escala global até 2030.  A compra 
responsável é um aspecto essencial da nossa estratégia de responsabilidade social 
corporativa.  

Um dos nossos objetivos para 2030 é o compromisso global com a compra de ovos de 
galinhas criadas sem gaiolas sempre que possível e em todos os hotéis sob a 
administração Hilton. Esta iniciativa decorreu do nosso compromisso de 2015, de 
passar a usar ovos de galinhas criadas sem gaiolas em 19 países, e nos hotéis Hilton 
Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy 
by Hilton e DoubleTree by Hilton até ao fim de 2017. 

Fizemos avanços importantes em relação a esse compromisso e, hoje, mais de 70% 
dos ovos que consumimos são de galinhas criadas ao ar livre em todas as nossas 
operações nos Estados Unidos, nosso maior mercado, e no Reino Unido. Como 
podemos observar em nosso relatório de responsabilidade empresarial de 2018, 
continuamos a trabalhar com os nossos hotéis e fornecedores para ampliar esse 
compromisso inclusivepara mercados que apresentam desafios em termos de 
disponibilidade e custo. 

Hoje estamos satisfeitos em nos juntar a outras redes do setor e formalizar o nosso 
compromisso de comprar, a totalidade dos nossos ovos (na casca, na forma líquida e 
em produtos derivados) a nível mundial, de fornecedores que criam as galinhas sem 
gaiolas para toda a carteira Hilton* até o fim de 2025. Também disponibilizaremos a 
nossa política de utilizar ovos de galinhas criadas sem gaiolas nos principais idiomas e 
continuaremos divulgando o nosso progresso anualmente. 

Ansiamos continuar a nossa parceria com os fornecedores, a sociedade civil e o setor 
para promover transformações positivas e sustentáveis com compras responsáveis. 

*Todos os hotéis da nossa propriedade, administrados por nós, assim como 
franqueados no mundo inteiro. 

 

 


