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Uma gestão ambiental sustentável é crucial para o bom funcionamento de qualquer empresa.
Sabemos que ainda há muito a melhorar,
mas os resultados conseguidos motivam-nos a continuar a trabalhar.
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O MODELO
DE GESTÃO AMBIENTAL
NA MERCADONA
A Mercadona é uma empresa de supermercados de capital espanhol e familiar, presidida por Juan Roig. Desde
a sua fundação, o seu objetivo sempre foi satisfazer em pleno todas as necessidades de alimentação (comer e
beber), limpeza do lar e higiene pessoal dos seus clientes, bem como as necessidades relacionadas com o cuidado
e alimentação dos seus animais de estimação, conforme definido no modelo de gestão da empresa, o Modelo de
Qualidade Total, baseado na satisfação dos 5 componentes da empresa: “O Chefe” (o cliente), O Colaborador, O
Fornecedor, A Sociedade e O Capital.

5,1

milhões de
famílias compram
na Mercadona

1.614
lojas

79.000
21.623

milhões de
euros vendidos

Empresa familiar
de capital

100%
espanhol

colaboradores

11.071

milhões de “kilitros”
vendidos (unidades
de venda)

11

Blocos
logísticos

126

fabricantes
interfornecedores

+2.500
fornecedores

Dados a 31/12/2016

3

em projeto/
construção

3

Armazénssatélite
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O modelo de gestão ambiental da Mercadona procura
também este mesmo objetivo, colaborando com o
resto da cadeia para melhorar o seu comportamento
ambiental nas três grandes áreas onde têm lugar os
principais impactos: otimização logística, eficiência
energética e gestão de resíduos, para cumprir os
novos desafios ambientais e alcançar os objetivos de
eficiência e sustentabilidade assumidos no espaço da
União Europeia.

3

reinventado para ser mais eficiente e sustentável, e que procura
também contribuir para o objetivo geral da empresa de “fazer
mais com menos”, garantindo sempre a segurança alimentar, a
qualidade e a frescura dos produtos para “O Chefe” (nome pelo
qual a Mercadona trata internamente os seus clientes).
Nos últimos dois anos, a Mercadona investiu 52 milhões de
euros na melhoria de diferentes processos, produtos e serviços
com incidência no meio ambiente, o que vai de encontro ao
compromisso feito com a sociedade, da qual faz parte.

Este esforço é feito a par de mudanças importantes,
tanto na conceção dos modelos de venda de produtos
frescos da Mercadona como no novo modelo de loja,

Vitrina do supermercado de Peligros, Granada

1.
OTIMIZAÇÃO
LOGÍSTICA
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A Mercadona está envolvida numa ambiciosa
reformulação dos seus modelos de venda. A estratégia
de “Frescos diferente de Secos” procura aumentar
a presença de produtos frescos de qualidade e
locais encurtando desta forma a cadeia logística e
melhorando a frescura dos produtos oferecidos ao
“Chefe”.
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Todos estes movimentos implicam um esforço de adaptação
às estratégias já implementadas, ao mesmo tempo que se
incorporam progressos tecnológicos que permitem continuar a
ser eficiente.

66%

dos
camiões
são Euro 6

646

lojas abastecidas
com logística
silenciosa em
horas de menor
movimento
em 2016

+6%

toneladas
transportadas
por barco
em 2016

Novos
camiões a gás
redução em

40% das

emissões de CO2

Fachada do supermercado de Peligros, Granada
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Os novos modelos
de venda trazem
consigo novos
desafios logísticos

Logística e os novos modelos de venda
A implementação da estratégia “Frescos diferente de Secos” teve como resultado
uma melhoria significativa da qualidade e frescura dos produtos. Tal permitiu
um aumento no número de fornecedores, que agora estão mais próximos dos
blocos logísticos. Encurtando, deste modo, a cadeia de distribuição e dando
ao cliente mais tempo para consumir os produtos com a máxima qualidade e
frescura.
Medidas de otimização
O modelo logístico da Mercadona foi desenvolvido segundo a premissa de
“transportar mais com menos recursos”. Para tal, implementaram-se diversas
estratégias que a empresa aplica há anos e que procuram atingir este fim. O
Departamento de Logística revê e atualiza estas estratégias em função das
necessidades que vão surgindo e incorpora os progressos tecnológicos que se
produzem no setor para alcançar os objetivos traçados.
Estratégia do Oito
Os percursos efetuados por camião são cuidadosamente planeados para
aproveitar cada trajeto, procurando que nenhum veículo viaje vazio. Por exemplo,
utiliza-se a logística inversa para efetuar devoluções aos armazéns, seja de
materiais de embalagem para reciclar, de caixas reutilizáveis, paletes, etc.

A frota da Mercadona recolhe os produtos
das instalações do fornecedor e deposita
embalagens limpas

No bloco logístico, organizam-se envios
a lojas, limpam-se as embalagens
reutilizáveis e prepara-se o material de
embalagens para reciclar

produto
embalagem

As lojas recebem o género e devolvem ao
bloco logístico as embalagens reutilizáveis
usadas e os materiais recicláveis
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Enchimento de camiões
A eficiência de uma frota de transporte está diretamente relacionada com a sua
capacidade de transportar o número máximo possível de unidades em cada trajeto.
Para tal, é necessário um bom design ecológico do produto, no qual se tenha em
conta a logística e a armazenagem, procurando também que os camiões tenham
carga em todos os trajetos e vão até ao máximo da sua capacidade, evitando estar
a transportar ar.
Os fabricantes interfornecedores e fornecedores especialistas da Mercadona
trabalham ativamente no sentido de melhorar a sua eficiência e procuram aplicar
medidas de design ecológico sempre que possível. Isto permite, além de poupanças
no transporte, melhorar o armazenamento na casa do “Chefe”, evitar resíduos de
embalagens durante todo o processo e reduzir as emissões poluentes.

Um bom exemplo do design ecológico é o novo formato
de 24 unidades do interfornecedor Huevos Guillén. Este
sistema melhora o empilhamento, aumenta as unidades
por palete e evita 1.500 trajetos de camião por ano.

Manter a frota ativa
durante o maior
tempo possível
e ter os camiões
sempre cheios
é fundamental
para uma logística
eficiente e de baixo
impacto ambiental

Taxa
média de
enchimento
dos camiões

81%

Expedição e transporte de produtos na Mercadona
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Renovação da frota
Atualmente, a maioria dos transportes continua a ser efetuada pela estrada, pelo
que é cada vez mais importante uma boa gestão da frota, bem como dispor de
motores mais eficientes e menos poluentes.
A frota de camiões, propriedade do interfornecedor Acotral, que trabalha para
a Mercadona, é composta quase totalmente por motores Euro 5 e Euro 6, que
cumprem as normas europeias mais exigentes em termos de emissões. Isto
obedece à política de renovar a frota à medida que as tecnologias melhoram.

0,02

2016

5

Euro 3

1

1

4

Euro 4

3

1

3

Euro 5

686

368

2

Euro 6

301

705

Total

991

1075

Camiões segundo o tipo de motor

0,06

0,10

Euro 3

Óxidos de azoto (g/kWh)

2015

0,04

Euro 4

Euro 5

1

Euro 6
Emissões de partículas (g/kWh)

Camiões no bloco logístico de Abrera, Barcelona
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Compras diretamente no fornecedor
No processo logístico mais frequente, o fornecedor transporta os produtos às
instalações do distribuidor e volta sem nada:
Processo habitual

Camião cheio

10,4
11,2
11,6
11,9

km/m mercadoria

Fornecedor

Descarga

Camião vazio

A Mercadona mudou este processo por meio da estratégia denominada
“Compras diretamente no fornecedor”: o camião da frota dirige-se às instalações
do fornecedor para recolher os produtos e levá-los aos seus centros logísticos,
aproveitando ainda a logística inversa para levar embalagens reutilizáveis.
Nos últimos anos, a empresa tem apostado no produto fresco local, o que
implicou um aumento de fornecedores locais e, ao mesmo tempo, mais trajetos,
embora mais curtos.
Devido a isto, houve um aumento dos quilómetros percorridos por estrada,
pois a frota da empresa assume os trajetos que antes eram percorridos pelo
fornecedor, conseguindo assim maior eficiência.
Processo na Mercadona

Camião cheio

Fornecedores

13
14
15
16

Descarga

Logística inversa (camião cheio)

Por outro lado, e graças à integração de outras estratégias como a logística
inversa ou o enchimento de camiões, este sistema melhora a eficiência do
transporte, tanto do fornecedor como da Mercadona, reduzindo o número total
de viagens com camião vazio e garantindo a utilização maioritária de camiões
Euro 5 e Euro 6.

3

Incorporar mais
fornecedores
à cadeia de
abastecimento
implica um
maior número
de quilómetros
percorridos

9
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A logística
silenciosa em
horas de menor
movimento
melhora a
mobilidade
urbana

Última milha
Uma etapa chave do transporte de mercadorias é a “última milha”: o trecho final
que percorrem os produtos no meio urbano até chegar ao ponto de venda e
que torna necessária a entrada de camiões nas cidades.
Desde há anos, a Mercadona pratica a chamada “logística silenciosa em horas
de menor movimento”, que tem benefícios claros para a mobilidade urbana.
Consiste em aproveitar as horas de menor tráfego para efetuar as descargas,
usando os camiões maiores permitidos acondicionados para efetuar a descarga
de forma tão silenciosa quanto possível. Assim, reduz-se o congestionamento
de tráfego, a poluição sonora e as emissões totais nos núcleos urbanos, além de
melhorar a eficiência do transporte, os tempos de descarga, a ocupação da via
pública e o incómodo para os vizinhos.

Regiões
Lojas

2015

2016

42
572

45
646

Logística silenciosa em horas de menor movimento na Mercadona

Camião a gás
A Mercadona, em parceria com o seu interfornecedor Acotral, está a testar
camiões de distribuição urbana movidos a gás natural liquefeito. Estes motores
emitem 40% menos CO2 por litro de combustível, reduzem em 10 vezes a
emissão de partículas e emitem 80% menos óxidos de azoto em comparação
com a norma Euro 5.

Camião movido a gás natural liquefeito (GNL no pormenor) que presta serviços a várias lojas em Madrid
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Transporte intermodal
Apesar de o transporte por estrada continuar a ser maioritário, a Mercadona
diversifica os meios de transporte de mercadorias sempre que for tecnicamente
possível e houver infraestruturas que o façam produtivo. Nos dois últimos anos,
a utilização de comboio e barco permitiu realizar menos 96.000 trajetos por
estrada.
Araba/Álava
Leão
Zaragoza
Barcelona
Tarragona
Madrid

A

València

Palma de Maiorca
Alacant

Sevilha

Granada
Málaga

407

A Lanzarote

Tenerife

trajetos
de comboio
em 2016

A Fuerteventura

Gran Canaria

Itinerários de transporte de mercadorias por comboio em 2016
Bloco logístico em funcionamento

A

Armazém-satélite

Bloco logístico em projeto/construção

Transporte de mercadorias por comboio do interfornecedor Acotral
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2.
POUPANÇA
ENERGÉTICA
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A Mercadona aplica várias medidas para reduzir o
seu consumo energético. Estes esforços permitem
à empresa adaptar-se às estratégias de luta contra
as alterações climáticas, tanto europeias como
nacionais.
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Além disso, muitas das decisões que têm a ver com a poupança
energética surgem da certeza de que é necessário conseguir um
modelo produtivo cada vez mais eficiente, capaz de responder
aos desafios que devemos ultrapassar como parte da sociedade.

40%

de poupança
energética
estimada com o
Novo Modelo
de Loja

22%

das lojas
com controlo
telemático de
sinais

100%

do programa
oficial de
auditorias
energéticas
concluído

700

toneladas de CO2
evitadas por loja
e por ano com
o novo
sistema de
refrigeração

Fachada do supermercado Los Tempranales em San Sebastián de los Reyes, Madrid
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A refrigeração
com CO2 evita
a emissão de
700 toneladas
de CO2eq por
loja e ano

A Mercadona
concluiu o
seu programa
de auditorias
energéticas
em 2016

Eficiência energética
No ano de 2007, a Mercadona definiu o seu modelo de loja ecoeficiente. Este
modelo incorporava mais de 20 medidas que reduziam o consumo energético
em 20% relativamente a uma loja convencional. Em anos sucessivos,
incorporaram-se diversas melhorias de eficiência energética.
Em 2016, foi conseguido um salto qualitativo redefinindo completamente
o modelo de loja, não apenas na sua imagem e aspeto, mas também nas
medidas de eficiência energética que incorpora e que pressupõem uma
poupança adicional de até 20%, em comparação com o modelo anterior. Isto
implica 40% de redução estimada do consumo energético relativamente à loja
convencional inicial.
Programa de auditorias energéticas
A União Europeia está envolvida num ambicioso projeto para adotar uma
economia baixa em carbono e resíduos. A Diretiva 2017/27/UE relativa à
eficiência energética dos edifícios foi transposta para a legislação espanhola
pelo RD 56/2016. Esta legislação requer que as empresas efetuem auditorias
energéticas às suas instalações para calcular o potencial de melhoria e identificar
as medidas necessárias para o conseguir. Após levar a cabo essas auditorias, a
Mercadona obteve informações úteis e necessárias para continuar a trabalhar
na melhoria dos seus processos e do seu comportamento energético.

Secção de congelados do supermercado de Peligros, Granada

Da loja ecoeficiente ao Novo Modelo de Loja Eficiente
A eficiência energética é um fator cada vez mais importante para qualquer
empresa. O aumento das temperaturas médias e os eventos climatéricos
extremos tornam necessário que os edifícios e as instalações se adaptem para
garantir a cadeia de frio dos alimentos e o conforto interior da loja pelo menor
custo energético possível.
As medidas incorporadas na loja ecoeficiente contribuíram para que o consumo
médio por loja se mantenha estável, mas no contexto atual é necessário
considerar medidas mais ambiciosas. Além disso, as altas temperaturas de 2015
e 2016, aliadas à colocação em ação de parte do bloco logístico de Abrera,
estando Sant Sadurní ainda em funcionamento, resultaram no aumento do
consumo total. Isto fez-nos criar o Novo Modelo de Loja que, entre muitas outras
medidas, tem por objetivo reduzir o consumo energético por metro cúbico de
mercadoria transportado.
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O consumo energético por loja manteve-se estável desde 2012, mas é necessário melhorar
neste aspeto. Para tal, em 2015, a Mercadona começou a trabalhar no Novo Modelo de Loja,
que foi conhecido no final de 2016.
Número de lojas

Consumo elétrico médio por loja e ano (MWh)

Gases de refrigeração
A Mercadona está a substituir os gases de refrigeração por outros com menor
potencial de aquecimento atmosférico, sempre que tal seja tecnicamente
possível. Esta medida reduz as emissões à atmosfera e melhora o rendimento
energético das instalações.
O Novo Modelo de Loja conta com um sistema de CO2 subcrítico (R134a+CO2),
atualmente a solução mais adequada e viável para as diferentes zonas
climatéricas do nosso país. Este sistema, que também se instala em algumas
das lojas que são remodeladas, permite evitar a emissão de 700 toneladas de
CO2 equivalente por loja e ano.
Número de lojas

2013

2014

2015

2016

1.463

959

457

442

R134a+R404A

4

70

72

72

R134a+CO2

0

3

60

127

R407A+R404A

0

489

958

973

1.521

1.547

1.614

R404A
Sistema
de
refrigeração

Total Lojas

1.467

Juntamente com o programa de controlo de fugas implementado em 2011, a
substituição de gases permitiu uma descida em 40% das fugas de gases de
estufa desde 2013.

13
14
15
16

15

61,1
60,9
63,2
62,4

Consumo eléctrico:
kWh/m3 mercadoria

O aumento
do consumo
elétrico
em 2015
impulsionou
as medidas de
eficiência do
Novo Modelo
de Loja
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Novo Modelo de Loja Eficiente
O Novo Modelo de Loja foi concebido para proporcionar um espaço mais amplo
e confortável e com uma melhor disposição da gama para os clientes. Além
disso, melhora a ergonomia e a comodidade para o colaborador e incorpora
novas medidas de eficiência energética que reduzem o seu impacto ambiental.

Móveis de congelados fechados
O design dos móveis de congelados
com portas, aliado a outras medidas
já existentes, como sistemas de
condensação flutuante, reduz as
perdas de frio e permite poupar
energia. A condensação flutuante
incorporou-se também nos móveis
de refrigerados, melhorando a
eficácia global do sistema.
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Algumas das medidas incorporadas
Melhoria da envolvente do edifício

40%

Iluminação LED
Ilhas e armários de congelados com tampas e portas
Arrefecimento com ar do exterior para consumir menos energia

de poupança
estimada em
relação a uma loja
convencional

Ventiladores eletrónicos em máquinas de climatização
Parcialização de compressores em máquinas de ar condicionado
Condensação flutuante na instalação frigorífica positiva com loja aberta
Controlo de sinais: sistema de medição contínua de consumos e fugas de gases de refrigeração, com
deteção atempada. Permite reduzir em 25% as fugas de gases de estufa.
No final de 2016, estava instalado em 347 lojas (22% do total da cadeia) e o objetivo é concluir a
implementação em 2019.

Iluminação por LED
A loja está totalmente
iluminada com tecnologia
LED que reduz o consumo
energético e permite uma
gestão
inteligente
da
energia.

Gestão energética por zonas
Um sistema de controlo centralizado permite ajustar os
consumos energéticos em função das necessidades, regulando
a iluminação e climatização em função da hora do dia ou das
tarefas a efetuar pelo pessoal.

Melhoria do isolamento
Melhorou-se o isolamento
térmico e acústico da
envolvente,
adaptandose à zona climatérica em
que a loja se situa. Esta
medida permite uma melhor
climatização e reduz o
consumo energético.

17
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Muros e coberturas verdes
Em algumas lojas, foram construídos muros
e coberturas verdes que, além de melhorar
a integração da loja na zona, ajudam ao
isolamento térmico e acústico do edifício.
Estas estruturas também atuam como
barreira visual e estão a implementarse nas cidades como forma de aumentar
a quantidade de espaços verdes nos
ambientes urbanos.

Fundação Capacis
A manutenção destas instalações leva-se a
cabo graças à colaboração da Mercadona com
a Fundação Capacis, uma associação com
fins sociais que dá emprego a pessoas com
deficiência mental.

Jardim vertical do supermercado de Calle Asura, Madrid
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Jardim do terraço do supermercado do Paseo General Martínez Campos em Madrid, situado num pátio do quarteirão

Murais de mosaicos trencadís
A empresa também colabora
com
diferentes
fundações
e centros ocupacionais que
empregam mais de 200 pessoas
com deficiência mental, para
elaborar os mais de 3.480
murais de trencadís que se
podem ver em todas as lojas da
cadeia.
Mural de trencadís da secção de carne e charcutaria do supermercado de Peligros, Granada

3.
GESTÃO DE
RESÍDUOS
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A gestão de resíduos está a adquirir um protagonismo
crescente à medida que se começam a desenvolver
e implementar novas técnicas para converter resíduos
em recursos. Uma estratégia eficiente de gestão de
resíduos deve basear-se na prevenção, mas é ainda
necessário encontrar formas de reintegrar os resíduos
na economia produtiva, sob a forma de matéria-prima
noutros processos.
Para uma cadeia de supermercados como a
Mercadona, é de extrema importância obter um

21

aproveitamento máximo dos alimentos. Para tal, são levadas a
cabo diversas estratégias para evitar os desperdícios alimentares,
que se acrescentam aos projetos de simbiose empresarial dos
seus fornecedores e interfornecedores para que os subprodutos
de um processo possam ser aproveitados por outros.
Apesar de a maior parte dos seus produtos se transportar em
embalagens reutilizáveis, graças à logística inversa, a Mercadona
aproveita 100% do material de embalagens comerciais descartáveis
que utiliza.

74%

dos resíduos
da Mercadona
são recuperados
ou aproveitados

10.000

toneladas de
alimentos
redistribuídas
em 2015 e 2016

2.500

toneladas de
embalagens
reduzidas graças
às medidas dos
interfornecedores

100.000

toneladas
de cartão
poupadas graças
à utilização de
embalagens
reutilizáveis

Fachada do supermercado de Puerta de Alicante, Alicante
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Sacos descartáveis
por ticket de compra

13
14
15
16

0,18
0,17
0,17
0,16

Em 2010
utilizavam-se

3,05

sacos/ticket
de compra

Prevenção
A principal e mais importante estratégia para atingir uma economia eficiente na
utilização dos recursos é a redução dos resíduos gerados. Como distribuidora de
alimentos, a Mercadona implantou diversas medidas para conseguir que todos os
alimentos ao longo da cadeia se possam aproveitar e, quando tal não for possível,
possui programas de redistribuição de alimentos para fazê-los chegar aos mais
necessitados.
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Aproveitamento de laranjas de pequeno calibre em sumo recém-espremido em lojas

Com estas estratégias, a Mercadona
procura formas de utilizar os
subprodutos de um interfornecedor
como matéria-prima de outro.
A introdução do serviço de sumo
de
laranja
recém-espremido
proporcionou o aproveitamento e
compra aos agricultores de 2.500
toneladas de laranja em 2016 que,
devido ao seu aspeto ou tamanho,
tinham
difícil
escoamento
no
mercado.
Além disso, os brócolos que o
interfornecedor agrícola descarta
por terem um tamanho ou peso
diferente das normas para serem
vendidos a granel são aproveitados
pela Verdifresh como Couves de
Brócolos nos seus sacos de vegetais,
conseguindo o escoamento de um
produto de máxima qualidade.

Frutas, verduras e
hortaliças podem
vender-se em
diversos formatos nas
lojas da Mercadona,
permitindo aproveitar
produtos de alta
qualidade
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Os donativos às
cantinas sociais
baseiam-se na
proximidade e na
entrega diária, para
que os produtos
frescos possam
ser aproveitados
ao máximo

Redistribuição
Os alimentos que já não estiverem aptos para venda, mas ainda em excelente
condição para consumo (como embalagens danificadas) são doados pela
empresa por via de parcerias estabelecidas com cantinas sociais locais.
Este processo permite aproveitar alimentos frescos através da utilização de
cadeias de distribuição muito curtas e do serviço diário prestado a cantinas,
garantindo o máximo aproveitamento dos alimentos.
Atualmente, a Mercadona trabalha com 120 cantinas sociais em todo o território
espanhol. Um programa informático permite garantir a rastreabilidade e a
segurança alimentar ao longo de todo o processo.

A Mercadona
redistribuiu

10.000
toneladas de
alimentos
em 2015-16

Distribuidor da Mercadona a entregar alimentos ao centro de serviços sociais Sant Joan de Deu, Valência
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Gestão de resíduos
Além das medidas já descritas, os resíduos gerados pela Mercadona em
geral, sejam ou não perigosos, são enviados para gestores autorizados para
tratamento e aproveitamento dos mesmos. Nos blocos logísticos, local onde se
produz a maior quantidade de resíduos perigosos, estes armazenam-se num
Ecoponto ad hoc: uma zona coberta e fechada, com sinalética e equipamentos
de proteção individual, e com todas as medidas de segurança necessárias
para que não haja risco de derrames ou infiltrações no meio natural.
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16

0,72
0,75
0,67
0,75

% Resíduos/kg servido

A geração de
resíduos mantém-se
abaixo de 1% sobre
produto servido

Ponto limpo do bloco logístico de Abrera, Barcelona

A Mercadona aplica diversas estratégias para garantir a minimização dos
resíduos produzidos, seja em lojas ou em armazéns. Conscientes da importância
de reduzir, na medida do possível, os resíduos a gerir, procuram-se
constantemente maneiras de evitá-los e reaproveitá-los, para que todos os
resíduos inaptos para ir por estas vias sejam entregues a gestores autorizados.
Os programas de redução de resíduos e a manutenção preventiva das
instalações são medidas que contribuem para otimizar o funcionamento de
lojas e armazéns, ao mesmo tempo que reduzem a quantidade de resíduos
que são descartados.
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10
20

Resíduos de manutenção: g/m3
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Os interfornecedores
da Mercadona
reduziram 2.500
toneladas de material
de embalagem
em 2015 e 2016

Reutilização
O pool de embalagens reutilizáveis do interfornecedor Logifruit, que a Mercadona
utiliza para transportar e armazenar produtos, atinge poupanças significativas.
Cada caixa, com uma vida útil média de 5 anos, efetua todo o processo logístico
cerca de 13 vezes por ano. Tal implica uma importante poupança de materiais
e recursos relativamente ao uso de caixas de cartão descartáveis. Graças às
embalagens reutilizáveis é possível evitar mais de 100.000 toneladas de cartão
por ano e, simultaneamente, otimiza-se todo o processo.
Os interfornecedores da Mercadona também desenvolvem estratégias próprias
neste sentido. Nos dois últimos anos, levaram a cabo mais de 300 medidas com
uma poupança total de 2.500 toneladas de material de embalagem, segundo
dados do Plano Empresarial de Prevenção da organização espanhola Ecoembes.

A utilização de caixas desmontáveis
da Logifruit poupa 80% de espaço
na logística inversa

A utilização de caixas Logifruit nos processos da Mercadona poupa energia e evita resíduos
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Reciclagem
Apesar de ser necessário ter como prioridade a redução e a reutilização, a
reciclagem é uma parte fundamental dos processos de um supermercado.
Todo o material de embalagens comerciais das lojas é devolvido
através de logística inversa aos blocos logísticos, onde é compactado
e enviado para gestores autorizados de tratamento e aproveitamento.
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5,61
5,76
5,82
5,92

Reciclagem: kg/m3

Cartão
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5,17
5,28
5,32
5,46

Plástico

Camião a gás a efetuar logística inversa numa loja em San Sebastián de los Reyes, Madrid

Graças à logística inversa, reduz-se o número de viagens com o camião
vazio e aproveitam-se as instalações dos blocos logísticos para compactar
os materiais e entregá-los a gestores autorizados. Isto permite otimizar
o processo e devolver materiais de valor ao ciclo produtivo, diminuindo
custos e reduzindo o impacto ambiental.

Taxa de reciclagem

2015

2016

Reciclagem/Aproveitamento

73%
27%

74%
26%

Destruição

A Mercadona envia para aproveitamento ou reciclagem quase três quartos
de todos os resíduos que gera. Continuamos a trabalhar ano após ano para
melhorar este número.
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Esferovite
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0,05
0,07
0,05
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Madeira
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0,06
0,05
0,08
0,05

4.
CADEIA DE
ABASTECIMENTO
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O trabalho da Mercadona como distribuidor requer
a estreita colaboração com os seus fabricantes
interfornecedores e fornecedores especialistas.
Graças à comunicação entre todos os intervenientes
da cadeia de abastecimento, encontram-se formas de
melhorar a eficácia, reduzir o consumo de recursos e
aproveitar os resíduos gerados.

Exemplo disso são as diversas iniciativas de melhoria e boas
práticas que os fornecedores e interfornecedores da Mercadona
colocam em ação constantemente. Destacamos alguns exemplos
como prova do trabalho constante e do compromisso de
sustentabilidade assumido por todos.

90%

dos
interfornecedores
da Mercadona com
certificação
ambiental

Mais de

400

medidas
específicas
de poupança de
água e energia

Eliminação de
microesferas de
plástico em todos
os produtos
cosméticos da
Mercadona

Mais de

900

medidas com
relevância
ambiental dos
interfornecedores

Fachada do supermercado de Peligros, Granada
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27 244
37 243
44 251
28 263

13
14
15
16

Certificação ISO
14001 ou EMAS
das instalações dos
interfornecedores
Instalações certificadas
Instalações em processo
de certificação

Certificações ambientais
O modelo da Mercadona requer que as instalações dos seus interfornecedores
tenham certificações ambientais internacionalmente reconhecidas (ISO 14001,
EMAS, etc.) para certificar as suas boas práticas neste campo.
Atualmente, 90% das instalações dos interfornecedores da Mercadona
possuem algum tipo de certificação ambiental. Os restantes são instalações
em processo de certificação, correspondentes a novas fábricas ou locais.
Boas práticas dos fabricantes interfornecedores
Todos os interfornecedores da empresa trabalham constantemente para
oferecer ao “Chefe” a sua Compra Total com a maior qualidade ao mínimo
custo mensal. Isto exige que se procure sempre a maior eficiência possível nos
processos. Todos incorporaram inúmeras medidas de poupança para consumir
menos recursos materiais, água ou energia ou para reduzir e, nalguns casos,
inclusive eliminar os seus resíduos de processo.
Em todas estas medidas está subjacente uma tendência cada vez mais alargada
para uma gestão eficiente dos resíduos, seja aproveitando-os num processo
próprio (cogeração, fertilizante, etc.) ou entregando os resíduos a outro
interfornecedor que os aproveite no seu processo de produção, fechando o
ciclo da Economia Circular.
Fruto deste esforço são as mais de 900 medidas levadas a cabo por todos
aqueles em 2015 e 2016. Destacamos, pelo seu interesse, algumas delas, que
demonstram a procura constante pela melhor solução para atingir a maior
qualidade dos produtos que se oferecem aos “Chefes” da Mercadona.

Residuos

12%
33%
23%

14%
18%

Outros

Poupança de emissões

Água

Poupança energética

As medidas dos interfornecedores estão maioritariamente dirigidas à poupança de energia e
à redução de resíduos
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Relação de interfornecedores da Mercadona, claramente identificados nas embalagens dos produtos que fabricam (Dados até 31/12/2016)
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Huevos Guillén
Este interfornecedor incorporou na sua quinta em Bullas
(Múrcia) um inovador sistema de secagem de excrementos
de galinha que permite reduzir em mais de 80% a
quantidade de amoníaco no estrume. Este sistema consegue
processar mais de 70.000 toneladas de resíduos por ano e previne
um foco importante de contaminação ambiental.

SPB

Grupo Ubesol-Maverick
A central de sopro de garrafas do grupo, interfornecedor
de produtos de higiene pessoal, aumentou o número de
referências fabricadas, o que permitiu uma poupança de
55 toneladas de plástico por ano e de 50 camiões a menos
em trânsito. Também se melhorou a logística de um número
importante de produtos, permitindo melhor empilhamento
e poupando 70 trajetos por estrada todos os anos.

A SPB fabrica lixívias e produtos de limpeza
do lar para a Mercadona e incorporou
melhorias na sua central de sopro de embalagens,
que lhe permitem poupar cerca de 500.000 kWh
por ano graças a uma melhor gestão dos consumos,
além de conseguir reaproveitar as garrafas cortadas e
trituradas na central de sopro, recuperando assim 120
toneladas de plástico por ano. Também incorporou
medidas de ecodesign nas suas embalagens, alterando
o material de algumas referências de poliestireno
para PET, que comporta uma maior capacidade de
reciclagem e ainda poupa 100 toneladas de material
de embalagem por ano.

Persán
A Persán, interfornecedor de produtos de lavagem, cuidado de roupa e cuidado de louça, conseguiu um
desperdício zero de todos os seus resíduos, que são aproveitados a 100%, material e energeticamente. Além disso,
um maior aproveitamento do espaço nas paletes permitiu a poupança de 1.500 trajetos de camião por ano.

SAT Canarisol
Interfornecedor que abastece de verduras e hortaliças
a Mercadona nas Canárias, a SAT Canarisol implantou
novas medidas de poupança e eficiência energética, reduzindo
o seu consumo de água e energia nos terrenos que cultiva.
Além disso, colocou em ação um sistema de aproveitamento de
resíduos nas suas novas instalações, conseguindo assim entregar
1.200 toneladas por ano de resíduos para alimentação animal.

Importaco-Casa Pons
A Importaco-Casa Pons, interfornecedor de frutos secos e snacks, levou a cabo medidas de design ecológico
para melhorar a logística das caixas de amendoim com casca. Esta ação permitiu aumentar as unidades
de produto por caixa, conseguindo assim reduzir o número de trajetos de camião necessários para transportar
a mesma quantidade de produto e poupar ainda 140.000 caixas de cartão por ano, o que implica praticamente
50.000 quilos deste material.
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Grupo Siro
Interfornecedor de bolachas, pão de forma, massa alimentar,
bolos e cereais, conta com uma central de aproveitamento
que lhe permitiu recuperar 82.000 toneladas de subproduto
de diferentes processos, tanto próprios como de outros
interfornecedores, e convertê-los em matéria-prima para
alimentação animal. Além disso, no seguimento de uma
estratégia global de redução e aproveitamento de resíduos,
utiliza os lodos de depuradora como fertilizante, com
compostagem prévia. Em 2016, reduziu ainda as suas emissões
em 52%, relativamente a 2015.

Anitín
Este interfornecedor de pães especiais envia parte do subproduto orgânico que gera para a Cunicarn, que
também é interfornecedor da Mercadona. Desde que a colaboração entre os dois foi celebrada, a Anitín
enviou mais de 5.000 toneladas de subproduto para a Cunicarn para o seu aproveitamento como alimento
para coelhos.

Arrocerías Pons
Um dos subprodutos do processo da elaboração
de arroz, as trincas de arroz, é utilizado por outro
interfornecedor (Bynsa Mascotas) na criação de
alimento para animais de estimação. Graças a
esta medida, reintroduziram-se nos processos da
Mercadona 3.100 toneladas de trincas de arroz por ano,
melhorando a eficácia de ambos os interfornecedores
e otimizando custos e processos.

Apisol
A Apisol, produtora de mel, envia para uma central de digestão anaeróbia o hidromel que, caso
contrário, seria considerado resíduo. Atualmente, utilizam-se 1.700 toneladas por ano na geração de gás
e eletricidade nesta central.

JR Sabater
A JR Sabater fabrica vinagres, xaropes e temperos
para a Mercadona e introduziu importantes melhorias
logísticas nos seus processos: por um lado, melhorou o
empilhamento das garrafas de 1 litro e das caixas de cartão
de garrafas de 250 ml, com uma poupança de 2.800 paletes
de produto por ano. Além disso, também alterou o formato,
passando de caixas com 12 unidades a caixas com 24, o que
permitiu poupar quase 10 toneladas de cartão por ano.
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Castletownbere
O interfornecedor de pesca Castletownbere Fishermen’s Co-op está a efetuar testes para os anisakis. Graças
a um reator que aplica um tratamento térmico por campos magnéticos e micro-ondas, eleva a temperatura
das entranhas do peixe de forma rápida e uniforme até neutralizar os parasitas existentes. Assim, quando as
entranhas são ingeridas por outros peixes, por não conterem anisakis vivos, evita-se a reinfestação do meio.
Este sistema pioneiro, que exigiu um investimento de 23.000 €, foi instalado em testes a bordo do barco “Tea
Rose” e estará totalmente operacional em 2017.

SP·Berner
O interfornecedor SP·Berner continua a melhorar
os seus processos e a avançar na Economia
Circular, para oferecer uma gama de produtos de
limpeza do lar feita a partir de subprodutos de
outros interfornecedores da Mercadona, alguns
deles tão difíceis de reciclar como as mantas
térmicas agrícolas.

ELIMINAÇÃO DE
PLÁSTICOS
Apesar de se ter reduzido o material de
embalagem em muitos produtos de marca
própria, destacam-se, pela sua relevância,
duas iniciativas:
O
interfornecedor
Ubesol-Maverick
substituiu o material dos toalhetes WC
por papel higiénico húmido, um novo
material feito totalmente em celulose,
que se desfaz tal como o papel higiénico
normal,
evitando
que
o
produto
cause entupimentos nos sistemas de
saneamento.
Além disso, o interfornecedor RNB recriou
toda a sua linha Deliplus de produtos
esfoliantes, para substituir as microesferas
de plástico por substâncias naturais
(semente de uva, sal marinho, sílica, etc.)

5.
COMPROMISSOS
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A Política de Compra de Produtos de Pesca da
Mercadona aposta na garantia de sustentabilidade dos
produtos de peixe que põe à venda. Atualmente, foi
subscrita por todos os fornecedores e interfornecedores
de peixe e continua a ser ajustada e otimizada, ano
após ano. De igual forma, tanto a empresa como os
seus interfornecedores têm um compromisso para
com o bem-estar animal que se reflete na sua Política
de Bem-estar Animal, aprovada em 2016.

Da mesma forma, a Mercadona continua a colaborar e a participar
ativamente em diversos fóruns nacionais e internacionais
relacionados com a sustentabilidade, onde trabalha para comunicar
os seus esforços neste campo e para contribuir para a construção
de uma cadeia de abastecimento cada vez mais sustentável.

100%

dos fornecedores
subscrevem à
política de

pesca

Publicação da
política de
bem-estar
animal

Compromisso:
Reconversão
de quintas
de galinhas
poedeiras
em jaula para
sistemas
alternativos
em 2025

Fachada do supermercado de Calle Asura, Madrid
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Pesca sustentável

PRÉMIO

XX

“Negócio de Pesca
dato del
Sustentável”
PREMIO
para ade
CASTLETOWNBERE
Castletownbere

Todos os interfornecedores e fornecedores de peixe se comprometeram a
cumprir a Política de Compra de Produtos de Pesca da Mercadona.

O interfornecedor Castletownbere
Fishermen’s Co-op recebeu o
Green Awards para “Negócio
Sustentável do Ano” e “Negócio de
Pesca Sustentável” devido às suas
boas práticas de sustentabilidade
no setor pesqueiro.

Política de Compra de Produtos de Pesca

- Não ter produtos provenientes de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada.
- Garantir a rastreabilidade desde o ponto de captura até à venda.
- Rotular os produtos cumprindo a legislação vigente, com informações claras, verdadeiras e acessíveis ao consumidor.
- Garantir o cumprimento legal e as medidas de ordenamento em vigor relativas a tamanhos mínimos, paragem
biológica e zonas de pesca, entre outras.
- Apoiar a melhoria contínua e as melhorias técnicas disponíveis relativamente a métodos e artes de pesca.
- Apoiar a incorporação de novos produtos que cumpram os critérios de sustentabilidade.
- Retirar da gama espécies ameaçadas ou em perigo de extinção ou provenientes de ecossistemas seriamente
ameaçados.
- Fomentar produtos de aquicultura sustentável através de normas de boas práticas internacionalmente reconhecidas.
- Apoiar a pesca local.
- Respeitar as condições de trabalho digno.
Todas as decisões serão tomadas com base nas informações científicas disponíveis provenientes de organismos e
instituições de autoridade reconhecida.
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Colaboração com a ISSF
100% do atum enlatado da marca Hacendado é proveniente de bancos de pesca
geridos de forma responsável, graças ao trabalho constante e à colaboração do
interfornecedor Escurís (Jealsa-Rianxeira), com a ISSF (International Seafood
Sustainability Foundation), organização sem fins lucrativos dedicada a promover
a sustentabilidade da pesca do atum.
A Escurís (Jealsa-Rianxeira) é auditada todos os anos para que se verifique o
seu compromisso com todas as práticas de conservação promovidas pela ISSF,
incluindo total rastreabilidade do produto e formação dos capitães dos barcos
em boas práticas de sustentabilidade.
Também como parte desta colaboração, a Mercadona aderiu, juntamente com
outras 83 organizações em todo o mundo (incluindo ONGs, frotas pesqueiras
e distribuidores), à carta que a ISSF enviou às autoridades competentes
solicitando medidas para melhorar a sustentabilidade da pesca do atum.
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Bem-estar animal
Para a Mercadona e respetivos fornecedores e interfornecedores, o bem-estar
animal é um princípio fundamental em todas as suas vertentes, tal como o têm
vindo a demonstrar ao longo dos anos, adaptando-se e adiantando-se aos
diferentes requisitos e melhorias que foram sendo exigidos no setor.
A Política de Bem-estar Animal da Mercadona reflete estes compromissos e, em
colaboração com os seus fornecedores e interfornecedores, adotará as medidas
necessárias para cumprir os objetivos que nela se enumeram:

Política de Bem-estar Animal da Mercadona

- O bem-estar dos animais é um requisito ético e social inegociável, um requisito
necessário para garantir a qualidade dos produtos que a Mercadona oferece aos
seus “Chefes”.
- A Mercadona compromete-se com a proteção e o bem-estar dos animais nas
explorações de gado.
- Por isso, é necessário que as explorações de gado e os restantes processos,
além de cumprirem a legislação vigente na matéria, apliquem normas de bemestar animal durante toda a vida do animal. Para este efeito, a empresa trabalha
estreitamente com os seus fornecedores para:
1. Garantir que os animais que proporcionam a carne, os ovos e outros produtos de
origem animal são criados em condições que evitem:
- Sede e fome, dando acesso a água potável e a uma dieta adequada para manter
a saúde e o vigor.
- Incómodo, proporcionando-lhes um ambiente adequado que inclua abrigo e uma
zona de descanso cómoda e apropriada.
- Dor, ferimentos e doenças, aplicando medidas preventivas, um diagnóstico rápido
e o tratamento adequado.

O bem-estar
animal é um
requisito
essencial para
a Mercadona
e os seus
fornecedores

- Que não possam expressar um comportamento totalmente normal, providenciando
espaço suficiente, instalações adequadas e a companhia de outros animais da
mesma espécie.
- Medo e angústia, garantindo uma gestão adequada que evite todo o sofrimento
desnecessário.
2. Que o pessoal das explorações de gado conte com a formação adequada para
evitar qualquer tipo de dor ou sofrimento induzidos pela gestão na criação, no
transporte e na matança.
3. A implantação de normas certificáveis de bem-estar animal no horizonte do ano
de 2021.
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Galinhas poedeiras no solo
A Huevos Guillén (interfornecedor de ovos da Mercadona) começou em 2007
a adaptar as suas quintas à nova legislação de bem-estar animal para galinhas
poedeiras, antecipando-se à sua entrada em vigor em 2012. Foi o primeiro
produtor em Espanha a cumprir esta normativa.
Não obstante, a empresa é consciente e partilha da crescente sensibilidade da
sociedade relativamente aos aspetos de bem-estar dos animais de curral.
Devido a esta preocupação, partilhada pelo interfornecedor Huevos Guillén
e pelos restantes fornecedores, a empresa foi pioneira na comercialização de
ovos de galinhas criadas ao ar livre no início dos anos 90. Atualmente, podem
encontrar-se em qualquer supermercado da cadeia.

Reconversão
de quintas
de galinhas
poedeiras
em jaula para
sistemas
alternativos
em 2025

Depois de dois anos de trabalho com a Huevos Guillén, prevê-se em 2017
começar a oferecer aos nossos clientes ovos de galinhas criadas no solo, sem
jaula. Esta será outra opção mais enquadrada na gama de ovos voltada para
alargar a oferta ao consumidor. Estamos a colaborar no sentido de reconverter
as quintas, com horizonte no ano de 2025.

Galinhas poedeiras criadas ao ar livre do interfornecedor Huevos Guillén
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Parcerias
A Mercadona participa em diversos fóruns, associações e iniciativas a nível
nacional e internacional, para promover e intercambiar boas práticas em
matéria de sustentabilidade. Isto concretiza-se em relatórios sobre a relevância
ambiental dos seus processos e os dos seus interfornecedores, bem como em
iniciativas relacionadas com a sustentabilidade na distribuição.
REAP
O Fórum Europeu de Distribuição para a Sustentabilidade (REAP) é uma
plataforma europeia que se criou em 2009 com a colaboração da Comissão
Europeia e que tem como objetivo dar relevância às boas práticas da distribuição
em matéria ambiental, bem como facilitar a comunicação entre os diversos
grupos de interesse da cadeia de abastecimento. O código de conduta do
REAP tem como objetivos:
1. Fomentar a produção e a utilização de produtos sustentáveis
2. Reduzir o impacto ambiental das lojas
3. Otimizar o transporte de mercadorias
4. Reduzir a utilização excessiva de embalagens e minimizar os resíduos
5. Melhorar o acesso aos estabelecimentos
6. Melhorar a comunicação com os clientes
A Mercadona é membro do REAP desde a sua fundação em 2009 e participa
ativamente nos seus compromissos e eventos.

Participação de Adela Torres, Gerente do Ambiente da Mercadona, nas jornadas da associação catalã de
empresas familiares Comertia sobre “Retail e Economia Circular”, celebrada em novembro de 2016
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Participação de Margarita Muñoz, Diretora do Ambiente da Mercadona, em Recuwatt,
congresso internacional de gestão de resíduos, celebrado em Barcelona em outubro de 2016

Pacto Mundial
A Mercadona é signatária e sócia do Pacto Mundial pela defesa dos valores
fundamentais em matéria de Direitos Humanos, Práticas Laborais, Proteção
Ambiental e Luta Anticorrupção. O trabalho da empresa para continuar a apoiar
e a reforçar os dez princípios e valores que sustentam esse pacto está indicado no
relatório de progresso que valida o cumprimento destes princípios.

AECOC
Sabendo que o desperdício de alimentos afeta toda a cadeia de abastecimento,
a Mercadona uniu-se à iniciativa da AECOC “Na alimentação não deve haver
desperdício, aproveite-a”, que põe em contacto todos os intervenientes da
cadeia de abastecimento para criar sinergias e prevenir o desperdício alimentar
em todos os âmbitos. Esta iniciativa junta-se às medidas próprias que a
Mercadona leva a cabo há anos em todos os seus processos e a outras iniciativas
neste mesmo sentido com entidades como a Organização de Consumidores e
Utilizadores (OCU).

6. DADOS RELEVANTES
Alcance dos dados da tabela: processo da Mercadona desde o transporte ao bloco logístico até à loja

2015

2016

25

27

Milhares de km percorridos por estrada

352.000

435.000

Toneladas transportadas por comboio

192.000

170.000

Toneladas transportadas por barco

784.500

833.700

Lojas com Descarga Noturna Silenciosa

572

646

Lojas ecoeficientes

819

869

10

20

Milhões de € investidos na proteção do meio ambiente

Poupança energética (milhões de kWh)
Consumo energético total (eletricidade + gás) em GJ
Captação de água da rede municipal

100%

170.000

181.000

13.300

13.400

1.679

1.691

185.000

196.000

73%
27%

74%
26%

150

164

Transporte de mercadorias

13,23

12,93

Consumos energéticos

18,53

18,27

Deslocações de pessoal

0,84

0,88

Refrigeração

15,18

15,21

47,78

47,29

1.515

1.567

Toneladas de plástico e esferovite recuperadas
Toneladas de madeira recuperadas
Toneladas de materiais recuperados
Reciclado/Aproveitado
Destruição

Toneladas de pilhas recuperadas

kg de CO2
equivalente por m3
de mercadoria
servido às lojas

7.441.000

100%

Toneladas de cartão recuperadas

Taxa de reciclagem

7.217.000

Emissões CO2 por m3 de mercadoria (kg)
Emissões totais de CO2 (milhares de toneladas)

Uma gestão ambiental sustentável é crucial para o bom funcionamento de qualquer empresa.
Sabemos que ainda há muito a melhorar,
mas os resultados conseguidos motivam-nos a continuar a trabalhar.
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