
NOVO MODELO  
DE LOJA EFICIENTE 

MERCADONA
Novo logotipo sem fundo, mais simples, que dá à cesta um maior protagonismo.
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Fachada do supermercado de Peligros, Granada.
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Mercadona, empresa de supermercados de 
capital espanhol e familiar, estreia o seu Novo 
Modelo de Loja Eficiente. Com este, reforça 
e renova o seu conceito pioneiro de lojas 
por ambientes, iniciado no ano de 2000, 
melhorando, assim, a disposição; decoração; 
ecoeficiência e disposição das secções. O seu 
objetivo é oferecer ao “Chefe”, como se designa 
internamente o cliente, um espaço mais amplo, 
confortável e uma melhor distribuição da sua 
gama de produtos.

Atualmente, a Mercadona está presente em 50 
províncias de 17 Comunidades Autónomas, com 
mais de 1.600 supermercados de bairro, sendo 
que vai começar a implementar este Novo Modelo 
de Loja em 126 dos espaços que tinha previsto  
renovar durante 2017.

Graças a esta iniciativa, a empresa reforçou também 
a qualidade dos postos de trabalho da sua equipa, 
79.000 colaboradores que se esforçam todos os 
días para oferecer o melhor serviço a 5,1 milhões 
de lares, que diariamente depositam a sua confiança 
na Mercadona. Para tal, foram implementados uma 
série de dispositivos electrónicos que permitem uma 
interação em tempo real, desde qualquer espaço da 
loja, maximizando uma otimização de processos. 

Os supermercados de Puerto de 
Sagunto (Valência) e Peligros 
(Granada) são os primeiros a 
implementar este Novo Modelo 
de Loja Eficiente.

INTRODUÇÃO

Fachada do supermercado de Periodista Azzati em Puerto de Sagunto, Valência.
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PRINCIPAIS NÚMEROS E DADOS

“O Chefe”

Um novo conceito de 
lojas por ambientes, 
mais espaçosas, 
confortáveis e com 
maior qualidade

Nova disposição e 
decoração que poupam 
tempo e melhoram a 
experiência de compra

O objetivo é renovar 

126 lojas
em 2017

Mais de

130 técnicos 
especialistas

colaboraram na 
melhoria informática

65 fornecedores 
participaram no 
desenvolvimento e 
construção do Novo 
Modelo de Loja

Implementação de novos 
dispositivos eletrónicos 
que permitam facilitar os 
processos e melhorar a 
produtividade

Colaboração com o Instituto 
de Biomecânica de Valência, 
para adaptar o posto de 
trabalho nas caixas eliminando 
esforços excessivos

O Colaborador

A SociedadeO Fornecedor

Renovação dos Murais 
Trencadís, elaborados 
artesanalmente por 
mais de 200 pessoas 
com deficiência 
mental, para decorar os 
ambientes nas secções

M€180
em reformas e  
renovações em 2017

O objetivo é 
investir mais de

M€5
em I+D+i durante 2017 
em novas melhorias 
informáticas

O objetivo é investir

O Capital

%40
Loja Ecoeficiente:  
Redução até 

face a uma loja 
convencional

de consumo 
energético

Formação específica em 
ferramentas tecnológicas 
a todos os trabalhadores 
de loja

Detalhe da fachada, que representa o código de barras.
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NOVO MODELO DE LOJA EFICIENTE

A nova loja aporta inúmeras vantagens para os “Chefes”, ao otimizar o seu tempo e 
melhorar a sua experiência de compra. Com efeito, as melhorias introduzidas afetam todos 
os processos e características da loja, desde a fachada até aos mais pequenos detalhes do 
seu interior.

Graças a este modelo, a Mercadona dispõe agora de lojas mais cómodas e eficientes para 
os 5,1 milhões de lares que compram na Mercadona.

ENTRADA
A entrada caracteriza-se pela sua acessibilidade 
e comodidade. A fachada apresenta-se com um 
vidro do chão ao teto, facilitando a receção de luz 
natural na loja, potenciando a sua luminosidade e 
ambiente.

A sua decoração inclui linhas verticais que 
representam o código de barras dos produtos.

Aposta-se numa entrada dupla para evitar correntes 
de ar, num tapete antideslizante que impede que a 
sujidade entre no interior da loja, bem como num 
teto perfurado que confere uma homogeneidade 
ao espaço. Destaca-se também a colocação de 
bancos para descanso dos clientes. 

INTERIOR
Para surpreender “O Chefe”, o interior da 
loja apresenta uma paleta de cores quentes 
intercalares, que favorecem a autogestão da loja 
e delimitam as secções, reforçando o conceito 
de lojas por ambientes.

O teto foi elaborado com placas de vinil, mais 
leves, que melhoram o ambiente. O principal 
material usado, tanto nas caixas, como em 
algumas secções, é o termoplástico, escolhido 
pela sua resistência aos golpes e às diferenças 
de temperatura.

Acesso à loja do supermercado de Periodista Azzati em Puerto de Sagunto, Valência, é caracterizado pela sua amplitude e luminosidade. Nova linha de caixas do supermercado de Finestrat La Marina, Alicante.
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AS NOVAS CAIXAS
A nova caixa melhora a ergonomia 
do posto de trabalho, simplifica 
e otimiza a faturação e agiliza as 
mudanças de funcionalidades, 
o que contribui para melhorar a 
produtividade e o desempenho 
das tarefas do trabalhador. 
O novo móvel  da caixa foi 
elaborado de acordo com os 
resultados do estudo “Evolução 
ergonómica do novo móvel de 
caixas para o posto de caixeiro 
de supermercado”, realizado 
conjuntamente com o Instituto 
de Biomecânica de Valência.

Entre as várias melhorias que 
foram introduzidas destaca-se o 
maior espaço que existe entre as 
caixas e a eliminação da rotação 
de movimento, já que agora todas 
as tarefas são realizadas de frente 
para o cliente.

Além disso, esta nova caixa fornece 
uma fatura com uma leitura mais 
fácil para “O Chefe”, baseado nas 
suas necessidades reais. 

Visor para que “O Chefe” 
veja em tempo real o 
processo de compra

Ecrã tátil e autorregulável 
de acordo com a altura do 
trabalhador

Esferas para fazer deslizar 
facilmente os productos 
sem esforços excessivos

Guia que faz com que os produtos 
sigam diretamente para a zona do 
scanner sem esforços excessivos

Mais espaço entre caixas para 
uma maior comodidade para 
“O Chefe” e os trabalhadores

Supermercado de Los Molinos em Paterna, Valência.
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vê melhorada a sua comodidade no seu posto de 
trabalho e “O Chefe” pode ver mais fácilmente os 
produtos. 

SUSHI
En algumas lojas, o sushi torna-se protagonista e 
fica independente da secção da peixaria, contando 
com um móvel próprio.

PERFUMARIA E COSMÉTICA
Destaca-se pela construção de uma gôndola central 
independente e de uns módulos retroiluminados.

BEBIDAS
A zona de bebidas caracteriza-se por uma nova 
adega com postes reforçados e pela introdução de 
um móvel específico para o leite fresco e outro 
para os sumos refrigerados.

TALHO E CHARCUTARIA
O mostrador da carne converteu-se num Ponto 
de Acabado, no qual “O Chefe” pode escolher o 
produto e pedir que o cortem a seu gosto. 

Na secção da charcutaria o serviço é livre, com 
exceção dos supermercados das Canárias, 
Comunidade Valenciana e Ilhas Baleares, que o 
combinam com o mostrador.

Em algumas lojas é possível pedir presunto a corte, 
onde o trabalhador corta à faca a quantidade que 
“O Chefe” deseja comprar.

PADARIA
O seu interior foi ampliado até aos 60m2 e criou- 
-se uma zona de armazenamento junto dos fornos, 
melhorando assim o conforto para o trabalhador 
durante a confeção do pão. 

FRUTA E VERDURAS
Na  secção de fruta e verduras ampliou-se o 
espaço até 7,5 metros de comprimento, para 
maior comodidade do “Chefe”. Também foram 
introduzidas máquinas de self service para a 
elaboração do sumo de laranja espremido no 
momento e adaptou-se uma arca frigorífica para 
os congelados, de forma a que “O Chefe” possa 
aceder mais comodamente aos produtos. De 
igual forma, criou-se um espaço denominado 
Zona de Corte, visível para “O Chefe”, onde o 
trabalhador poderá preparar a fruta e verduras 
sem interferir com o ato de compra dos clientes. 

PEIXARIA
Os trabalhadores podem contar agora com um 
carro transportável para tirar o gelo picado, bem 
como um módulo específico para colocar o 
marisco de concha. Desta maneira, o trabalhador 

O CARRINHO DE COMPRAS
O carro de compras foi renovado, ficando mais leve 
e cómodo, mais em sintonia com a nova imagem.  
Assim, “O Chefe” poderá escolher entre um novo 
modelo de cesto de compras e dois modelos de 
carros muito mais ergonómicos. 

SALAS DE DESCANSO
A sala de descanso também é renovada, com uma 
pequena cozinha onde os trabalhadores poderão 
disfrutar de uma maior comodidade nos seus 
momentos de descanso.

CACIFOS PARA O TRABALHADOR 
Destaca-se a inovação dos cacifos dos trabalhadores, 
onde se incluiu uma zona superior, para guardar o 
calçado ou o capacete. 
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NOVOS DISPOSITIVOS
O Novo Modelo de Loja pôs em 
marcha a introdução de uma série 
de dispositivos e ferramentas 
colaborativas, com as quais se 
pode partilhar qualquer informação 
de qualquer secção da loja.  

Com a introdução desta melhoria, 
o sistema de faturação fica 
conectado ao stock real da 
loja. Desta maneira, quando os 
produtos, passam pela caixa, serão 
imediatamente descontados do 
stock da loja.

Esta melhoria afeta também as 
competências dos trabalhadores, 
assim, é lhes dada formação 
específica para que aprendam 
a usar os novos dispositivos e 
melhorem as suas capacidades 
tecnológicas.

Teclado digital que 
torna mais ágil a troca 
de funcionalidades

Novo terminal mais intuitivo 
e ergonómico

Acesso mais fácil e intuitivo, através de uma única palavra-passe por trabalhador e para todos os dispositivos

Novo sistema de balanças através 
das quais os trabalhadores poderão  
executar diferentes tarefas, tais 
como os pedidos

Os tablets eletrónicos 
substituem o papel 
para realizar funções 
administrativas

Begoña, trabalhadora do supermercado de Los Molinos em Paterna, Valência.
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COMPROMISSO AMBIENTAL E RSC

O Novo Modelo de Loja reduz o seu impacto ambiental. Incorpora novas medidas 
de poupança energética ao modelo de loja ecoeficiente do ano 2000, que introduziu 
mais de 20 medidas destinadas a aumentar a eficiência energética da loja, tais 
como detetores de presença, iluminação de baixo consumo e porta de abertura 
rápida.

O compromisso ambiental da empresa, demonstrado em 2012 ao atualizar o seu 
modelo com novos avanços tecnológicos, como o recuperador de calor residual de 
refrigeração, reforça-se uma vez mais com o Novo Modelo de Loja Eficiente.

O novo modelo introduziu melhoras adicionais que, somadas às anteriores, permitem 
uma redução que vai até aos 40% no consumo de energia.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Todos os móveis de congelados da loja contam 
com portas que evitam as perdas de frio, sem 
dificultar a visiblidade e a acessibilidade dos 
produtos. A central frigorífica incorpora também 
um sistema de condensação flutuante que 
reduz o consumo de energia e as tarefas de 
manutenção.

Instalou-se um sistema de CO2, crítico para 
a produção de frio industrial. Este sistema 
permite uma poupança significativa do consumo 
energético e de emissões para a atmosfera. 
Igualmente, incorporou-se o “freecooling”, 
ou ventilação natural mecânica, medida de 
eficiência energética que aproveita o ar do 
exterior para ajudar a atingir a temperatura 
desejada no interior da loja.

Relat ivamente a uma lo ja 
convencional, a poupança energética 
estimada pode chegar aos 40%

Móveis de congelados 
com portas, que 
reduzem as perdas 
de frio e aumentam a 
eficiência



20 //// 19

POUPANÇA ENERGÉTICA
Toda a iluminação é feita com tecnologia LED. 
Incorporaram-se mecanismos de controlo 
automáticos que regulam a intensidade da luz ao 
longo do dia e em função das necessidades.

ISOLAMENTO DA ESTRUTURA
Melhorou-se o isolamento térmico e acústico 
da estrutura das lojas tendo em conta o clima de 
cada zona. O processo consistiu em adaptar a 
grossura das paredes e tetos, rompendo com 
pontes térmicas e incrementando a capacidade 
isolante do vidro duplo das janelas exteriores.

REDUÇÃO ACÚSTICA
Para reduzir a poluição sonora, foi modificado 
o piso da loja. As tijoleiras são maiores e 
estão dispostas em diagonal. Assim, evita-se 
o impacto sonoro produzido pela passagem de 
carros e porta-paletes.  

POUPANÇA DE ÁGUA
No Novo Modelo de Loja Ecoeficiente, criou-
se uma zona de limpeza específica, onde estão 
todos os doseadores automáticos de produtos 
de limpeza e desinfetantes que regulam o 
consumo. Instalou-se um equipamento de 
lavagem automática para os utensílios, 
que reduz as tarefas de limpeza e o consumo 
de água e energia.

Iluminação LED 
ajustável em função 
da iluminação 
exterior
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MURAIS TRENCADÍS
Os Murais Trencadís, elaborados 
por mais de 200 pessoas com 
capacidades mentais diminuídas, 
adaptam-se ao estilo do Novo 
Modelo de Loja. Os Murais 
apresentam um novo desenho mais 
amplo, em sintonia com a nova 
imagem da empresa, para criar os 
ambientes do talho, charcutaria e 
peixaria.

Supermercado de Periodista Azzati em Puerto de Sagunto, Valência.
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