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específico que aplica desde 1993: o Modelo de Qua-

lidade Total.

A Mercadona é uma das empresas de supermerca-

dos físicos e online de referência no setor da distri-

buição alimentar em Espanha. Líder do segmento 

de supermercados, no encerramento de 2018 alcan-

çou 1.636 lojas e uma faturação de 24.305 milhões 

de euros.

Empresa de capital familiar, fundada em 1977 dentro 

do Grupo Cárnicas Roig. Em 1981, Juan Roig assu-

me a direção da empresa, que inicia a sua ativida-

de como empresa independente. Atualmente, Juan 

Roig e a sua esposa, Hortensia Herrero, são os acio-

nistas maioritários da empresa, com mais de 80% 

do capital. Durante estes mais de 35 anos, a Mer-

cadona não deixou de crescer e consolidar o seu 

projeto, baseado num modelo de gestão próprio e 

A Mercadona conta com um quadro composto por 

85.800 colaboradores, 300 dos quais em Portugal, 

todos com contratos efetivos, que se esforçam to-

dos os dias para oferecer a máxima excelência no 

serviço. Além disso, partilha com os seus Fornece-

dores Totaler um projeto no qual se trabalha con-

juntamente e a longo prazo para atingir o seu prin-

cipal objetivo: satisfazer as necessidades dos seus 

clientes.

Fachada do supermercado de Ali-Gobeo em Vitória, Álava.

Um projeto partilhado e sustentável com mais de 35 anos 
que a sociedade queira que exista, que sentia orgulho nele 

e que melhore constantemente
MERCADONA
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Supermercado en Avenida Burgos, Logroño.

A Visão

“Conseguir uma Cadeia 
Agroalimentar Sustentável, 
que as pessoas queiram 
que exista e da qual sintam 
orgulho, liderada pela 
Mercadona e tendo “O 
Chefe” como orientação

A Missão
ENCHER A BARRIGA

“Prescrever ao consumidor 
final produtos / soluções 
que satisfaçam as suas 
necessidades de comer, beber, 
cuidados pessoais, cuidados 
do lar e cuidados de animais…

... garantindo sempre a 
Segurança Alimentar, 
Máxima Qualidade, Máximo 
Serviço, Orçamento Mínimo 
e Tempo Mínimo”

Fátima, “Chefe” do supermercado de Olivença, Badajoz.
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Desde 1993 que a Mercadona baseia todas as suas decisões num modelo de gestão denominado Modelo 

de  Qualidade Total.  Através deste, consegue satisfazer com a mesma intensidade os cinco componen-

tes de toda a Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mercadona: “O Chefe”, como internamente denomi-

na os clientes, O Colaborador, O Fornecedor, A Sociedade e O Capital.

MODELO DA MERCADONA
Quem tem um Modelo,  
tem um Tesouro

Um modelo empresarial que ajuda toda a equipa a ir na 
mesma direção, a tomar decisões, desenvolver estratégias 

adequadas e alcançar os objetivos definidos para 
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento onde a 

Mercadona está presente

Modelo de 
Qualidade 

Total

“O 
Chefe”

O 
Colaborador

O 
Fornecedor

A 
Sociedade

O 
Capital

*Dados a 31/12/2018.

1.636
lojas

24.305
milhões de euros de faturação

+6%

 630.000
postos de trabalho diretos, indiretos e 

induzidos em Espanha

85.800   
pessoas com emprego 
estável e de qualidade

1.400
Fornecedores Totaler

5,3
milhões de famílias 

compram na Mercadona

 1.504
milhões de euros de investimento 

+50% 

 593
milhões de euros de lucros líquidos 

+84% 

+20.000
PME e produtores de  

matérias-primas

+2.300
fornecedores comerciais 

e de serviço

DADOS RELEVANTES 2018

300 
em Portugal
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10
lojas em 2019

300
pessoas na  

equipa em 2018

160
milhões de euros de 

investimento desde 2016 

203
milhões de euros de 

compras a fornecedores 
portugueses desde 2016

Irmãdona: Mercadona em  
Portugal

Em junho de 2016, a Mercadona anunciou o seu pla-

no de internacionalização com a entrada  em Portu-

gal.  A empresa criou a sociedade Irmãdona Super-

mercados S.A., com sede fiscal no Porto, onde estão 

situados os seus escritórios centrais, e dispõe ainda 

de escritórios em Lisboa.

A empresa abrirá 10 lojas no segundo semestre de 

2019. A primeira será em Canidelo, Vila Nova de Gaia, 

para a qual a Mercadona, o Sport Clube de Canidelo, 

a Junta de Freguesia de Canidelo e a Câmara Muni-

cipal de Vila Nova de Gaia alcançaram um acordo 

com o objetivo de construir novas infraestruturas, 

proporcionando melhores meios para o desenvolvi-

mento da educação desportiva de crianças e jovens, 

e, deste modo, situar o supermercado no local que 

ocupavam as antigas instalações do clube.

Matosinhos também contará com um supermerca-

do que se localiza na antiga Fábrica de Conservas 

Vasco de Gama, com o compromisso da Mercado-

na de manter a fachada original do edifício histó-

rico, preservando, assim, a história centenária do 

imóvel. Nesta mesma cidade, a Mercadona inaugu-

rou, em junho de 2017, o Centro de Coinovação em 

Matosinhos, o primeiro centro deste tipo em Portu-

gal. Nas instalações, com uma  superfície total de 

1.000m2  distribuídos por dois andares, os “Chefes” 

portugueses ajudam a equipa da Mercadona a de-

finir o sortido de produtos de Portugal e estuda-se 

ao pormenor os seus gostos e hábitos de consumo.

A empresa está também a construir na Póvoa de 

Varzim (Distrito do Porto), em duas parcelas que 

somam um total de 50.000m2, um bloco logístico a 

partir do qual será desenvolvida a atividade logísti-

ca em Portugal.

Para o impulso da primeira fase de expansão em 

Portugal, a Mercadona investiu um total de 160 mi-

lhões de euros e prevê chegar aos 1000 colaborado-

res no país até ao final de 2019.

Supermercado em Canidelo, Vila Nova de Gaia, Porto.
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A satisfação do “Chefe”, como a Mercadona 

denomina os seus clientes, é uma obsessão 

constante para a empresa. É desta satisfação 

que depende o êxito do projeto empresarial e, 

precisamente por isso, “O Chefe” está situado 

no centro de todas as decisões.

Com o objetivo de poder oferecer aos seus 

clientes a máxima qualidade ao mínimo preço 

possível, a Mercadona dispõe de um sortido efi-

caz que garante sempre a segurança alimentar, 

máxima qualidade, um preço mínimo, um servi-

ço excelente e o mínimo tempo para satisfazer 

as suas experiências de compra.

Em 1993, a Mercadona decidiu avançar com uma 

medida pioneira no seu setor ao implementar 

uma estratégia comercial diferenciada em Es-

panha. Foi o início do SPB (Sempre Preços Bai-

xos), origem do Modelo de Qualidade Total que, 

a partir dessa data, tem permitido à empresa 

crescer de forma sustentada e consolidar a sua 

liderança, graças à confiança que, atualmente, 

nela depositam 5,3 milhões de famílias.

Marcas Próprias: 
Marcas que a Mercadona desenvolve desde 1996, cujos fabricantes estão 

claramente identificados na rotulagem

“O CHEFE”
A Mercadona continua 
a inovar e transformar a 
empresa com o objetivo 
de satisfazer “O Chefe”

“O CHEFE” NO CENTRO DE TODAS AS DECISÕES

Centrados em 5 Necessidades:

Comida Bebida Higiene Pessoal

Limpieza do Lar Cuidado dos Animais

• Segurança Alimentar

• Máxima Qualidade

• Sortido Eficaz

• Máximo Serviço

• Mínimo Tempo

• Mínimo Orçamento

Estratégias para 
satisfazer “O Chefe”:
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Para a Mercadona, inovar é pensar constantemente 

no “Chefe”, em oferecer-lhe soluções para as suas 

necessidades que lhes acrescentem valor e pelas 

quais, por isso, estejam dispostos a pagar.

A empresa dispõe de um modelo próprio de ino-

vação transversal, baseado no Manual de Oslo 

(OCDE). Este aborda quatro áreas fundamentais: 

inovação de produto, inovação de processos, inova-

ção de conceito e inovação tecnológica. Em todas 

estas, a Mercadona realiza importantes avanços que 

oferecem ao conjunto da empresa tanto melhorias 

produtivas como de eficiência.

Inovação de Conceito

O Novo Modelo de Loja Eficiente 
está qualificado pelo Observatório 
de Inovação em Grande Consumo 
como uma das práticas inovadoras 
destacadas na Cadeia de Grande 

Consumo em Espanha

Inovação Tecnológica

Agilizar ao máximo a tomada de 
decisões e simplificar os processos. 
Mercadona Online e implementação 

da tecnologia S/4 HANA da SAP para 
aumentar a eficiência e a agilidade 
dos processos e melhorar a gestão

Inovação de Produto

300 novos produtos com um rácio 
de sucesso de 82%. 19 Centros de 

Coinovação em Espanha e Portugal, 
onde, em 2018, foram realizadas 

9.000 sessões com os “Chefes” para 
inovar conjuntamente

Inovação de Processos

Melhorias em processos de 
fabrico e em sistemas logísticos 
para evitar esforços excessivos e 
custos desnecessários, e reforçar 
a produtividade. Nova ferramenta, 
denominada Pedido R, para gerir o 

stock de forma mais eficiente

MODELO DE 
INOVAÇÃO
A diferenciação de uma 
empresa está relacionada 
com a capacidade de inovar e 
ser cada vez mais produtiva

MODELO DE INOVAÇÃO TRANSVERSAL

Segundo acredita o Instituto Cerdà no seu estudo 

“O valor da inovação conjunta”, o rácio de sucesso 

dos novos produtos lançados pela Mercadona, em 

colaboração com os seus fornecedores, é de 82%, 

face aos 24% de média do setor.

Nos últimos anos, alguns dos produtos da empre-

sa foram selecionados pelo Radar de Inovação da 

Kantar Worldpanel para fazer parte do seu Top Ten 

Inovações, o que destaca a aposta que a Merca-

dona e os seus Fornecedores Totaler mantêm na 

inovação.

4 EIXOS
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Coinovação com os “Chefes”

Para introduzir melhorias e inovações de valor que ofereçam  

soluções aos seus “Chefes”, a Mercadona colabora estreita-

mente com eles e com os seus fornecedores. Esta iniciati-

va pioneira, denominada “Coinovação”, pretende aprender 

como os clientes utilizam os produtos, ouvir os seus comen-

tários e inovar com eles.

Em 2018, a empresa continuou a inovar o seu Sortido Eficaz 

e adaptou-se com agilidade aos gostos dos clientes, com 

a introdução de novos produtos “locais” mais ligados aos 

seus costumes e soluções pensadas especificamente para 

dar resposta às suas necessidades.

Centro de Coinovação de Cruce Melenara em Telde, Gran Canaria. Definindo o sortido de vinhos para Portugal no Centro de 

Coinovação de Matosinhos, Porto.

19

75
melhorias de produto

300
novos produtos

centros de coinovação

9.000
sessões com “Chefes”
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Fachada da primeira “Colmeia” da Mercadona Online, em Vara de Quart, Valência.

Mercadona Online
Em maio de 2018, a Mercadona iniciou o 

seu teste-piloto do serviço de venda on-

line em Valência, no qual investiu 12 mi-

lhões de euros na construção do centro 

logístico, denominado “Colmeia”, no polí-

gono de Vara de Quart, em Valência.

No novo serviço de Valência, os pedidos 

podem ser realizados através de um novo 

site de compras e duas aplicações móveis 

(iOS e Android), ambas mais intuitivas e 

fáceis de navegar, resultado da coinova-

ção da Mercadona com os seus clientes.

O serviço foi prestado inicialmente na 

cidade de Valência, e foi integrado nou-

tros bairros da cidade, vários municípios 

e localidades, até contar com um total de 

62.000 novos utilizadores registados des-

de o seu lançamento.

O objetivo da empresa é servir a compra 

completa dos seus clientes e, para tal, con-

ta com um pedido mínimo de 50 euros. O 

projeto dispõe, atualmente, de um quadro 

de mais de 220 colaboradores, formado 

por engenheiros informáticos, product 

managers, designers, pessoal de arma-

zém, especialistas das secções de frescos, 

tal como nas lojas físicas, distribuidores e 

pessoal de apoio ao cliente. Além disso, e 

dada a evolução favorável da “Colmeia” de 

Vara de Quart, a Mercadona tem previsto 

integrar duas novas colmeias: em 2019 no 

polígono industrial da Zona Franca (Barce-

lona) e em 2020 em Getafe (Madrid).
Victor, colaborador da nova secção “Pronto a Comer” do supermercado da 

praça Francisca Navarro em Burjassot, Valência.

Pronto a Comer
No final de agosto de 2018, a Mercadona incluiu nos seus serviços a 

venda de comida recém-preparada com o nome “Pronto a Comer”. 

Esta nova secção arrancou no supermercado da localidade de Bur-

jassot (Valência), com o objetivo de funcionar como laboratório para 

testar e aprender e, no final do ano, já tinha sido incorporada num total 

de 11 lojas da província valenciana.

O sortido “Pronto a Comer” é composto por 35 pratos que foram defi-

nidos nas sessões de trabalho que a empresa manteve com 800 clien-

tes. Além disso, os “Chefes” podem personalizar as suas saladas, mas-

sas e pizzas com os ingredientes que pretenderem.

A equipa inicial, promovida internamente dentro da empresa, foi com-

posta por 16 pessoas até encerrar o ano com 152 pessoas, todas elas 

formadas especificamente nesta nova secção. Neste novo projeto co-

laboraram mais de 80 Fornecedores Especialistas e o investimento as-

cendeu a 5 milhões de euros durante 2018, elevando-se a 120 milhões 

de euros em 2019, ano em que a empresa pretende integrar o “Pronto 

a Comer” noutros 250 supermercados de toda a Espanha.

8



Atualmente, a Mercadona conta com uma equipa de 

85.800 pessoas altamente empenhadas e que par- 

tilham a paixão pela excelência no atendimento. Para 

conseguir esta motivação e rendimento, a empresa 

baseia a sua política de Recursos Humanos na verda-

de universal de que “para poder receber, primeiro há 

que dar”.

Para tal, a empresa mantém uma política de Recursos 

Humanos que fomenta valores irrenunciáveis e essen-

ciais para as pessoas:

O COLABORADOR
A evolução e a transformação 
não seriam possíveis sem a 
paixão e o elevado nível de 
comprometimento das pessoas 
que formam a empresa

Juan Antonio, colaborador do supermercado de Puerto de Sagunto, Valência.

Reconhecimentos
A política de Recursos Humanos da Mercadona foi 

distinguida tanto nacional como internacionalmente.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), de-

pendente das Nações Unidas, destacou, no seu estu-

do “O Emprego Atípico no Mundo”, que a gestão que 

a Mercadona realiza dos seus Recursos Humanos é 

uma das chaves da estratégia de competitividade da 

empresa.

Além disso, a Mercadona foi novamente distinguida 

em 2018 pelo Estudo Merco Talento, ao ocupar o pri-

meiro lugar do ranking no seu setor.

Estes reconhecimentos refletem a aposta sustentada 

da Mercadona na qualidade laboral, a que continuará 

a destinar muitos esforços.

Estratégias e objetivos 
para satisfazer o 
Colaborador: 
• Estabilidade

• Igualdade

• Formação e promoção

• Conciliação

• Retribuição

100%
satisfeito

100%
comprometido

• Estabilidade: emprego estável e de qualidade.

• Igualdade: mesma responsabilidade, mesmo salário.

•  Formação e promoção: 70 milhões de euros investi-

dos em formação e 860 pessoas promovidas.

•  Conciliação: 2.360 colaboradoras optaram por ser 

mães e aumentar em 30 dias a sua licença de mater-

nidade, e 16.062 colaboradores usufruíram de uma re-

dução de horário.

•  Retribuição: distribuição dos lucros obtidos ao longo 

do ano.  Se forem alcançados os objetivos individuais 

e conjuntos definidos, a empresa distribui anualmente 

25% dos lucros gerados pela equipa. Em 2018, a Merca-

dona distribuiu 325 milhões de euros pela equipa.
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Prémio por objetivos

milhões de euros 
distribuídos pela equipa

325

Lucros partilhados

dos lucros anuais são 
distribuídos pela equipa

25%

Quem tem de satisfazer 
“O Chefe” precisa, por sua 
vez, de estar satisfeito, 
porque a única coisa 
que é difícil de imitar é a 
excelência no serviço

Lidia, colaboradora do supermercado de Passeig de Morella, Castellón.

98%
dos colaboradores 
recebem o prémio
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Trata-se de desenvolver o melhor produto, fruto da 

colaboração conjunta e da coinovação a partir do 

“Chefe”, garantindo sempre a Segurança Alimentar, a 

qualidade, o serviço e um preço competitivo em cada 

produto, e com os quais a empresa mantém uma re-

lação comercial de estabilidade sob as marcas Hacen-

dado, Deliplus, Bosque Verde e Compy, entre outras.

Dentro deste compromisso, a Mercadona, juntamen-

te com os 1.400 Fornecedores Totaler com os quais 

colabora, persegue o crescimento através da exce-

lência na formação de um Sortido Eficaz que ofere-

ça diferenciação. Além disso, trabalha diariamente 

para ser Totaler e prescrever ao “Chefe” produtos 

com a máxima qualidade que lhe permitam compor 

o seu Carrinho de Compras ao mínimo custo.

Para atingir este objetivo, a Mercadona foi evo-

luindo paulatinamente o seu modelo. De facto, a 

Relação com os  
Fornecedores Totaler:

• Relação a longo prazo.

• Desenvolvimento do produto com “O 

Chefe” e para “O Chefe”, com iniciativas de 

coinovação.

• Produtos que ofereçam diferenciação e 

cumpram sempre: Segurança Alimentar, 

qualidade definida, serviço e preço de 

compra competitivo.

• Contrato indeterminado para os produtos 

sempre que forem cumpridas as condições 

definidas.

• Processos de elaboração sustentáveis. 

O FORNECEDOR
A evolução do 
Interfornecedor e do 
Fornecedor Especialista 
para Fornecedor Totaler 
é o caminho natural 
que a Mercadona 
percorre há anos

1.400
Fornecedores 

Totaler

350
Fornecedores 

Totaler de frescos

sua aposta na especialização em frescos, com a 

estratégia de compras de produtos locais e de 

proximidade iniciada em 2012, com o que se ga-

rante uma maior  frescura, fez com que a empre-

sa contasse, no encerramento de 2018, com um 

total de 350 Fornecedores Totaler em frescos, 

face aos 40 de 2012.  E este esforço traduziu-se, 

paralelamente, num aumento das vendas, como 

demonstra o crescimento de 30% alcançado 

nos últimos 4 anos.

Plantação no Centro de Inovação Agronómica do Fornecedor Totaler Verdifresh em Montserrat, Valência.
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Indústria Mercadona 
Os 1.400 Fornecedores Totaler, juntamente com 

os 2.387 fornecedores comerciais, 13.358 não co-

merciais e 198 transportadoras, assumem um pa-

pel relevante na cadeia de montagem da Merca-

18.640
milhões de euros de  

compras em Espanha 

+85% do total

Colaboração com o setor 
primário 
A Mercadona defende a necessidade de modernizar 

a cadeia agroalimentar, ao considerá-la uma alavanca 

de crescimento, não só para a empresa, mas também 

para o país. Como tal, a cadeia tem continuado a 

crescer e a consolidar-se como um projeto de conhe-

cimento partilhado entre o setor primário e a Merca-

dona, com Fornecedores Totaler cada vez mais locais 

e especializados, que contribuem para continuar a 

avançar no compromisso, sempre que seja viável, de 

utilizar matéria-prima de origem nacional.

dona, pois o seu envolvimento conjunto permitiu 

continuar a promover e consolidar um projeto de 

crescimento partilhado, com a criação de indústria, 

serviços e emprego nas zonas onde está presente.

9.000
agricultores

5.500
criadores de gado

12.000
pescadores

Sardinhas com limão em óleo de girassol, elaboradas pelo Fornecedor Totaler Francisco Gil Comes, em Vinaròs, Castellón. Ovelhas do Fornecedor Totaler Profesionales de la Carne, no 

Sobrarbe aragonês, Huesca.
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Blocos Logísticos

A Mercadona continua a consolidar a sua aposta no 

trabalho de qualidade nos armazéns, com o impulso 

e desenvolvimento de blocos logísticos totalmente 

automatizados, pioneiros no setor que, além de eli-

minarem esforços excessivos, constituem um motor 

de competitividade e produtividade.

A empresa já dispõe de vários blocos deste tipo, 

denominados Armazém Século XXI, situados em 

Ciempozuelos (Madrid), Villadangos del Páramo 

(Leão), Abrera (Barcelona), Vitória (Álava), onde já 

se eliminou completamente qualquer manipulação 

BLOCO LOGÍSTICO EM 
FUNCIONAMENTO

BLOCO LOGÍSTICO 
EM PROJETO/ 
CONSTRUÇÃO

RÁDIO AÇÃO

ARMAZÉM-SATÉLITEA

ARMAZÉM REGULADOR R

BLOCOS LOGÍSTICOS

COLMEIAS  
(Armazém Online)

EM FUNCIONAMENTO

8 INGENIO

6 GRANADILLA DE ABONA

A1 MERCAPALMA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

14 VITORIA-GASTEIZ

13 ABRERA

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

10 ZARAGOZA
11 ZARAGOZA

12 GUADIX

2 ANTEQUERA

9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

15 PARC SAGUNT

4 SAN ISIDRO

16 PÓVOA DE VARZIM

A2 FUERTEVENTURAA

A

GETAFE

BARCELONA

R

R

R1 RIBA-ROJA 
DE TÚRIA REGULADOR

R2 SANT ESTEVE 
REGULADOR

VALÈNCIA

EM CONSTRUÇÃO

e esforço excessivo dos colaboradores, o que con-

tribui para prevenir e reduzir o risco de acidentes 

laborais e para reforçar a eficiência da sua rede de 

distribuição.

Além disso, os restantes blocos serão adaptados de 

forma gradual a esta nova tecnologia e, nos pró-

ximos anos, serão inaugurados dois novos blocos 

logísticos com estas características, um em Parc 

Sagunt (Valência) e outro na Plataforma Logística 

de Plaza, em Saragoça.

Sistema “kanguro” no bloco logístico de Abrera, 

Barcelona, que permite compor as paletes de 

frescos, evitando esforços excessivos e oferecendo 

uma forma mais rápida. 
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Compromisso Ético
A Mercadona aderiu, em 2011, ao Pacto 

Mundial da ONU pela defesa dos valores   

fundamentais em matéria de Direitos Hu-

manos, Normas Laborais, Ambiente e Luta 

contra a Corrupção. A empresa trabalha 

constantemente para reforçar os dez prin-

cípios e valores desse pacto, o que se re-

flete no relatório de progresso que valida 

o cumprimento desses princípios que fo-

ram enviados para a organização do Pac-

to Mundial.

Ação Social
A empresa fomenta o seu próprio plano 

de ação social, através do apoio a diver-

sas instituições e entidades sociais que, 

todos os anos, ajudam muitas pessoas ca-

renciadas. No total, e através das diversas 

iniciativas em que participou em Espanha, 

em 2018 doou mais de 8.300 toneladas de 

alimentos.

A SOCIEDADE
Contribuir para 
melhorar a qualidade 
de vida das pessoas e 
inovar para transformar 
a sociedade

Supermercado de Landaida Goikoa em Berango, Bizkaia.

Impacto da atividade económica da Mercadona e da sua cadeia 
de montagem em Espanha, em 2018

8.852 
milhões de euros de 

arrecadação fiscal para as 
Administrações Públicas 

espanholas

1,9%
do PIB

1.575
milhões de euros de 

contribuição tributária

630.000
empregos diretos, indiretos e 

induzidos

Compromisso Ambiental
A Mercadona está empenhada na sustentabilidade e trabalha continuamente para reduzir o impacto da sua atividade no 

ambiente. Consegue-o através da implementação de planos de otimização baseados em “fazer mais com menos”, acres-

centando sempre valor para “O Chefe”. Para tal, a empresa tem estabelecidos mecanismos de controlo de impactos e de 

otimização de processos em três áreas principais: logística, eficiência energética e gestão de resíduos.
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Licenciado em Ciências Económicas pela Universi-

dade de Valência em 1973 e PADE do IESE, é Doutor 

Honoris Causa pela Universidade Politécnica de Va-

lência e pela Universidade de Valência.

Em 1975, integra o grupo empresarial Cárnicas Roig, 

propriedade do pai e, em outubro de 1981, assume a 

direção da empresa que inicia a sua atividade como 

empresa independente. À frente da Mercadona des-

de então, quando a empresa tinha 8 supermercados, 

Juan Roig é um empresário com vocação de “mer-

ceeiro” que, em 1993, fez uma mudança de rumo 

na empresa, ao liderar a implantação do Modelo de 

Qualidade Total, cujo pilar básico é a satisfação dos 

cinco componentes da empresa: “O Chefe”, como 

internamente se denominam os clientes, O Colabo-

rador, O Fornecedor, A Sociedade e O Capital.

Presidente 

Juan Roig

Juan Roig
Presidente da Mercadona

Nasceu a 8 de outubro de 1949 em Valência, cidade 

da qual, em 2014, foi nomeado Filho Predilecto. Ca-

sado com Hortensia Herrero, Vice-presidente da em-

presa e juntamente com quem detém mais de 80% 

do capital social da Mercadona, tendo quatro filhas. 

Juan  Roig é, ainda, Presidente Honorário da Asso-

ciação Espanhola de Codificação Comercial (AE-

COC), Vice-presidente da Associação Espanhola de 

Autosserviços e Supermercados (ASEDAS) e Presi-

dente Honorário da Escola de Empresários (EDEM). 

Também mantém vínculos estreitos com o Instituto 

da Empresa Familiar (IEF), da qual foi Presidente.

No âmbito pessoal, apoia empreendedores através 

da Marina de Empresas, um dos principais polos de 

empreendedorismo do Mediterrâneo, e é impulsio-

nador da Lanzadera, incubadora e aceleradora de 

empresas, Presidente da Fundação Trinidad Alfonso 

e acionista maioritário do Valencia Basket Club. De 

facto, como reconhecimento pelo seu caráter em-

preendedor, ostenta o Prémio Príncipe Felipe de 

Excelência Empresarial, a Alta Distinção da Gene-

ralitat Valenciana, a Grã Cruz da Ordem de Jaume 

I, o Conquistador, a Medalha de Ouro de Mérito no 

Trabalho e é o primeiro empresário espanhol mem-

bro da Academy of Distinguished Entrepreneurs do 

Babson College.

O lucro vem depois de 
satisfazer os restantes 
componentes da empresa

Vice-presidente 

Hortensia Mª Herrero

Secretaria do Conselho 

Carolina Roig

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Vogais
Hortensia Roig 
Amparo Roig  
Juana Roig 
Rafael Gómez 
Fernando Roig
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TRAJETÓRIA

Tem início a atividade 
da Mercadona dentro
do Grupo Cárnicas
Roig. Os então
talhos do negócio
familiar transformam-se
em mercearias.

1977
Termina o processo,
iniciado em 1995, 
de tornar efetivos
todos os membros
da equipa.

A Mercadona decide, 
como medida precursora,
partilhar com os seus
colaboradores 25% dos
lucros, o que representa
desde então, mais de
2.000 milhões de euros. 

1999 2000
Juan Roig e a sua
esposa, Hortensia
Herrero, juntamente 
com os seus irmãos 
Fernando, Trinidad e 
Amparo, compram a 
Mercadona ao seu pai.

1981

É aprovado o início do seu 
projeto de internacionalização 
com a entrada em Portugal 
e apresentado o Novo Modelo 
de Loja Eficiente.

2016
Lançamento em Valência do 
novo serviço de vendas online 
e da nova secção “Pronto a 
Comer”. Evolução do Modelo 
de Fornecedor para Fornecedor 
Totaler, com o objetivo de
continuar a oferecer a melhor 
opção ao “Chefe”.

Desenvolve-se a estratégia 
de Frescos Global para 
impulsionar e modernizar 
as novas secções de frescos 
e tem início o projeto de 
transformação digital da 
empresa.

2017 2018

Nascimento das
marcas próprias
Hacendado,
Bosque Verde,
Deliplus e Compy.

1996
Implantação da
estratégia comercial
SPB (Sempre Preços
Baixos), que 
posteriormente
resultará no Modelo 
de Qualidade Total.

1993

Inicia um projeto comum 
com o setor primário para a 
consolidação de uma Cadeia
Agroalimentar Sustentável 
da Mercadona, que pretende 
beneficiar todos os elos que a 
formam.

20102008
Realinhamento da Mercadona 
com o Modelo de Qualidade 
Total e lançamento do Carrinho 
de Compras para oferecer ao 
“Chefe” o carro da Compra 
Total com a maior qualidade
e mais barato do mercado.

Secção da Frutaria de um dos primeiros supermercados da Mercadona, em Espanha.
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  www.mercadona.pt

  www.youtube.com/mercadonaportugal

  www.facebook.com/mercadonaportugal

Memória Anual 2018:  
https://www.mercadona.pt/pt/sala-imprensa/relatorios-anuais


