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Se satisfizeres “O Chefe”, 
as vendas chegarão, com as 
mesmas, os lucros; e a partir 
daí, o crescimento partilhado
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Supermercado da Preparação Têxtil em Ripoll, Girona.
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OS NOSSOS FACTOS
MAIS RELEVANTES 
2015 1.574

lojas em 2015
60 aberturas e 30 restauros

Presença em 

17 
Comunidades Autónomas 

em Espanha

400
novidades na gama  

100 inovações desenvolvidas com 
os “Chefes” (co-inovação)

5
milhões de famílias compram 

na Mercadona

14,7% 
cota de mercado na superfície 
total de venda da distribuição 

organizada em Espanha

“O Chefe” O Colaborador

75.000
colaboradores com emprego

estável e de qualidade

1.000
novos empregos fixos

39
milhões de euros investidos

em formação

1.277 
euros/mês brutos de salário 

inicial dos colaboradores  
de base

1.109 euros/mês líquidos

277
milhões de euros de prémio 

variável repartidos pelo quadro 
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20.831
milhões de euros de 

faturação (+3%) 

10.649
milhões de quilolitros 

(kilitros) vendidos (+5%)

651
milhões de euros 
de investimento

611
milhões de euros de lucro 

líquido (+12%) 

500
milhões de euros destinados 

ao reinvestimento

O Capital

15.393
milhões de euros de compras 

em Espanha, mais de  
85% do total

125
parceiros produtores

525
milhões de euros investidos 

pelos parceiros

67
novas fábricas e linhas

de produção

+2.000 
fornecedores

comerciais e de serviço

+20.000 
PME e produtores de

matérias-primas

O Fornecedor

1.497
milhões de euros de  

contribuição tributária

Impacto da cadeia de produção 
da Mercadona em Espanha:

1,8%
do PIB nacional

19.500 milhões de euros  

640.000 
postos de trabalho diretos, 

indiretos e induzidos

Colaboração com: 

+100
cantinas sociais

55
bancos alimentares e outras 

entidades

4.200
toneladas de alimentos doados

A Sociedade

Supermercado da Av. les Valls d’Andorra em La Seu d’Urgell, Lérida.
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comprovamos que “não podemos fazer sem escrever e não 

podemos escrever sem fazer”. Porque quanto maior é o 

nosso conhecimento, mais capazes seremos de visualizar 

as possibilidades de melhoria que nos ajudarão a garantir 

o nosso trabalho diário para satisfazer as necessidades dos 

nossos componentes.

Para tal, temos de assumir sempre o compromisso que só 

através da satisfação do “Chefe” chegarão as vendas e os 

lucros. Porque se conseguirmos converter a excelência numa 

obsessão constante e dispor de produtos com uma estrita 

segurança alimentar em que prime a inovação com uma 

grande qualidade e proximidade, e ao menor preço possível, 

conseguimos excelentes resultados.

Como os alcançados pela empresa em 2015, ano em que 

as vendas sofreram um crescimento de 5% em volume, até 

alcançar 10.649 milhões de quilolitros, e a faturação aumentou 

mais 3% em relação a 2014, até aos 20.831 milhões de euros.

2015 foi um ano repleto de reflexões de todos aqueles que 

fazem parte da Mercadona, que nos ajudarão a continuar a 

avançar neste projeto comum, orientado para a satisfação dos 

nossos clientes (“O Chefe”, como o denominamos interna-

mente) e dos outros componentes da Empresa (Colaborador, 

Fornecedor, Sociedade e Capital).

Desenvolvemos as bases dos inúmeros desafios que temos 

diante de nós: desde a definição do que irá representar para 

todos os componentes da empresa dispor de uma gama 

eficaz, até à transformação digital para enfrentar os novos 

desafios tecnológicos, passando pela implantação da Cadeia 

Agroalimentar Sustentável da Mercadona (CASPOPDONA), 

que nos permite desenvolver o potencial de produtividade do 

setor primário para contribuir, numa colaboração conjunta, 

para melhorar as sociedades locais onde estamos presentes.

Todos estes feitos e desafios são fruto das reflexões, auto-

críticas e decisões adotadas durante estes meses, nos quais 

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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Este crescimento foi fruto do esforço de investimento da em-

presa, que destinou 651 milhões de euros, principalmente na 

abertura e renovação dos supermercados, na construção de 

novos blocos logísticos, na remodelação das novas secções de 

frescos e na continuação do projeto de transformação digital 

que se iniciou no ano passado com a inauguração do nosso 

Centro de Processamento de Dados e que durante este ano 

continuou a reforçar a infraestrutura informática nas lojas e 

nos blocos logísticos.

Abordar estes projetos não é possível sem aprendizagem, 

talento e esforço. Para tal, a empresa criou mais 1.000 novos 

postos de trabalho estáveis, que formam atualmente um 

quadro de alto rendimento de 75.000 pessoas. Esta equipa 

é o motivo do êxito da empresa e o maior dos nossos ativos. 

A sua capacidade de criar, aprender e adaptar o seu talento 

a uma liderança coletiva baseada no compromisso permite 

alcançar a excelência na satisfação das mais de 5 milhões de 

famílias que realizam as suas compras na Mercadona.

Ao compromisso das pessoas que formam o nosso quadro 

somam-se também os fornecedores e os parceiros que fabricam 

para a Mercadona. Ano após ano apostam no desenvolvi-

mento e na criação de indústria no nosso país. Uma indústria 

que hoje tem mais de 240 fábricas que servem a geografia 

espanhola e a que recorrentemente dedicam significativos 

recursos económicos, como os mais de 525 milhões de euros 

que em 2015 destinaram conjuntamente para consolidar a 

modernização e o desenvolvimento deste cluster industrial, 

um dos mais importantes do país.

Como no caso da Mercadona, o esforço dos mais de 47.100 

colaboradores que formam a equipa dos 125 parceiros pro-

dutores da empresa é um fator diferencial. E a soma de todos 

estes esforços tem um efeito multiplicador que se centra num 

único objetivo: a inovação constante e a aposta na qualidade 

para desenvolver produtos que satisfaçam e surpreendam “O 

“A nossa principal meta é a de anteciparmos as expectativas dos nossos 
‘Chefes’ no dia-a-dia, fazendo um trabalho excelente e sendo radicais 

nas abordagens inovadoras que levamos a cabo para satisfazê-los” 

Chefe”, através de uma experiência de consumo impecável. 

É o caminho, na medida em que temos muito para melhorar.

Ao anterior devemos acrescentar os avanços que se estão a 

produzir no desenvolvimento da Cadeia Agroalimentar Susten-

tável da Mercadona, que nos tornou conscientes da mudança 

que devemos levar a cabo e da nossa responsabilidade como 

empresa para dar soluções aos desafios que tanto o setor 

primário como a sociedade nos exigem no nosso meio local. 

É por isso que em 2015 reforçámos o nosso apoio ao setor 

dos laticínios e trabalhámos diretamente com os agriculto-

res, pecuaristas e pescadores em melhorias para uma maior 

sustentabilidade dos distintos setores. 

Como consequência de tudo o anterior e da visão que surge 

da aplicação do Modelo da Mercadona, centrada no longo 

prazo, em 2015 obteve-se um lucro líquido de 611 milhões de 

euros, mais 12% que em 2014. E como a empresa tem vindo 

a fazer desde 2001, este ano também repartiu parte de seu 

lucro, aproximadamente 25%, entre os seus colaboradores. 

Concretamente, 277 milhões de euros a título de prémio por 

objetivos, o que reforça uma das premissas da empresa: que 

o êxito partilhado sabe melhor.

É nestes valores que se enquadram os objetivos de 2016. A 

nossa principal meta é a de anteciparmos as expectativas dos 

nossos “Chefes” no dia-a-dia, fazendo um trabalho excelente 

e sendo radicais nas abordagens inovadoras que levamos a 

cabo para satisfazê-los. Enfrentar estes desafios sob a premissa 

da colaboração, reconhecendo e aprendendo com os erros, 

deve-nos guiar para desenvolver, entre todos, um ecossistema 

eficaz e produtivo que fará da Mercadona um modelo de 

empresa que a sociedade quer que exista. 

Desde já quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte 

deste projeto pelo seu esforço e alto nível de compromisso.

Juan Roig
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Héctor Hernández 
Diretor-Geral de  

Recursos Humanos

Oriol Montanyà       
Diretor-Geral de  

Logística 
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Diretor-Geral Financeiro  
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José Jordá             
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Prescrição de Perecíveis

Julia Amorós             
Diretora-Geral de  

Prescrição de Secos

COMITÉ DE DIREÇÃO

Juan Roig
Presidente

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Francisco López 
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Rafael Berrocal 
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David Cid
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Administração
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Diretora-Geral de 
Obras e Expansão
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Vogais  Hortensia Roig Herrero
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 Rafael Gómez Gómez
 Fernando Roig Alfonso
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Cristina, “Chefe” e Alfredo, Javier e Laura, colaboradores do supermercado de Olivenza, Badajoz.
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MERCADONA

Modelo da Mercadona 

Alguns factos 2015

Modelo de Inovação Transversal
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Modelo da Mercadona

A Mercadona é uma empresa de supermercados de 

capital espanhol e familiar. Desde a sua constituição, 

o objetivo é satisfazer plenamente todas as neces-

sidades de alimentação, limpeza do lar e higiene 

pessoal dos seus clientes, bem como as necessidades 

relacionadas com o cuidado dos seus animais de 

estimação. Conta com um quadro de 75.000 cola-

boradoras e colaboradores que se esforçam todos 

os dias por oferecer a máxima excelência no serviço. 

Graças aos mesmos, mais de 5 milhões de famílias 

depositam anualmente a sua confiança na empresa. 

No fim de 2015, a Mercadona dispunha de uma 

rede de 1.574 supermercados, após a inauguração 

de 60 novas lojas e de encerramento de 7 que não 

correspondiam aos padrões atuais requeridos pela 

empresa, que tem presença em 17 Comunidades 

Autónomas em Espanha. 

Para construir um projeto de crescimento sustentá-

vel e partilhado, a Mercadona baseia todas as suas 

decisões num modelo de gestão específico desde 

1993, que sofreu evoluções ano após ano com a 

participação dos colaboradores da empresa. Com 

este modelo, visa-se satisfazer com a mesma in-

tensidade os cinco componentes em toda a Cadeia 

Agroalimentar Sustentável da Mercadona: “O Chefe”, 

como internamente denomina os seus clientes, O 

Colaborador, O Fornecedor, A Sociedade e O Capital.

Graças ao seu Modelo, a Mercadona desenvolve 

objetivos e estratégias específicas para satisfazer os 

cinco componentes, entre os quais se encontra O 

Fornecedor que, igualmente, trabalha para satisfa-

zer cada um dos seus componentes e desta forma 

garantir a satisfação da nossa Cadeia Agroalimentar 

Sustentável. 

Para abordar a missão e a visão de forma tangível e 

alcançável, a empresa partilha estratégias transver-

salmente ao longo de toda a cadeia, o que permite 

planificar as ações de forma conjunta com todas as 

partes. Com isso trata de visualizar e definir prioridades 

de alterações de forma ordenada para ajustar pro-

cessos evitando desequilíbrios, e de forma produtiva, 

porque a melhoria é uma constante na Mercadona.

“Conseguir uma Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mercadona 
que a Sociedade queira que exista e sinta orgulho da mesma, 

através da liderança e tendo “O Chefe” como estrela guia”

A Visão
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“Prescritores totais das soluções necessárias para que ‘O 
Chefe’ efetue a sua Compra Completa (Frescos e Secos) 

dentro de uma Cadeia Agroalimentar Sustentável”

O Modelo da Mercadona ajuda a irmos 
todos na mesma direção, dá-nos agilidade, 

permite-nos desenvolver estratégias 
e facilita a tomada de decisões

A Missão

Um Modelo que evolui com as reflexões 
de todos os que fazem parte da 

Mercadona, cujos fundamentos são:

As verdades universais e paradigmas que 
formam os nossos valores e comportamentos 

sempre orientados para a satisfação 
dos 5 componentes da empresa
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COMPONENTES E OBJETIVOS

1. “O Chefe”
O nosso principal objetivo é que “O Chefe” esteja 
sempre satisfeito.
A satisfação do “Chefe” é obtida ao garantir a segurança 

alimentar, a máxima qualidade e proximidade, e ao 

oferecer uma gama eficaz com o mínimo orçamento, 

bem como um melhor serviço e no tempo mínimo. 

2. O Colaborador
Quem satisfaz “O Chefe” tem que estar satisfeito e 
empenhado a 100%.   
Baseamos a nossa política laboral na estabilidade, 

na conciliação familiar, na formação contínua 

e na promoção interna, entre outros.    

3. O Fornecedor
Partilhar um projeto comum baseado nos 
fundamentos do Modelo.   
Relação de trabalho conjunto e de longo prazo de todos os 

escalões dentro de uma Cadeia Agroalimentar Sustentável 

com um mesmo objetivo: a satisfação total do “Chefe”.  

4. A Sociedade
Cumprir a missão da empresa através da satisfação da 
Sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento.  
É uma obrigação favorecer o desenvolvimento económico e 

o progresso social do país e minimizar o impacto ambiental.

5. O Capital
O lucro chega após se satisfazer os restantes 
componentes.  
O objetivo é perdurar no tempo e obter lucro 

como consequência de fazer bem as coisas.  

1. Helena e Pilar, “Chefes” do supermercado em Barañáin, Navarra. 2. Yolanda, colaboradora do supermercado de El Fontán em Oviedo, Astúrias. 
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ESTRATÉGIAS ALGUNS FACTOS 2015

• Máxima qualidade ao menor preço: 
Carrinho de Compras

• Gama eficaz

• Novas secções de frescos

• Garantir sempre a Segurança Alimentar

• Inovação para surpreender “O Chefe”

• Diminuição do preço do Carrinho de Compras em 2%. Poupança para “O Chefe” 
de 96 euros/ano

• Desenvolver como captar, definir e garantir a qualidade todos os dias

• Aumento de 2,4 pontos da cota de mercado em produtos frescos

• 500 instalações avaliadas a fornecedores e 1.000 controlos de produtos frescos 

• 12 centros de co-inovação e 5.500 sessões com “Chefes” para desenvolver 100 
novos produtos

• +1.000 produtos sem glúten na gama

• Estabilidade, conciliação, formação, 
promoção, líderes executivos

• Compromisso e envolvimento

• Plano de igualdade

• Rotatividade

• Salário inicial dos colaboradores de base de 1.277 € brutos por mês (1.109 € 
líquidos/mês)

• 8.150 colaboradores passam de escalão e aumentam em 11% o salário mensal

• Repartir os lucros da empresa: 277 milhões de euros em prémios por objetivos

• 98% colaboradores obtêm um prémio por cumprir compromissos 

• 338 pessoas promovidas a cargos de direção, 51% são mulheres

• Protocolo de apoio e assistência para os casos de violência de género

• 2,9% de rotatividade

• Impulsionar a industrialização e a economia 
produtiva com os parceiros produtores

• Continuar a avançar no desenvolvimento do Projeto 
Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mercadona 

• Impulsionar a relação baseada no Código de 
Boas Práticas Comerciais com parceiros

• Grupo industrial de 240 fábricas em Espanha

• Início de obras do bloco logístico da Mercadona em Vitoria-Gasteiz

• 20 projetos para aumentar a sustentabilidade do setor primário

• Estudos de rastreabilidade sobre a origem nacional do azeite, frutas e verduras, 
certificados pelas auditoras Det Norske Veritas (DNV-GL) e Neoris 

• 5 novos parceiros produtores: 125 no total

• +100 novos fornecedores especialistas para oferecerem os melhores produtos 

• Crescimento partilhado para levar 
benefícios à sociedade 

• Diálogo e transparência

• Impulsionar o empreendimento

• Meio ambiente e Ação Social

• Contribuição tributária de 1.497 milhões de euros

• Plano de relação com o ambiente circundante: 87 reuniões com associações de 
consumidores e intolerâncias alimentares

• Envolvimento pessoal de Juan Roig na Licenciatura em Administração de Empresas 
para Empreendedores da EDEM Escola de Negócios e no Prémio Rey Jaime I ao 
Empreendedor

• Sistema de Gestão Ambiental próprio

• Colaboração com 55 Bancos Alimentares e outras entidades e mais de 100 
cantinas sociais

• Crescimento e rentabilidade

• Reinvestimento e visão a longo prazo

• Lucro partilhado

• Aumento de 3% na faturação, 5% no volume (kilitros) e 12% do lucro líquido

• Investimento de 651 milhões de euros 

• Aumentar ano após ano os nossos recursos próprios para ter uma empresa cada 
vez mais sólida: 500 milhões de euros de lucro destinados a tal em 2015

• Do lucro total, são repartidos 25% com o Colaborador (prémios), 25% com a 
Sociedade (impostos), 40% em Reinvestimento e 10% com o Capital (dividendos)

3. Rocío, colaboradora da Cooperativa Valle del Jerte. 4. Supermercado de Ctra. de Riaza, Segovia. 5. Bloco logístico de Abrera, Barcelona.
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Inovar foi sempre uma constante dentro do modelo 

de gestão da Mercadona, uma paixão que permitiu 

a evolução e a adaptação a novos cenários. De 

facto, a empresa procura sempre novas ideias. E 

fá-lo de uma perspetiva diferente, o que permite 

dispor de um modelo de gestão sólido e diferente, 

que garante a competitividade presente e futura 

da empresa.

Para construir e consolidar este círculo virtuoso, a 

Mercadona trabalha em quatro eixos de inovação: 

de processos, tecnológica, do conceito e de produto. 

E em todos os eixos, aposta de forma sustentável na 

introdução de melhorias que eliminem a complexidade 

e os processos que não acrescentam valor à cadeia 

de montagem, com o objetivo de poder satisfazer as 

necessidades dos cinco componentes da empresa.

Modelo de Inovação Transversal
Um modelo de inovação radical no qual participam ativamente 

os seus clientes, e reconhecido internacionalmente

Inovação de 
Processos

Inovação do 
Conceito

1. Melhorar e otimizar a cadeia de valor da empresa para evitar custos 
desnecessários.

 Ecodesign: mais de 500 medidas levadas a cabo pelos parceiros 
produtores com vista a reduzir o consumo, minimizar os 
resíduos, otimizar a logística e facilitar a reciclagem em 
todo o processo de fabrico dos produtos de marca própria.

 Plano de sinergias entre parceiros: aproveitamento de 
produtos e subprodutos para reforçar a eficiência e 
produtividade.

2. Um conceito diferenciado onde todas as inovações são 
levadas avante apenas se acrescentam valor ao “Chefe”.

 819 Lojas Ecoeficientes nas quais primam critérios como 
a comodidade, os espaços diferenciados por empresas, a 
eficiência energética ou a comodidade de utilização. 

1. Sabonete de mãos do parceiro Laboratórios Maverick em Ulldecona, Tarragona. 2. Secção de fruta e verdura do supermercado em Mercat de Sants, Barcelona.  

4 EIXOS DE INOVAÇÃO
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O modelo de inovação da Mercadona é, graças a tudo 

isto, uma referência internacional. Assim o afirma 

um estudo elaborado pelo The Boston Consulting 

Group, editado no livro “Oito lições para garantir o 

crescimento infinito”. No mesmo, a Mercadona é 

destacada pelo “seu modelo de inovação radical no 

qual participam ativamente os seus clientes”, fator 

este que contribui para que a empresa disponha de 

um nível de identificação por parte dos seus clientes 

superior em relação às empresas tanto da Europa 

como dos Estados Unidos.

A inovação da Mercadona foi igualmente um estudo 

de caso em Portland (EUA), onde no decorrer da 

celebração da prestigiada Conferência PICMET, em 

2015, o professor de Estratégia, Gestão de Inovação 

Tecnológica e Desenvolvimento de Novos Produtos 

da Universidade Politécnica de Valência, José Albors, 

destacou que “a Mercadona desenvolveu um siste-

ma de co-inovação original e muito eficaz, onde a 

Cultura da Qualidade Total e a política de Recursos 

Humanos são a base do seu êxito”.

Inovação 
Tecnológica

Inovação do 
Produto

3. Investimento constante de recursos na tecnologia para agilizar ao 
máximo a tomada de decisões corretas e a simplificação dos processos. 

 Projeto de Transformação Digital: com um investimento estimado 
de 126 milhões de euros, 90 milhões de euros desde 2012.  

 A colocação em funcionamento em 2014 do Centro de 
Processamento de Dados de Albalat dels Sorells (Valência) 
permitiu à empresa reforçar a infraestrutura informática 
em lojas e blocos logísticos.

4. Desenvolver produtos com uma experiência de consumo 
impecável para “O Chefe” é o principal desafio dos 125 

parceiros da Mercadona, nos quais colaboram os monitores 
de departamentos de Prescrição.

 12 centros de co-inovação nos quais se realizaram 5.500 sessões 
com os “Chefes” para inovar conjuntamente. 

3. Balança tátil na secção de fruta e verdura. 4. Laboratório do parceiro Dafsa em Pol. Ind. La Esperanza em Segorbe, Castelló.
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Raquel, “Chefe” da Mercadona, na sua casa cozinhando produtos frescos.
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“O CHEFE”

1.1 O valor da simplicidade: Gama eficaz
1. 2 Inovar para surpreender “O Chefe”
1. 3 Inovação digital
1. 4 Segurança alimentar e qualidade
1. 5 Fazer participar “O Chefe”

1
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Captar, definir e garantir a cada dia a qualidade dos 

produtos que compõem a gama é, sem dúvida, um dos 

principais desafios em que a Mercadona está envolvida 

para satisfazer em pleno “O Chefe”. Desenvolve-o 

mediante a busca constante de uma excelência que 

prima pela simplicidade. Este valor é fundamental 

e diferencial para poder oferecer sempre aos seus 

clientes a máxima qualidade ao menor preço possível, 

através de uma gama eficaz que, independentemente 

de quem fabrique o produto, garante a segurança 

alimentar, a máxima qualidade e proximidade, um 

preço mínimo, um serviço excelente e o mínimo tempo 

para satisfazer a experiência de compra de mais de 5 

milhões de famílias. 

Desde 1993, a Mercadona aposta na estratégia 

comercial Sempre Preços Baixos (SPB). Em 2015, 

dentro desta estratégia, continuou a trabalhar para 

evitar custos desnecessários e gerar poupanças 

constantes. Graças a tal, os seus clientes podem 

eleger produtos de entre aproximadamente 8.000 

referências da sua gama para fazer o seu Carrinho 

de Compras: o carrinho da Compra Completa com 

a maior qualidade e ao mínimo custo mensal, um 

fator muito relevante para o orçamento das famílias 

que depositam a sua confiança na empresa. 

O valor da simplicidade: Gama eficaz
Dispor de um enfoque que prime pela simplicidade é a chave na 

experiência de compra dos nossos “Chefes”

1.1

Guacamole natural fresco produzido pelo parceiro produtor Frutas Montosa, no Valle Niza (Málaga).

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e Compy são, entre outras, 
marcas que a Mercadona desenvolve desde 1996, cujos parceiros 

produtores estão claramente identificados no rótulo
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Gama eficaz também 
sem glúten 
No fim do ano de 2015, a Mer-

cadona dispunha, dentro da sua gama eficaz, de 

mais de 1.000 produtos sem glúten, face a 900 em 

2014. Atualmente, 16% da gama de alimentação 

é adequada para celíacos. Todas estas referências, 

como o resto dos produtos que fazem parte da gama 

da empresa, oferecem a máxima qualidade e totais 

garantias alimentares e nutricionais.

Aposta nos produtos frescos locais
A Mercadona vem há anos consolidando um modelo 

que aposta em usar produtos da época e das proximi-

dades. Prima pela especialização, através dos forne-

cedores locais, especialmente nos produtos frescos, 

o que se traduziu num importante impulsionamento 

do setor primário de Espanha e das economias lo-

cais. Em 2015, a Mercadona continuou a apostar 

em produtos locais espanhóis, reforçando tanto a 

sua qualidade como aumentando os seus volumes.

Alho Morado
4.900 toneladas procedentes de 
Andaluzia e Castela-Mancha

A Proaco, empresa familiar com 480 hectares 
de cultivo em Córdoba, Sevilha, Málaga, 

Granada, Ciudad Real e Albacete produziu 
5.000 toneladas durante a campanha.

EXEMPLOS DA APOSTA POR FRESCOS LOCAIS

Abacates
 2.900 toneladas procedentes 

de Málaga e Granada 
Ana Belén López, agricultora especialista no 

cultivo de abacates, produz 100 toneladas 

de abacates por ano em Cajiz (Málaga) 

para o parceiro Frutas Montosa.
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8.000
referências

na gama

1.2
Inovar para surpreender “O Chefe”

Cooperar para oferecer produtos com uma grande experiência de consumo 

100
produtos

de co-inovação
desenvolvidos em 12 

centros de co-inovação
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Os fabricantes parceiros 
da Mercadona destinam a 

I&D&I o dobro de recursos 
que a média espanhola 
do setor: 2,84% do seu 

quadro é dedicado a esta 
atividade, face a 1,09% 

(Fonte: INE 2014)

400
novidades

algumas destas são destacadas 
no Top Ten Inovação
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Inovação digital
Uma transformação constante para gerir uma gama eficaz

1.3

Um dos principais desafios nos quais a empresa está 

envolvida é o seu Plano de Transformação Tecnológica, 

para o qual tem previsto realizar investimentos no 

valor de 126 milhões de euros, dos quais 90 milhões 

já foram aplicados no período de 2012-2015.

Graças a este importante esforço de investimento, 

a empresa está a conseguir não só reforçar a sua 

competitividade, como também oferecer valor aos 

seus “Chefes”, uma vez que todas as melhorias 

implementadas nos processos das lojas e dos blocos 

logísticos geram uma maior otimização e agilizam as 

respostas, o que se traduz igualmente num melhor 

serviço e experiência de compra.

Após a inauguração do Centro de Processamento 

de Dados (CPD) de Albalat dels Sorells (Valência), a 

Mercadona conseguiu reforçar a estrutura do seu 

“cérebro informático”. Para tal, tomaram a decisão 

de começar a construir em 2016 outro CPD em Villa-

dangos del Páramo (Leão), que vai permitir replicar a 

tecnologia e garantir os máximos níveis de segurança 

e disponibilidade para o funcionamento ininterrupto 

das operações da empresa. Para a sua colocação em 

funcionamento está previsto um investimento inicial 

de 6 milhões de euros.

Além disso, em consonância com a aposta pela ino-

vação digital para aumentar a produtividade, agilizar 

os processos e melhorar ainda mais o serviços aos 

“Chefes”, a empresa implantou progressivamente 

diferentes iniciativas, como por exemplo as balanças 

táteis em todas as secções de autosserviço (pastelaria, 

fruta e verdura), o que implicou um investimento 

de 9 milhões de euros. Também se estão a realizar 

ensaios em laboratório com ecrãs táteis e informa-

ção mais visual nas caixas de algumas lojas piloto. 

Além disso, estão a ser testados terminais de última 

geração que permitem interagir com os diferentes 

processos em tempo real para conhecer o stock da 

gama para cada supermercado no momento. Tudo 

isto com o objetivo de poder dispor de ferramentas 

informáticas que facilitem a experiência de compra 

do “Chefe” e o trabalho dos colaboradores, gerindo 

assim a gama de forma mais eficaz.

Consciente da importância que a transformação 

digital tem para o presente e o futuro da empresa, 

a Mercadona continuará a dedicar importantes 

esforços e recursos à implementação do seu Plano 

de Transformação. De facto, atualmente trabalha 

no desenvolvimento de uma equipa de 100 enge-

nheiros próprios, cujo trabalho foi reconhecido com 

certificados da Agência de Certificação em Inovação 

Espanhola (ACIE) que acreditam os desenvolvimentos 

realizados especificamente em “Reengenharia em 

Processos de Loja da Mercadona” e “Nova Arquitetura 

Tecnológica de Processamento de Dados e Gestão 

TI da Mercadona”.
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Laboratório de informática aplicada em Paterna, Valência. Secção de fruta e verdura do supermercado da Gran Vía em Múrcia.

Arquitetura informática horizontal
Transformação de todo o sistema informático, através de uma estrutura horizontal 

de base na qual a informação é única e partilhada por todos os sistemas. 

Análise da informação em tempo real
Melhoria do sistema de análise da informação (big data) com o duplo objetivo de 

centralizá-la e acelerar a velocidade de acesso à mesma, para que cada colaborador 
disponha dos dados de que necessita rapidamente, agilizando os processos.

Reengenharia da infraestrutura informática dos centros logísticos
Introdução das últimas tecnologias de visualização para maximizar o uso dos equipamentos 

informáticos e dos sistemas necessários para dispor do stock dos centros logísticos em tempo real.

Reengenharia da infraestrutura informática das lojas
Atualmente, estão a ser trabalhadas múltiplas medidas para melhorar a experiência 

de compra dos “Chefes” e o trabalho dos nossos colaboradores.

Ferramentas colaborativas
Implantação de ferramentas que utilizam tecnologia na nuvem pública e que permitem aos 

membros do quadro partilhar as informações em tempo real a partir de qualquer lugar.

OS 5 PILARES DA TRANSFORMAÇÃO

TECNOLÓGICA E DIGITAL
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Para a Mercadona, a segurança alimentar é irrenun-

ciável em todos e cada um dos produtos da sua gama. 

Garanti-la é uma exigência a que destina importantes 

recursos e na qual se implicam igualmente todos os 

parceiros, fabricantes das marcas Hacendado, Bosque 

Verde, Deliplus e Compy, entre outras. Graças a esta 

responsabilidade conjunta e constante, pode oferecer 

aos consumidores as máximas garantias, levando a 

cabo para este efeito um exaustivo controlo de todos 

e cada um dos processos.

A empresa conta com um Sistema de Gestão de 

Qualidade e de Segurança Alimentar que engloba 

toda a cadeia de abastecimento: desde a sua origem 

até ao consumidor final. E, sobretudo, assume um 

compromisso total neste âmbito que se reflete no 

cumprimento, sempre e segundo qualquer circunstân-

cia, da Regra de Ouro da Mercadona, que assegura, 

por esta ordem, que qualquer produto da sua gama 

tenha primeiro que garantir a segurança alimentar; 

depois, a qualidade; a seguir, a proximidade; também 

deve fazer parte de uma gama eficaz; em quinto lugar, 

com o mínimo preço; em sexto, oferecer o máximo 

serviço; e, por último, investindo o mínimo de tempo 

a comprá-lo.

Em 2015, para reforçar a segurança alimentar no 

âmbito da prevenção a Mercadona, em colaboração 

com os seus parceiros, colocou em marcha um Mé-

todo de Simulacros. Esta iniciativa permitiu melhorar 

a coordenação de todas as pessoas que irão intervir 

numa possível contingência, para a qual foram abor-

dados inúmeros e diferentes cenários de simulacros 

ao longo do ano, práticas que contribuíram para 

melhorar o referido método e aumentar os níveis de 

segurança alimentar.

Além disso, a Mercadona incorporou em 2015 a 

Junta Executiva da Entidade Nacional de Acreditação 

(ENAC), com a qual colabora estreita e ativamente. 

Além disso, continuou a trabalhar em 2015 para 

oferecer a máxima transparência com a adaptação 

do etiquetado ao Novo Regulamento de Informação 

ao Consumidor, o Regulamento (UE) nº1169/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho sobre a Informa-

ção Alimentar (FIC Regulation). Ao longo do ano, a 

empresa reforçou igualmente a sua colaboração com 

as autoridades sanitárias de Segurança Alimentar e 

Farmácia das distintas Comunidades Autónomas de 

Espanha. Além disso, participou ativamente em fóruns 

de referência em matéria de Segurança Alimentar, 

como os organizados pela Agência Espanhola de 

Consumo, Segurança Alimentar e Nutrição (AECOSAN) 

ou a Associação Espanhola de Codificação Comercial 

(AECOC), entre outros.

Grupo de Trabalho de Parceiros 
de Cosmética (GTIC)

Em 2014, a Mercadona e os parceiros produtores 

colocaram em marcha o Grupo de Trabalho de 

Parceiros de Cosmética (GTIC) com o objetivo de 

reforçar os métodos de qualidade e segurança 

padronizados. Em 2015, continuaram a trabalhar 

no sentido de definir os pilares do Protocolo da 

Marca Deliplus. Além disso, a empresa substituiu 

os parabenos de formulação dos seus produtos 

de perfumaria, uma iniciativa iniciada em 2011 e 

finalizada em 2015.

Segurança alimentar e qualidade
Uma exigência partilhada com todos os fornecedores para oferecer a máxima 

segurança alimentar sempre

1.4
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PLANO DE CONTROLO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E QUALIDADE

instalações avaliadas
Avaliação das instalações e 
processos dos fornecedores

+500
controlos realizados

Controlo dos produtos 
frescos e contaminação 
cruzada de alergénios

+1.000
dos parceiros

Certificações IFS (a maioria 
com High Level V6) e  

BRC Global Standard for 
Food Safety

97% +500
controlos
Controlo dos 

processos logísticos

DECÁLOGO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
EM FORNECEDORES E PARCEIROS

O objetivo é verificar 
os níveis de segurança 
alimentar de forma ágil 

e contínua

Identificação e 
controlo dos seus 
fornecedores de 

matérias-primas

Controlo da 
produção

Controlo da 
incorporação 
de alterações

Análise e 
Controlo de 

Pontos Críticos

Controlo da 
limpeza e 

manipulação 

Verificação de 
melhorias de 

qualidade 

1 2

5

Controlo das 
instalações

6

Certificações

10
Método de 
Gestão de 
Alertas

98

Verificação de 
detetores

7

3 4
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Fazer participar “O Chefe”
340.000  consultas e sugestões para melhorar com os clientes

1.5

Em 2015, a empresa deu o passo de fazer dos seus 

“Chefes” participantes nas melhorias que levam a 

cabo, consciente do valor que as suas consultas e 

sugestões comportam para o desenvolvimento. As-

sim, fomenta uma atitude que prima pela empatia e 

que promove o diálogo constante e a participação 

dos seus clientes, a chave para poder continuar a 

crescer através da satisfação total do “Chefe” em 

todos os âmbitos. 

Embora todos os que fazem parte do quadro se 

envolvam diariamente nesta tarefa, é especialmen-

te de destacar neste âmbito o trabalho realizado 

pelos monitores dos departamentos de Prescrição 

da empresa, que conseguem captar e observar as 

preferências e as necessidades dos “Chefes” in situ 

para que a empresa possa oferecer-lhes respostas 

acertadas. 

Além disso, a Mercadona está consciente do impor-

tante que é explicar bem o seu modelo de gestão aos 

consumidores e enriquecê-lo com os seus pontos de 

vista. Como tal, não só reúne periodicamente com 

diferentes federações nacionais de associações de 

consumidores, como colabora com as mesmas em 

projetos concretos nos quais todas as partes saem 

sempre beneficiadas, pois permitem conhecer mais 

aprofundadamente a Mercadona e, em simultâneo, 

fazem com que a empresa tenha mais informação 

sobre os gostos e as preferências dos consumidores.

Serviço de Atenção ao Cliente (SAC)

A Mercadona dispõe de um Serviço de Atenção 

ao Cliente que canaliza todas as preocupações dos 

clientes através dos diferentes canais que mantém 

abertos com os seus “Chefes”. Graças a isto, a 

empresa pode escutar as suas opiniões e esclarecer 

dúvidas com maior agilidade e sucesso. 

Em 2015, mais de 40 pessoas que integram o Serviço 

de Atenção ao Cliente da Mercadona receberam um 

total de 340.000 consultas e sugestões distintas, o 

que contribuiu para detetar pontos de melhoria para, 

segundo seu objetivo, ser a empresa que oferece 

as melhores soluções através de uma gama eficaz 

e de uma experiência de compra positiva com o 

melhor serviço.

Serviço de Atenção ao Cliente
 + 34 900 500 103

O Serviço de Atenção ao Cliente da Mercadona foi em 2015 o mais bem avaliado do setor da dis-

tribuição pela União de Consumidores da Galiza (UCGAL). O referido estudo destacou a eficácia do 

serviço e a avaliação positiva das respostas obtidas.
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435.000 
seguidores no Facebook 

92.000 
seguidores no Twitter 

206.000
reproduções no YouTube

www.facebook.com/mercadona www.twitter.com/mercadona www.youtube.com/mercadona 

529.500
total de seguidores nas redes sociais 

(+92.500 seguidores em 2015)

www.mercadona.es

90.000
consultas em
redes sociais

66.000
média de 

menções/mês

Sandra, “Chefe” do supermercado de Av. Blas Infante em Andújar, Jaén.
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Alejandro, colaborador do supermercado de Mutilva, Valle de Aranguren, Navarra.
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O COLABORADOR

2.1 Comprometidos com a excelência

2.2 Crescimento profissional e formação

2.3 Saúde e segurança no trabalho

2
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Comprometidos com a excelência
A principal força impulsionadora do compromisso é a 

liderança individual e coletiva

2.1

Dispor de uma equipa de elevado rendimento de 

75.000 pessoas é um dos maiores ativos da empre-

sa. Para contar com este facto significativo, em que 

todos os seus componentes estão empenhados em 

alcançar a qualidade e a excelência no seu trabalho 

diário, a empresa aplica a verdade universal de que 

para “poder receber, primeiro é preciso dar”. Como 

tal, oferece às suas colaboradoras e colaboradores 

um clima de trabalho em que se fomentam inicia-

tivas que propiciam o crescimento conjunto tanto 

no âmbito pessoal como no profissional e em que o 

esforço, a responsabilidade, a liderança e a melhoria 

constante são variáveis chave.

A Mercadona destina ano após ano importantes 

recursos para impulsionar uma cultura que promova 

a geração de equipas empenhadas e profissionais, 

lideradas por pessoas que não só sabem inspirá-las 

na sua rotina diária, como também têm a missão de 

multiplicar o seu talento e potenciar os seus pontos 

fortes. E também reconhecer as suas melhorias, o 

que permite contar com uma organização em que 

todos os membros têm de exercer a capacidade 

de liderança independentemente das tarefas ou 

responsabilidade que desempenham. Graças a isto, 

o quadro da empresa é uma das suas melhores van-

tagens competitivas, um conjunto de pessoas que 

adquirem importantes compromissos com o Projeto 

Mercadona, que os cumprem e que, além disso, 

desenvolvem valores como os da responsabilidade, 

a vontade de superação ou a capacidade de assumir 

novos desafios.

Para a Mercadona, o melhor investimento é o que 

realiza nas pessoas. Assim o refletem o Acordo Cole-

tivo e o Plano de Igualdade assinados em 2014 com 

a UGT e as Comissões Operárias (CC.OO.) em Espa-

nha e que se mantêm em vigor em 2015. O referido 

Em vigor 01/01/2016

Tabela de salários dos colaboradores de base da Mercadona em 12 mensalidades. Sem contemplar o 
prémio por objetivos (uma ou duas mensalidades mais, consoante a antiguidade).

1.277 €

1.109 €

3 anos + de 4 anos- de 1 anoAntiguidade

Bruto/mês

Líquido/mês

2 anos

1.403 €

1.197 €

1.557 €

1.307 €

1.728 €

1.429 €

Colaboradores de base (caixa, repositor/a)
SALÁRIOS BRUTO/LÍQUIDO

90% dos colaboradores 
de base
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acordo foi reconhecido a nível europeu pelo Fórum 

de Diálogo Social do Comércio da Comissão Europeia 

como uma das melhores práticas laborais, destacando 

que “a Mercadona continuou a sua expansão apesar 

da crise económica e tem uma boa reputação pela 

sua estratégia sustentável de Recursos Humanos”. 

A empresa continuou a incorporar igualmente ao 

longo do ano diferentes medidas sociais em bene-

fício do conjunto do quadro, como por exemplo a 

colocação em marcha de um protocolo de apoio e 

assistência para os casos de violência de género ou 

a adesão, dentro do âmbito de colaboração com o 

Ministério da Saúde, Serviços Sociais e Igualdade, à 

campanha “Hay Salida” (“Há Saída”).

Ponto de partida a partir do qual realizar e incorporar  
melhorias constantes na sua relação com o quadro

ACORDO COLETIVO E PLANO DE IGUALDADE 2014-2018

Cumprimento dos 
compromissos

Investimento em 
capital humano

Principais etapas alcançadas

de colaboradores de base a tempo 
inteiro cobram como mínimo de início 
mais de 1.100 euros/mês líquidos

de aumento em vigor 
desde janeiro de 20160,6%

100%

do quadro98%

dos postos promovidos em 2015 são 
ocupados por mulheres51%

pedidos realizados240

colaboradores1.000

colaboradores passaram de 
escalão em 2015 (aumento 
de 11% salário mensal)

8.150 

pessoas participaram nos 
planos de formação10.623

Salário mínimo líquido de entrada na Mercadona 
superior a 1.000 euros

Subida progressiva do salário de base 
que se desvincula da inflação 

Prémios por objetivos cumpridos

Política retributiva

Aumento da licença parental 
até que o menor cumpra 8 anos de idade

Formação

Criação de emprego

Plano de igualdade 
baseado no Princípio da Equidade: mesma responsabilidade, mesmo salário
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A política de Recursos Humanos da Mercadona 

fomenta valores irrenunciáveis e essenciais para as 

pessoas. Aposta no desenvolvimento pessoal e pro-

fissional, na estabilidade, na formação, na liderança, 

na equidade e na autoexigência. Ao mesmo tempo, 

impulsiona uma cultura do respeito, igualdade e 

diversidade, onde são essenciais a participação de 

todos e o saber “falar com clareza”, motivo pelo 

qual a empresa fomenta uma crítica construtiva e 

o debate, imprescindíveis para aprender e crescer 

como empresa. 

Um exemplo evidente da equidade que defende é 

a sua política retributiva, baseada no princípio de 

“para responsabilidades iguais, o mesmo salário”. 

Graças à mesma, recomenda o esforço das suas 

trabalhadoras e trabalhadores, com um salário 

que, além disso, durante anos e novamente em 

2015, manteve-se acima da média do setor. Como 

contrapartida, também o retorno na produtividade 

continuou a aumentar. 

A Mercadona reparte os lucros obtidos ao longo do 

ano através da sua política de retribuição variável. 

Com isto, reconhece a consecução dos objetivos 

traçados, graças ao esforço individual e coletivo. 

Cada exercício premia todos os membros do seu 

quadro com mais de um ano de antiguidade e cujo 

envolvimento durante os doze meses tenha permitido 

não só alcançar as metas gerais da empresa, como 

também cumprir os objetivos pessoais especifica-

mente acordados para o seu posto de trabalho. 

Em 2015, e no âmbito desta política de retribuição 

variável implantada há 15 anos, a empresa decidiu 

repartir um total de 277 milhões de euros entre 98% 

das colaboradoras e colaboradores. 

A política de Recursos Humanos da Mercadona foi 

novamente reconhecida em 2015, ano em que a 

6%

34%
Entre 40 e 49 anos

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO

Por sexo

66%
Mulheres

34%
Homens

8%

3%
Logística

Escritórios

89%
Lojas

Por área de atividade

13%
Até 29 anos

47%
Entre 30 e 39 anos

Por idades

Entre 50 e 64 anos

Equidade e estabilidade: chaves para 
o desenvolvimento profissional 
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empresa ocupou o primeiro lugar do ranking do 

seu setor, e o quinto do país, no Estudo Merco Ta-

lento. De acordo com as conclusões deste estudo, 

a Mercadona faz parte do conjunto de empresas 

que “primam na motivação, no reconhecimento e 

no desenvolvimento profissional, e onde se man-

tém uma boa relação com os quadros intermédios 

e se impulsionam medidas de conciliação” com os 

colaboradores. Além disso, a empresa ocupou em 

2015 o terceiro lugar no ranking da Sondagem da 

Adecco “Empresas mais felizes para trabalhar”. Estes 

reconhecimentos refletem que a Mercadona aposta 

de forma sustentável na qualidade laboral, à qual 

continuará a destinar muitos esforços, consciente 

do muito que ainda pode melhorar neste âmbito.

15 anos a partilhar os benefícios da 
empresa com o quadro de colaboradores

Natalia, colaboradora do supermercado de Camí Cas Ramons em Sant Antoni de Portmany, Ibiza.

INDICADOR DO DESEMPENHO

98%
de colaboradores 

abrangidos

milhões de euros 
repartidos entre 

o quadro de 
colaboradores

277 

Prémio por objetivos

Reconhecimento à excelência no 
trabalho: o êxito partilhado sabe melhor 
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Belinda, colaboradora do supermercado da Expo em Av. José Atarés, Zaragoza.
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Conciliação: o importante são as pessoas

Para a Mercadona, a conciliação familiar e laboral das 

pessoas que fazem parte do seu projeto é fundamen-

tal. É uma responsabilidade que implica importantes 

retornos, uma vez que ano após ano constata que os 

resultados chegam e as metas alcançam-se quando 

a empresa mantém o seu compromisso para com 

a satisfação dos colaboradores, o que conduz, por 

sua vez, a um maior envolvimento do quadro de 

colaboradores com a satisfação do “Chefe”. Como 

tal, engloba a necessidade e a importância de con-

solidar ano após ano o seu compromisso para com o 

bem-estar familiar, com a incorporação de medidas 

pioneiras que propiciam uma maior satisfação por 

parte dos colaboradores. 

Embora este compromisso seja constante e sejam 

muitas as iniciativas que se fomentam neste âmbito, 

alguns números são explícitos por si só: em 2015, 

6% das colaboradoras do quadro decidiu ser mãe 

e, além disso, 2.769 mães colaboradoras optaram 

por alargar em 30 dias os quatro meses de licença 

maternal estabelecidos legalmente. Também ao lon-

go do ano, 15.630 colaboradoras e colaboradores 

desfrutaram de horários laborais reduzidos, e em 

alguns destes casos, ainda levaram os seus filhos aos 

centros educativos infantis gratuitos que a empresa 

tem desde 2001 em alguns dos seus blocos logísticos.

2.769
colaboradoras

optaram por ser mães e alargar 
30 dias da licença de maternidade

15.630
colaboradores

desfrutaram de horários de 
trabalho reduzidos em 2015 

COMPROMETIDOS COM A CONCILIAÇÃO

Na Mercadona, a promoção e a defesa de medidas 
relacionadas com os cuidados de menores a cargo dos 

colaboradores é uma realidade e confirma o seu compromisso 
para com a proteção da maternidade e paternidade
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Apostar na formação como motor de talento e adaptação

Crescimento profissional e formação

2.2

Para poder dispor do melhor quadro do seu setor, 

a Mercadona mantém um compromisso constante 

para com a formação das suas colaboradoras e cola-

boradores. Aposta em seu talento, que impulsiona e 

reforça, consciente de que investir na intensificação 

das suas capacidades e conhecimentos não é apenas 

investir no futuro pessoal e profissional das pessoas, 

mas também no da empresa.

Em 2015, no âmbito do seu compromisso com a 

formação, a Mercadona destinou 39 milhões de 

euros precisamente para reforçar os conhecimentos 

e capacidades do seu quadro, até completar um 

total de 1.600.000 horas de formação, tanto geral 

como específica, através de 57 módulos ou ações 

formativas distintas. 

Um exemplo disso é, por exemplo, o projeto “Líde-

res Executivos”, que em 2015, o sexto ano da sua 

implementação, formou 290 pessoas em três promo-

ções diferentes. Também cabe destacar as ações de 

formação dirigidas ao coletivo de ajudantes, todos 

procedentes da “pedreira” da empresa e que recebem 

formação durante 26 semanas, com um investimento 

médio de 18.000 euros por pessoa. Ou as dirigidas 

ao impulsionamento dos novos modelos de venda 

de frescos com cursos específicos de especialização 

para serem mais comerciantes, como o curso de 

manipulação do peixe, no qual participaram mais 

de 5.400 pessoas.

Para propiciar o desenvolvimento profissional daque-

les que fazem parte do seu quadro, a Mercadona 

desenvolve uma ação de formação que se inicia 

com o Plano de Acolhimento, o primeiro dia de 

incorporação na empresa, e mantém-se durante 

toda a trajetória profissional. 

A qualificação, que a Mercadona fomenta e potencia, 

é fundamental para uma empresa que aposta na 

promoção interna, como demonstra o facto de que 

em 2015 um total de 338 pessoas assumiram, graças 

à sua valia e capacidade, novas e maiores respon-

sabilidades dentro da empresa. E como demonstra, 

igualmente, o modelo de promoção interna, um 

modelo diferencial que eleva a projeção profissional 

ao expoente máximo, até ao seu Comité de Direção, 

no qual todos os seus diretores-gerais são fruto da 

referida promoção interna.

Rafael Berrocal, diretor-geral de Compras Carne e Mar, e Francisco Espert, diretor-geral de Compras Transformados do Campo, iniciando o 
curso de promoção de diretores.
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338
pessoas  

promovidas

51% 
mulheres

49% homens

PROMOÇÃO INTERNA 

PLANO DE FORMAÇÃO

Investimento no plano de formação

10.623 
pessoas 

formadas

57
módulos  
ou ações  

formativas

520
euros por 

colaborador

1.600.000 horas de formação

39 milhões de euros
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Saúde e segurança no trabalho
Uma política de prevenção eficaz, que se audita e melhora ano após ano 

com o envolvimento de todo o quadro

2.3

Velar pela saúde e segurança laboral das colabo-

radoras e colaboradores é uma responsabilidade 

prioritária e um compromisso para a Mercadona. Para 

tal, a empresa mantém e desenvolve uma política de 

prevenção na qual estão abrangidos todos e cada 

um dos postos de trabalho e processos de produção. 

Além disso, a empresa dispõe de um Plano de Pre-

venção e de um Programa de Saúde Laboral próprios, 

que audita periodicamente. Fá-lo por intermédio das 

auditorias regulamentares do sistema de gestão de 

riscos laborais, bem como pela própria participação 

dos colaboradores através dos diferentes comités de 

segurança e saúde constituídos. Com isto garante 

a eficácia da sua política preventiva, confirma que 

se adeqúe às diferentes atividades que se realizam 

e que permaneça paralelamente aberta a qualquer 

sugestão de melhoria por parte dos membros do 

quadro. 

Em 2015, a empresa continuou a reforçar o seu 

compromisso nesta matéria, pelo que destinou à 

mesma mais de 9 milhões de euros. Graças a este 

esforço, não só levou a cabo todos os reconheci-

mentos necessários relacionados com a vigilância 

da saúde do quadro, como também introduziu 

diferentes melhorias preventivas, tanto através da 

formação como por intermédio do investimento 

em equipamentos de proteção específicos, seleção 

e adequação da maquinaria e na conceção de novas 

instalações.

Para proteger e manter a saúde das pessoas que 

compõem o seu quadro, a Mercadona conta com 

uma equipa de especialistas composta por 61 pro-

fissionais, 21 dos quais técnicos de nível superior 

especializados em Segurança, Higiene, Ergonomia e 

Psicossociologia Aplicada, bem como 40 profissionais 

sanitários. Em 2015, esta equipa foi responsável por 

desenvolver e levar a cabo todas estas melhorias e, 

paralelamente, facilitar ao conjunto dos colaboradores 

a informação e formação necessárias e específicas 

para levar a cabo as suas tarefas e minimizar os riscos 

derivados do seu desenvolvimento. 

Juntamente com o trabalho desenvolvido com as 

Mutualistas colaboradoras com a Segurança Social, 

e como é tradição há anos, a Mercadona colaborou 

no intercâmbio de conhecimentos com os Serviços 

de Prevenção dos principais fornecedores, o que sem 

dúvida é um ponto importante de melhoria contínua 

para a empresa nesta matéria.

Raúl, colaborador no armazém de refrigerados do bloco logístico 
de Abrera, Barcelona.
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Cobertura da campanha de vacinação 
de gripo sazonal 56%

Duração média da licença dias30

Cobertura de exames coletiva periódica 49%

Investimento em prevenção de riscos laborais milhões de euros9

Plano de Prevenção Programa de Saúde

(*) Índice de incidência = Nº de acidentes com licença/por cada 1.000 colaboradores.

Formação dos colaboradores (trabalhos em 
altura, equipamentos de emergência, inspeção 

visual e manutenção básica). Riscos gerais e 
específicos (segurança das instalações).

cursos programados32

Construção do armazém automático  
de Abrera (Barcelona)

Pendente 50%
Início construção armazém  

Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
Pendente 90%

Incidência de acidentes de trabalho 14%o*

Critérios preventivos necessários para 
incluir no desenho dos escritórios

Avaliação inicial dos novos escritórios 
de Albalat dels Sorells (Valência)

guias documentais9

elaborada55%

Avaliação de riscos dos novos centros 
e as reformas realizadas

Formação inicial e periódica

avaliações realizadas90
novos rendimentos100%

Supermercados

Blocos Logísticos

Escritórios

Segurança e Saúde Laboral
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Cultivo de borragem do fornecedor Hermanos Mene em Peñaflor de Gállego, Zaragoza.
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O FORNECEDOR

3.1 O poder da colaboração

3.2 Articulação do tecido industrial

3.3 Blocos logísticos

3
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Em 2015, a empresa continuou a fortalecer o de-

senvolvimento da Cadeia Agroalimentar Sustentável 

da Mercadona (CASPOPDONA), que visa reforçar 

e acrescentar valor à sua colaboração com o setor 

primário espanhol. Para tal, tanto a Mercadona como 

os parceiros e fornecedores especialistas continuaram 

a trabalhar lado a lado com os setores da agricultura, 

pesca e pecuária, com os quais partilharam esforços 

e conhecimentos para contribuir para a inovação, 

modernização, produtividade e prosperidade em 

todos os elos da cadeia agroalimentar da Mercadona.

Após cinco anos de desenvolvimento, a CASPOP-

DONA dispõe atualmente das bases adequadas para 

continuar a avançar, através do Modelo de Qualidade 

Total aplicado em todos os elos da cadeia, até à Vi-

são traçada: “conseguir uma Cadeia Agroalimentar 

Sustentável que a Sociedade queira que exista e sinta 

O poder da colaboração
Trabalhar conjuntamente para criar e desenvolver uma Cadeia 

Agroalimentar Sustentável da Mercadona

3.1

Javier, sócio do fornecedor Cooperativa Agrícola El Raso, colhendo couve-flor em Calahorra, La Rioja.
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orgulho da mesma, através da liderança e tendo “O 

Chefe” como estrela guia”.

Fomentar a relação de diálogo, confiança e transpa-

rência que mantêm todos os elos da CASPOPDONA 

permitiu consolidar o projeto e centrar os esforços no 

que verdadeiramente cada um sabe fazer: pescadores, 

agricultores e criadores, em pescar, cultivar e criar; e a 

Mercadona, em oferecer aos seus “Chefes” produtos 

da máxima qualidade e frescura. E tudo consequên-

cia de um modelo em que primam a estabilidade, 

a projeção do futuro, a segurança na compra e na 

especialização, o que permite planificar e investir 

para que todos os elos alcancem a rentabilidade.

A Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mercadona 

é, assim, um projeto que cresce e se consolida ano 

após ano; uma aposta que permite à Mercadona 

dispor de produtos de fornecedores cada vez mais 

locais e especialistas e, paralelamente, avançar no 

seu compromisso de, sempre que seja viável, utilizar 

matéria-prima de origem espanhola. E, sobretudo, 

um projeto comum, fonte de sinergias e aglutinador 

de conhecimentos. 

MATÉRIAS-PRIMAS
CHEFE

Setor
Primário

Especialista

P/F
Especialista Mercadona Chefe

De onde vimos?
(Mercadona Distribuidor)

Porque o fazemos?
(Mercadona Totaler)

CASPOPDONA 
Criando um projeto comum

Colaboração com

7.500
agricultores

4.300
criadores

12.000
pescadores
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Setor lácteo sustentável
Relação estável e sustentável com mais de 3.100 explorações 
leiteiras que trabalham connosco. A Mercadona e os seus 
fornecedores lácteos decidiram aumentar até um máximo de 
dois cêntimos de euro por litro. Além disso, são assinantes 
do “Acordo para a estabilidade e a sustentabilidade da 
cadeia de valor do setor de gado de leite”, impulsionado 
pelo MAGRAMA (Ministério de Agricultura, Alimentação 
e Meio Ambiente em Espanha).

Medidas concretas para modernizar e potenciar a eficiência 
neste setor: O COVAP 45 é um projeto liderado pelo 
parceiro e desenvolvido em conjunto com 15 criadores, 
dirigido ao aumento da produtividade e à redução dos 
custos de produção, melhorando a rentabilidade.

Arrozais eficientes
Arrocerías Pons e um grupo de 15 agricultores de 
arroz da Comunidade Valenciana e Extremadura 
que estão a trabalhar em conjunto para aumentar 
a rentabilidade e a eficiência dos cultivos mediante 
a agrupação das parcelas e a modernização nas 
tarefas de cultivo.15% 20%

da produção dos custos

CONSTRUIR JUNTOS PARA CRESCER JUNTOS

Ganadería Sancel da Cooperativa SCA Corvera em Turanzas, Posada de Llanes, Astúrias.

Colheita de arroz para o parceiro Arrocerías Pons em Massanassa, Valência.

Cavalas do parceiro Pescanoah Islas no porto de 
Arguineguín em Las Palmas, Gran Canaria.Pescanoah Islas

Após cinco anos de trabalho conjunto, esta frota que é parceira 
no fornecimento de peixe fresco local, especializada na captura 
de cavalas, sardinhas, chicharros e bonito-listado cresceu 
exponencialmente e melhorou a sua rentabilidade e eficácia. 

20%
custos 

logísticos

50%
faturação

Duplicou o quadro
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Multiplica por dez o seu quadro
Ampliação da frota própria

20%
custos 

logísticos

30%
faturação

 Azeite de sementes
A Sovena e ASAJA Cuenca constituem uma equipa de 

trabalho para analisar o processo produtivo do girassol e 

dos cultivos em rotação com o objetivo de implementar 

melhorias. Em colaboração com novos agricultores da 

província de Cuenca, detetaram-se melhorias que se 

aplicarão e continuarão a analisar na próxima campanha, 

na qual participarão agricultores de Andaluzia e Castela 

e Leão. 

Unión Martín
No seu terceiro ano como parceiro especialista em 
cefalópodes, peixe salgado e peixe em bandeja conseguiu 
consolidar o seu crescimento, alcançando 3,5 milhões de 
quilos de peixe preparado, a que se somam 1,5 milhões 
de cefalópodes vendidos nas Canárias. 

Uma olhadela à CASPOPDONA

Campos de girassol em Cuenca.

Polvo na secção do peixe.

Horta urbana de Valência
Vicente Guillot é um dos maiores conhecedores do cultivo 

de salsa a nível nacional e abastece a partir das suas 

hortas urbanas nos arredores de Valência uma grande 

parte da salsa que o parceiro Verdifresh embala para IV 

gama e que se vende em toda a cadeia, salvo nas lojas 

das Canárias.

286 toneladas de salsa

Colheita de salsa na horta urbana de Valência.
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PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DA

CASPOPDONA

 Estabilidade
Relações de longo prazo que geram valor em ambas as 

direções, pensando sempre no cliente final. 

 

Produtividade
Eficácia na cadeia: pisar o terreno e conhecer as necessidades dos 

produtores, a eficiência logística e a poupança de custos, tecnologia e 
inovação de processos e conhecer as preferências dos “Chefes”. 

Diálogo
Comunicação constante, transparência e união de conhecimentos 

para uma maior planificação entre todos os componentes da cadeia: 
pedidos por dia sincronizados e gestão em tempo real. 

Objetivo 
CRESCIMENTO PARTILHADO E SUSTENTABILIDADE

Um projeto de trabalho conjunto procurando sinergias para se ser mais competitivo
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Produtores de Marisco de Sanlúcar de Barrameda (Cádis) varrendo a área para a captura de conquilhas. Em 2015, a Mercadona comprou 10.300 kg destas conquilhas. 
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Importante aposta no 
produto nacional 
Há anos que a Mercadona mantém o 

compromisso de, sempre que seja viável, 

utilizar matéria-prima de origem nacional. 

Esta aposta foi-se reforçando em 2015, 

ano em que mais de 85% do volume de 

referências vendidas na Mercadona, tanto 

nas secções de frescos como de secos, 

consistiu em produtos cultivados, peixe 

e elaborados em Espanha.

Uma amostra disso é o estudo de rastreabi-

lidade realizado pela auditora especializada 

Neoris, que analisou a origem de diversas 

frutas e verduras. As conclusões do referido 

estudo confirmam a aposta que a Merca-

dona mantém no setor primário espanhol, 

pois a maioria das compras globais dos 

referidos produtos é de origem espanhola. 

Segundo o estudo, a falta de volume ou 

os níveis de qualidade requeridos pela 

Mercadona explicam o facto de que estes 

produtos não sejam de origem nacional 

na sua totalidade, embora nalguns casos, 

como os da pera (97%), a laranja (89%), 

a cebola (86%) ou a abóbora-menina 

(76%), a predominância espanhola seja 

muito elevada. 

Realizamos compras em 80 lotas e 47 barcos de 
forma regular, com um volume anual de 40.000 
toneladas de peixe fresco local. Como exemplo, 
desde 2014 trabalhamos diretamente com o Buque 
Pesquero Elvimar como parceiro, sediado em Barbate 
(Cádis) e dedicado à pesca de cerco. Mantemos um 
acordo estável de tipo “ganhar-ganhar”, procurando 
a eficiência nos processos e a sustentabilidade do 
barco. Em 2015, comprámos 100% das suas capturas 
(484 toneladas).
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O Grupo Siro iniciou um projeto com as explorações 
experimentais de cereal com o objetivo de extrapolá-
lo ao setor primário no modelo de colaboração e 
transparência. Um modelo eficiente e produtivo 
de trigo duro que conjuga o interesse agrícola e 
industrial, permitindo obter matérias-primas nacionais 
para reduzir ao máximo as importações. Conta com 
a colaboração de 20 agricultores, entre eles Víctor 
Pérez, que acrescentou a este projeto 200 hectares 
em Palência.

A Mercadona, juntamente com o seu fornecedor 
Jumosol, uma empresa familiar de Fuentes de Ebro 
(Zaragoza), trabalhou em 2015 num projeto pioneiro 
com o desafio de dispor durante todo o ano de cebola 
doce nacional, um produto cuja campanha geralmente 
só abarca 7 meses, de junho a dezembro. O objetivo 
traçado é conseguir que em 2017 100% deste produto 
possa ser de origem nacional.
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A Mercadona é uma das empresas assinantes da The Supply Chain Iniciati-

ve, o acordo voluntário europeu de boas práticas na cadeia agroalimentar, 

impulsionado por sete associações setoriais e que conta com o apoio da 

Comissão Europeia. O objetivo da iniciativa é promover práticas comerciais justas na cadeia agroalimentar, 

como base para as transações comerciais, gerando uma mudança cultural através do compromisso das 

empresas assinantes em toda a União Europeia.

Mercadona vem há anos apostando no desenvolvi-

mento de uma indústria eficiente e competitiva no 

nosso país. Fá-lo junto dos fornecedores especialis-

tas e parceiros com os quais trabalha, igualmente 

empenhados neste desafio para o qual, ano após 

ano, destinam-se importantes recursos conjuntos. 

Como consequência deste esforço partilhado, a 

empresa conseguiu impulsionar durante os últimos 

anos um importante cluster industrial no país, como 

mostra o facto de que mais de 47.100 colaborado-

res desenvolvam a sua atividade no mesmo. Este 

projeto é composto por mais de 240 fábricas que 

contribuíram para dinamizar a economia, através 

da criação de 26.000 postos de trabalho diretos nos 

últimos oito anos.

Para consegui-lo, a Mercadona mantém com os seus 

fornecedores especialistas e parceiros um modelo de 

relação baseado na confiança, na transparência e no 

longo prazo. Isto traduz-se na criação de vínculos 

estreitos que se reforçam, consoante o caso, com a 

assinatura de acordos de boas práticas de duração 

indefinida e que são motor de sinergias e produtivi-

dade para, segundo o objetivo dos que fazem parte 

do projeto Mercadona, contribuir para consolidar 

uma indústria que seja um dos valores diferenciais 

do nosso país e que, por sua vez, contribua para 

garantir o crescimento de um setor primário eficiente 

e especializado.

A consolidação deste cluster industrial foi patente 

em 2015, o ano em que destinaram 525 milhões 

de euros para somar ao cluster 67 novas fábricas e 

linhas de produção. Tudo isto permitiu impulsionar, 

um ano mais, a competitividade do projeto Merca-

dona, um projeto que conta com o envolvimento 

das empresas parceiras e ao qual deve somar-se os 

mais de 2.000 fornecedores comerciais e de serviços 

e as 20.000 PME locais e produtores de matérias-pri-

mas com as quais colabora. Um projeto que aposta 

definitivamente na produtividade, na qualidade, 

na origem espanhola dos produtos e na criação de 

riqueza em Espanha.

Além disso, a Mercadona está presente em mais de 

30 países, trabalhando com os melhores fornecedores 

com o objetivo de dispor sempre da melhor opção para 

“O Chefe”. Em vários dos mesmos países conta com 

escritórios de representação, filiais e sucursais, com as 

quais dá cobertura jurídica aos colaboradores e para 

que possam operar em representação da empresa.

Articulação do tecido industrial
Fomentar a iniciativa empresarial como valor diferencial chave para o 

desenvolvimento de um país

3.2
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UM CLUSTER INDUSTRIAL QUE  
GERA RIQUEZA E VALOR EM ESPANHA

Reinvestimento contínuo no tempo para um crescimento sustentável que garante 
sempre a rentabilidade

A Mercadona, juntamente com os seus parceiros, está a consolidar um cluster industrial que aposta no inves-

timento constante, na produtividade, na inovação, na otimização de recursos e na eficiência nos processos. 

Um dos principais clusters do nosso país, com um investimento de 525 milhões de euros, que garante por si 

só a solidez do seu projeto.

Exemplos concretos de investimento

Principais números dos parceiros

525
milhões de euros

de investimento

125
fabricantes

parceiros

+240
fábricas

em Espanha

47.100
colaboradores

67 novas fábricas e linhas de produção

5
milhões
de euros

Construção de 
nova adega própria 
para a elaboração 
dos seus primeiros 

vinhos brancos 
com D.O. Rueda

Bodegas Ontañón

9,1
milhões
de euros

Novo armazém e novas 
linhas de produção 
na sua fábrica de 

ambientadores em Molina 
del Segura (Múrcia)

Francisco Aragón

36
novos postos

de trabajo

14
milhões
de euros

Novo matadouro em 
Purullena (Granada) 

entre os mais modernos 
e vanguardistas a 

nível europeu

182
novos postos

de trabalho

Avinatur

7
milhões
de euros

O novo projeto 
industrial de 

coloração capilar em 
Algemesí (Valência)

Laboratorios Neocos

35
novos postos

de trabalho
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Alguns dos investimentos realizados pelos fabricantes parceiros em 2015

ASTÚRIAS
milhões de €

QUESERÍA LAFUENTE ...................... 0,9
Arriondas (Astúrias)

CANTÁBRIA
milhões de €

IPARLAT ............................................ 5,1
Renedo de Piélagos (Cantábria) 

QUESERÍA LAFUENTE ...................... 2,7
Heras - Penagos (Cantábria)

CANÁRIAS
milhões de €

LOGIFRUIT ........................................ 1,6
(Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas) 

SAT CANARISOL ............................... 1,2
(Santa Cruz de Tenerife)

UNIÓN MARTÍN ............................... 2,2
(Las Palmas)

ANDALUZIA
milhões de €

AVINATUR ......................................... 14
Purullena (Granada)

COVAP .............................................. 6,2
Pozoblanco (Córdoba)

GRUPO SOVENA .............................. 1,9 
Andújar (Jaén) - Brenes (Sevilha)

GRUPO UBAGO ................................... 2 
(Málaga - Cádis) 

PERSAN ............................................. 14
(Sevilha)

CASTELA-MANCHA
milhões de €

INCARLOPSA .................................. 18,5
(Cuenca - Toledo)

SCHREIBER FOODS ........................... 8,7
Noblejas - Talavera de la Reina (Toledo)

MADRID
milhões de €

ACOTRAL ......................................... 5,4
Ciempozuelos (Madrid)

GRUPO UBESOL ............................... 3,3
San Fernando de Henares (Madrid) 

PANIFICADORA ALCALÁ ................. 2,9
Alcalá de Henares (Madrid)

GALIZA
milhões de €

ESCURIS ............................................ 7,6
A Pobra do Caramiñal - Boiro (A Corunha) 

MASCATO ........................................ 6,2
Salvaterra do Miño - Vigo (Pontevedra) 

QUESERÍAS ENTREPINARES ............. 6,9
Vilalba (Lugo)

EXTREMADURA 
milhões de €

CONSERVAS EL CIDACOS ................ 1,7
Coria (Cáceres)

GRUPO HUEVOS GUILLÉN .................. 1
Almendralejo (Badajoz) 

CASTELA E LEÃO
milhões de €

BODEGAS ONTAÑON ...................... 5,2
Fuentecén (Burgos) - Rueda (Valladolid)

IBERSNACKS ..................................... 2,8
Medina del Campo (Valladolid)

PROSOL ............................................ 8,1
Venta de Baños (Palência)

QUESERÍAS ENTREPINARES ........... 10,7
(Valladolid)

54



MÚRCIA
milhões de €

AGROMEDITERRÁNEA HORTOFRUTÍCOLA ...5,9
Torre - Pacheco (Múrcia)

CENTRAL QUESERA MONTESINOS .... 3
Jumilla (Múrcia)

FRANCISCO ARAGÓN ...................... 9,1
Molina de Segura (Múrcia)

J.R. SABATER .................................... 3,1
Cabezo de Torres (Múrcia) 

ILHAS BALEARES
............................milhões de €
GRUPO FONT AGUDES .................... 0,5
Bunyola (Maiorca) 

LOGIFRUIT ........................................ 0,7
Palma de Maiorca (Maiorca)

Alguns dos investimentos realizados pelos fabricantes parceiros em 2015

Algumas das mais de 240 fábricas do cluster industrial agroalimentar da Mercadona e dos parceiros

NAVARRA
milhões de €

ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA ....1,9
Corella (Navarra)

GRUPO HUEVOS GUILLÉN .................. 3
Abárzuza (Navarra) 

ULTRACONGELADOS VIRTO ......... 16,4
Azagra - Funes (Navarra)

PAÍS BASCO
milhões de €

INTERAL ........................................... 2,2
Lezo (Gipuzkoa) 

IPARLAT ............................................... 3
Urnieta (Gipuzkoa)

LA RIOJA
millones de €

CONSERVAS EL CIDACOS ................ 0,6
Autol - Albelda de Iregua (La Rioja) 

UCC COFFEE SPAIN ............................. 1
Logroño (La Rioja)

CATALUNHA
milhões de €

GRUPO AUDENS .............................. 2,8
(Barcelona)

CASA TARRADELLAS ........................ 40
(Barcelona)

EMBUTIDOS MONTER ..................... 5,6
(Girona) 

SAPLEX ................................................ 5
Canovelles (Barcelona)

SCA HYGIENE PRODUCTS ................ 8,5
Valls (Tarragona)

ARAGÃO
milhões de €

BYNSA MASCOTAS .......................... 3,6
El Burgo de Ebro (Zaragoza) 

PALETAS MARPA ............................. 0,8
Albentosa (Teruel)

COMUNIDADE VALENCIANA
milhões de €

CINCO TENEDORES .......................... 0,7

Torrent (Valência)

DAFSA .............................................. 6,5
Segorbe (Castelló)

HELADOS ALACANT ........................ 3,5
San Vicent del Raspeig (Alacant) 

NEOCOS LABORATORIOS ................... 7
Algemesí (Valência)

POSTRES LÁCTEOS ROMAR ............. 3,3
Albal (Valência)

SPB .................................................... 5,4
Cheste (Valência)
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ACORDO DE BOAS PRÁTICAS COMERCIAIS
Princípios pelos quais se rege a relação da Mercadona com os 

parceiros produtores

Em 2015 incorporaram-se  +100 novos fornecedores especialistas

Objetivo conjunto
Relação baseada na aplicação dos 

fundamentos do Modelo de Qualidade 
Total para a satisfação do “Chefe”.

1

Cooperação mútua
Sinergias entre todos os processos da cadeia de 

montagem, procurando a máxima eficiência.

2

Princípio de “ganhar-ganhar”
Acordos benéficos para ambas as partes.

3

Cumprimento
Para ambas as partes de todos os 

compromissos nos prazos acordados.

4

Transparência
Trabalho conjunto com o objetivo de aumentar 

a produtividade e a competitividade.

5

Relação estável
Acordos de duração indefinida com prazos e 
pré-avisos conhecidos por ambas as partes.

6
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Instalações do parceiro Dafsa no Polígono Industrial La Esperanza em Segorbe, Castelló.
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PARCEIROS PRODUTORES

BUQUE PESQUERO 
ELVIMAR, S.L.
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Unión Martín

Claramente identificados na embalagem dos produtos que fabricam para a Mercadona, com os 
quais é mantida uma relação baseada nos princípios do  

Acordo de Boas Práticas Comerciais (ver pág. 56)
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A Mercadona reforça ano após ano a sua rede logística, 

que no conjunto ultrapassa os 854.000 metros quadra-

dos de superfície. E para abastecer os supermercados da 

empresa na zona norte espanhola, iniciou em agosto de 

2015 as obras do seu novo bloco logístico de Vitoria-

Gasteiz (Araba/Álava), cuja primeira fase prevê finalizar 

em 2017. Este projeto contempla um investimento nesta 

fase de 50 milhões de euros e a criação de 100 postos 

de trabalhos, que se irão incorporando à medida que 

avance a sua construção, em que participarão 150 PME. 

Além disso, ao longo do ano realizaram-se avanços na 

construção do seu novo bloco logístico de Abrera (Bar-

celona), que se prevê que esteja finalizado e em pleno 

funcionamento em 2018. Com um investimento de 300 

milhões de euros, no seu desenvolvimento colaboram 

150 PME, que por sua vez dão trabalho a 600 pessoas, 

o que significa um estímulo importante na reativação 

económica da zona durante o decorrer das obras. Após a 

colocação em funcionamento em 2015 do armazém de 

produtos refrigerados que se soma aos de congelados, 

embalagens e fábrica de pão, atualmente 50% das suas 

instalações estão operativas e a partir das mesmas abas-

tecem-se de momento mais de 250 supermercados da 

Catalunha e Aragão. Além disso, em 2016 está previsto 

incorporar a atividade do armazém de produtos secos. 

O novo bloco de Abrera é o quinto inteligente da em-

presa, que há já quase uma década tomou a decisão de 

inovar na sua rede logística, com o desenvolvimento e a 

colocação em marcha deste tipo de armazéns totalmente 

automatizados. Este tipo de bloco logístico, pioneiro 

no setor, é uma aposta da Mercadona no trabalho de 

qualidade nos armazéns, uma vez que permite eliminar 

completamente qualquer manipulação e esforço exces-

sivo dos colaboradores, o que contribui para prevenir 

e reduzir o risco de acidentes laborais e, além disso, 

aumentar a produtividade e a eficiência. De facto, em 

2007 a Mercadona inaugurou o seu primeiro bloco 

com estas características, em concreto na localidade de 

Ciempozuelos (Madrid), a que posteriormente vieram 

juntar-se os de Riba-roja de Túria (Valência), Villadangos 

del Páramo (Leão), Guadix (Granada) e agora Abrera 

(Barcelona). 

No seu conjunto, e desde que a empresa decidiu apostar 

neste modelo logístico que elimina esforços excessivos e 

aumenta a produtividade, a Mercadona destinou impor-

tantes esforços e recursos à modernização da sua rede 

logística inteligente, na qual trabalham diariamente mais 

de 1.300 pessoas e na qual se investiram ao longo destes 

anos mais de 700 milhões de euros. Tudo isto permite 

dispor de uma logística com a qual abastecer de forma 

eficaz todos os seus supermercados, 1.574 no fim de 

2015, com o objetivo, além disso, de transportar cada 

vez mais com menos recursos e de permanecer “invisível” 

ao meio circundante.

Blocos logísticos
Inovar para eliminar esforços excessivos e transportar com eficácia

3.3

Josep Vicent Boira, secretário autonómico da Conselharia de Vivendas, Obras Públicas e Articulação do Território da Generalitat Valenciana, e 
Pedro Corraliza, diretor da Divisão de Transportes da Mercadona, no ato de entrega dos bónus.

Prémio El Vigía 2015 

No passado mês de novembro a Mercadona recebeu o Prémio pela 

Inovação e Qualidade Logística da histórica publicação “El Vigía”, 

especializada em logística e infraestruturas, “pela procura constante 

de soluções logísticas que tenham permitido o crescimento, a ino-

vação e a redução de custos”.
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1. RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valência

2. ANTEQUERA, Málaga

3. SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona

4. SAN ISIDRO, Alicante

5. HUÉVAR, Sevilha

6. GRANADILLA DE ABONA, Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

7. CIEMPOZUELOS, Madrid

8. INGENIO, Gran Canaria (Las Palmas)

9. VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Leão

10. ZARAGOZA, Zaragoza

11. GUADIX, Granada

12. ABRERA, Barcelona

13. VITORIA-GASTEIZ, Araba/Álava

A1. MERCAPALMA, Palma de Maiorca (Ilhas Baleares)

A2. FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

A3. LANZAROTE, Lanzarote (Las Palmas)

MAPA BLOCOS LOGÍSTICOS
Mais de 854.000 m2 destinados a 
garantir a cadeia de abastecimento 

da empresa

BLOCO LOGÍSTICO 
em funcionamento

EM PROJETO/CONSTRUÇÃO

ARMAZÉM SATÉLITEA

RAIO DE AÇÃO

A

A

A

9 VILLADANGOS 
DEL PÁRAMO

A1 MERCAPALMA

10 ZARAGOZA

7 CIEMPOZUELOS

1 RIBA-ROJA 
 DE TÚRIA

4 SAN ISIDRO

5 HUÉVAR

6 GRANADILLA  
DE ABONA

8 INGENIO

11 GUADIX

2 ANTEQUERA

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

12 ABRERA

A2 FUERTEVENTURA
A3 LANZAROTE

13 VITORIA-GASTEIZ

Obras do bloco logístico de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava).
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Supermercado no Mercat del Ninot, Barcelona.
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A SOCIEDADE

4.1 Valores para uma prosperidade partilhada

4.2 Escutar para melhorar

4.3 Relação com o entorno

4.4 Ação Social da Mercadona

4.5 Meio ambiente e sustentabilidade

4
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Fomentar uma gestão ética que tenha como base a pros-

peridade de todos aqueles com quem a Mercadona se 

relaciona é o eixo do modelo empresarial da mesma. O 

diálogo, a transparência, a cooperação e o debate com os 

clientes, os colaboradores, os fornecedores e a sociedade 

fazem com que, ano após ano, e desde 1993, tenham 

sido implementadas melhorias no referido modelo. 

Atualmente, a participação dos clientes no desenvol-

vimento dos produtos e serviços, a dos colaboradores 

nos lucros, as políticas de conciliação, o fomento de 

relações baseadas na estabilidade, a transparência na 

colaboração com os fornecedores, a redução do impacto 

ambiental da empresa e a criação de emprego e riqueza 

fazem do projeto comum da Mercadona um projeto de 

prosperidade partilhada que devolve à Sociedade parte 

do muito que dela recebe.

Em 2015, os números falam pelo contributo direto que 

a empresa realiza, assim como o manifestam os 1.497 

milhões de euros pagos no âmbito de contribuições diretas 

e indiretas para as Administrações Públicas, dos quais 

662 milhões de euros correspondem aos pagamentos 

realizados à Segurança Social, 243 para o imposto das 

sociedades, 509 para a arrecadação do IVA e do IRS, e 

83 para outros impostos e taxas. 

Igualmente, e graças ao seu compromisso para com a 

geração de crescimento produtivo, a empresa também 

contribuiu com 4.258 milhões de euros para o PIB nacio-

nal, 0,14% mais do que em 2014, ao mesmo tempo que 

criou 1.000 postos de trabalho estáveis que compõem 

um quadro de 75.000 colaboradoras e colaboradores. 

O contributo que em 2015 a empresa fez à Sociedade 

foi igualmente relevante, graças à colaboração que 

mantém com os mais de 2.000 fornecedores comerciais 

e de serviços que fazem parte do contexto envolvente 

da Mercadona. O seu empenho para com o crescimento 

partilhado permitiu, de facto, impulsionar as economias 

das zonas onde tem presença, como é manifestado, por 

exemplo, nos dados do contributo realizado apenas 

pelas 125 empresas parceiras: 2.600 novos postos de 

trabalho, num total de 47.100 colaboradores diretos, 

um esforço de investimento em 2015 de mais de 525 

milhões de euros e acordos de colaboração com mais 

de 20.000 PME e produtores de matérias-primas locais.

Todos estes dados refletem o compromisso que a Merca-

dona mantém para com a sociedade, um compromisso 

estável, sustentável e integrador. E, sobretudo, o trabalho 

que a empresa realiza ano após ano para alcançar um 

dos seus objetivos prioritários: “consolidar um projeto 

empresarial de que a Sociedade se sinta orgulhosa e 

queira que exista”.

Valores para uma prosperidade partilhada
Contribuir para a prosperidade da sociedade onde a Mercadona está presente inclui 

gerir de forma ética e responsável a relação com os seus componentes

4.1

O impacto que a atividade da Mercadona 
gera no conjunto da sociedade é relevante 

tanto em termos de rendimentos 
e emprego, como em contribuição 

económica direta (colaboradores, empresas 
fornecedoras, parceiros e Administrações 

Públicas) e indireta.
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1.497 milhões de euros  (+1% que em 2014)

Contribuição tributária 

Contribuições diretas  
e indiretas 

milhões de euros

553
Segurança Social

milhões de euros

83 
Outros impostos e taxas

milhões de euros

243
Imposto de sociedades

Contribuição Tributária Direta

milhões de euros

109
Segurança Social

milhões de euros

227 
IVA

milhões de euros

282
IRS

Contribuição Tributária Indireta

IMPACTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA DA MERCADONA 
E DA SUA CADEIA DE MONTAGEM EM ESPANHA

15.393 milhões de euros
85%  

do volume total de 
compras 

(produtos+serviços)

Volume de compras 
em Espanha 

Números da Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mercadona

fornecedores comerciais 
e de serviço

PME e produtores 
de matérias-primas

+2.000 +20.000
fabricantes 
parceiros

125

milhões de euros
de investimento conjunto da Mercadona e parceiros1.176

Contribuição Total de Rendimentos e Trabalho

(*) Dados extraídos do Relatório de Impacto Económico da Mercadona 2015 realizado pelo Instituto Valenciano de Investigações Económicas (IVIE).

19.500* milhões de euros 
1,8% do PIB

640.000*  
postos de trabalho em Espanha pela 

atividade direta, indireta e induzida do meio 
ambiente da Mercadona

contribuição conjunta para o PIB
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Na relação que a Mercadona mantém com a socie-

dade, a comunicação e o diálogo constantes são 

elementos chave, pois favorecem o entendimento 

mútuo. Permitem conhecer as necessidades e inquie-

tudes daqueles que a rodeiam, adaptar-se melhor ao 

meio ambiente e conceber estratégias que ofereçam 

soluções mais acertadas e adequadas para fomentar 

o crescimento partilhado e o convívio.

Por tudo isto, a Mercadona esforça-se constante-

mente por aproximar o seu modelo empresarial e 

os valores sobre os quais se baseia o seu projeto à 

Sociedade. E assim conseguiu fazê-lo em 2015, atra-

vés da participação em diversos fóruns e em reuniões 

com diferentes organismos e associações de diversos 

âmbitos, o que se traduziu num conhecimento mais 

aprofundado da empresa por parte da Sociedade. 

Em linha com a máxima de que “para poder Receber, 

primeiro temos que Dar”, um dos seus objetivos para 

com a Sociedade é o princípio da transparência que 

a empresa reforçou durante 2015, como demonstra, 

por exemplo, o facto de que a sua página web oferece 

as informações exigidas pela Lei da Transparência 

desde que entrou em vigor em dezembro de 2014.  

Projeto “Mesa de Participação”
Para a Mercadona, é especialmente relevante conhe-

cer em profundidade as preocupações, preferências 

e gostos dos consumidores. Como tal, em 2015 

pôs em marcha o projeto “Mesa de Participação”, 

no qual trabalha em conjunto com as federações 

nacionais de associações de consumidores no 

âmbito alimentar: CEACCU, CECU, FUCI, UNAE e 

CAUCE-UCA. Todos os membros integrantes que 

mantêm um acordo no âmbito da colaboração ativa 

reuniram-se periodicamente ao longo do ano. Suas 

conclusões extraídas das diferentes experiências e 

análises realizadas se concretizaram e difundiram 

no primeiro estudo deste projeto: “O Novo Perfil 

do Consumidor”.

Escutar para melhorar 
Só através da escuta ativa podemos conceber soluções conjuntas que 

contribuam para melhorar a Sociedade

4.2

Diálogo com a Sociedade

Aproximação a 72 associações de consumidores, tanto nacionais como autónomas
Colaboração com 15 associações de celíacos, de intolerâncias e outras alergias

Colaboração em 9 estudos e publicações
25 acordos de colaboração

Participação em 18 jornadas e palestras
87 encontros informativos

23 visitas a instalações da empresa e parceiros
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Graças ao seu envolvimento na Sociedade, a empresa recebeu diversos reconhecimentos que significam 
um estímulo para continuar a trabalhar e a impulsionar iniciativas no meio em que se insere

Relatório Merco
 Segunda empresa do ranking com melhor Reputação Corporativa e primeira do setor da distribuição generalista. 

Igualmente, Juan Roig, presidente da Mercadona, foi reconhecido como o mais bem classificado pela sua liderança, 
com o primeiro posto no ranking de Líderes Empresariais.

Galardão do Banco Alimentar de Sevilha

Prémio “Amigos y Alimentos” 
do Banco Alimentar de Zaragoza.

Prémio GEC da Família
(Grupo de Entidades Catalãs da Família) pela ação social empreendida nas cantinas sociais e bancos 

alimentares da Catalunha.

Reconhecimento da Fundação Ilundain  
pela colaboração realizada em 2015.

Prémio Conecta 2015 pela Máxima Qualidade e Frescura 
concedido pela revista Mercados pela qualidade e frescura da nossa gama de produtos hortifrutícolas.

Marco, “Chefe” do supermercado de Les Bruixes em Altafulla, Tarragona.

ALGUNS RECONHECIMENTOS

SOCIAIS 2015
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Relação com o entorno
Colaboração mútua para dar soluções que facilitem o convívio

4.3

A Mercadona leva a cabo estratégias específicas 

para que a sua atividade comercial não interfira nem 

gere nenhum impacto negativo para os ambientes e 

bairros onde marca presença. Para tal, analisa e avalia 

qualquer sugestão que receba, o que permite corrigir 

possíveis falhas e por em marcha soluções encami-

nhadas a consolidar uma relação de boa convivência 

com os seus vizinhos, conforme o seu objetivo. Em 

2015, foram geridas 81 sugestões, queixas e melhorias 

recebidas dos nossos vizinhos, de entre as quais 62% 

foram resolvidas de forma satisfatória em menos de 

30 dias, enquanto nas restantes a duração dependeu 

do tipo de intervenção a realizar.

Além desta prioridade, ao longo do ano a empresa 

continuou a desenvolver um projeto colocado em 

marcha em 2014: a “Gestão Proativa dos Vizinhos”. 

Esta ferramenta de prevenção permitiu evitar que 

se produzissem possíveis incómodos, depois de 

ter identificado previamente os focos potenciais e 

realizar em 2015, com o referido objetivo, mais de 

4.100 verificações aos processos de carga e descarga, 

assim como mais de 5.400 verificações nos processos 

internos das instalações e supermercados.

Para a Mercadona, o bom convívio com os seus 

vizinhos é prioritário e um compromisso em que se 

envolvem todos aqueles que fazem parte do quadro. 

O exemplo mais evidente do mesmo foi o protagoni-

zado em 2015 por Alberto Sanjuán, responsável de 

manutenção da zona onde se situa o supermercado 

que a empresa tem no bairro ovetense de El Fontán 

(Astúrias).

Após várias reuniões com diferentes departamentos 

da empresa e fornecedores para tratar de dar res-

posta a um possível incómodo comum em todos os 

supermercados, como é o do ruído que possa gerar 

o impacto das rodas das transpaletes nas lojas, ele 

mesmo idealizou um novo sistema, com molas de 

elevação, graças ao qual esta contingência foi ultra-

passada. O próprio Alberto, com a colaboração do 

gestor de Obras Javier Revenga, desenhou o protótipo 

que posteriormente o fornecedor de transpaletes 

AGEREC fabricou, e para cuja adaptação vai ser 

destinado um investimento de 2,5 milhões de euros.  

Alberto, responsável de Manutenção das Astúrias e Galiza, junto às 
transpaletes com sistema de molas de elevação que idealizou, no 
supermercado El Fontán de Oviedo.
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Apoio ao comércio tradicional: 
Mercados Municipais 

A Mercadona impulsiona o comércio de proximi-

dade das zonas e bairros nos quais tem presença e 

mantém um compromisso especial com o convívio 

de formatos tradicionais. Dentro deste compromis-

so é traçado o plano de revitalização dos mercados 

municipais iniciado em 2001. 

No fim de 2015, a empresa partilhava a visão deste 

projeto com mais de 1.590 comerciantes distintos, 

repartidos entre os 33 mercados municipais nos 

quais a empresa tem uma loja. A Mercadona vai 

continuar a apostar no convívio com os formatos 

tradicionais, motivo pelo qual nos próximos anos 

tem prevista a abertura de mais 5 lojas nos mer-

cados tradicionais, depois de inaugurar também 5 

em 2015: Mercat de Pallejà em Pallejà (Barcelona), 

Mercat del Ninot em Barcelona, MercaGavà em 

Gavà (Barcelona), Mercat de Creixell em Creixell 

(Tarragona) e Mercat de Volpelleres em Sant Cugat 

del Vallés (Barcelona).

Imagens do antes e depois do jardim da cobertura do supermercado do Paseo General Martínez Campos em Madrid, 
situado num pátio do quarteirão.

33
lojas 

em mercados
municipais

+1.590
comerciantes 

 partilham a visão de recuperar 
o comércio tradicional

Colaboração com o comércio de bairro
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Apoio ao empreendimento e à docência  

A Mercadona impulsiona o empreendimento, um dos 

motores de crescimento da Sociedade. Fá-lo tanto 

interna como externamente, o que permite incorporar 

talento no desenvolvimento do Projeto Mercadona e 

partilhar também com a Sociedade iniciativas inovadoras 

que geram crescimento e produtividade.

Exemplo do apoio ao empreendimento é o patrocínio, 

juntamente com a EDEM e a Associação Valenciana 

de Empresários (AVE), da categoria “ao Empreen-

dedor” dos Prémios Rey Jaime I. Em 2015, ano da 

sexta edição desta nova categoria, o empreendedor 

galardoado foi Óscar Landeta, fundador e diretor-geral 

da empresa Certest Biotec, uma firma biotecnológica 

que desenvolve produtos que permitem a deteção de 

doenças de origem vírica e bacteriana entre outras, 

sem necessidade de instalações ou de equipamento de 

ensaio, através de testes parecidos com os dos testes 

de gravidez já conhecidos.

A Mercadona mantém igualmente há anos uma relação 

estreita no âmbito da docência, com a qual se envolveu 

através do Centro Universitário de EDEM Escola de Ne-

gócios, da qual a empresa é dona. A fim de contribuir 

para a formação de futuros empresários e diretores 

irradiando os valores fundamentais do Modelo de Qua-

lidade Total, Juan Roig foi em 2015 o professor titular 

das cadeiras de Fundamentos de Direção de Empresas 

do Grau ADE para Empreendedores e da Empresa do 

Grau em Engenharia e Gestão Empresarial, matérias 

que lecionou durante as manhãs dos sábados. 

Os patrocinadores do Prémio Rey Jaime I ao Empreendedor, a Mercadona, a Associação Valenciana de Empresários (AVE) e a Escola de 
Negócios EDEM, juntamente com o premiado Óscar Landeta, fundador e diretor-geral da empresa Certest Biotec, durante o ato.
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No passado mês de setembro de 2015, a EDEM, a Lanzadera e Angels estrearam novas instalações na Marina Real Juan Carlos I de Valência, 
criando assim um grande polo empreendedor no Mediterrâneo, a Marina de Empresas, onde se abrange o ciclo completo de empreendimento pois 
engloba a formação (EDEM), a aceleração (Lanzadera) e o investimento (Angels); e onde se respira uma filosofia comum: a cultura do esforço, o 
espírito empreendedor e a liderança.

Além disso, a Mercadona voltou a apoiar o importante 

trabalho que a EDEM realiza há anos na formação de 

empresários, diretores e empreendedores. Em 2015, 

o presidente da empresa, Juan Roig, participou no 

Curso “15x15: 15 dias com 15 empresários líderes”, 

enquanto os distintos diretores da Mercadona colabo-

raram em alguns dos programas de gestão empresarial 

lecionados na EDEM. 

Acordo Mundial

A Mercadona aderiu desde 2011 ao Acordo Mundial 

pela defesa dos valores fundamentais em matéria de 

Direitos Humanos, Normas Laborais, Meio Ambiente 

e Luta contra a Corrupção. A empresa deu um passo 

mais no exercício de 2015, após adquirir o compro-

misso de sócio. Com este reforça o seu apoio aos 

dez princípios e valores do referido acordo, refletido 

no relatório de progresso que valida o cumprimento 

dos princípios, apresentado à Rede Espanhola do 

Acordo Mundial. 

Consulte o nosso relatório de progresso:
https://www.unglobalcompact.org/participation/
report/cop/create-and-submit/detail/165971
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Em 2015, e para devolver parte do que a Sociedade 

lhe dá, a Mercadona continuou a desenvolver o seu 

plano de ação social através do apoio a diversas 

instituições e entidades sociais que, ao longo do 

ano, ajudaram muitas pessoas. No total, e através 

das diferentes iniciativas em que participou em 

todas as Comunidades Autónomas em Espanha, 

doou 4.200 toneladas de alimentos, o equivalente 

a 70.000 carros de compras.

A empresa consolidou igualmente o seu programa 

de colaboração com as cantinas sociais. Em 2015, 

a Mercadona apoiou o trabalho de mais de 100 

instituições de diferentes localidades de Espanha às 

quais doa diariamente produtos que não estão aptos 

para a venda mas que estão em perfeitas condições 

para o seu consumo.

Além disso, a Mercadona colaborou através dos seus 

supermercados em diferentes “Operações Quilo” 

e na “Grande Recolha” organizada pelos bancos 

alimentares. Em todas estas iniciativas, a resposta 

solidária dos “Chefes” foi espetacular: mais de 7.000 

toneladas doadas. Nestas operações, colaboraram 

de forma entusiástica os colaboradores da empresa 

que destinaram, por exemplo, mais de 9.100 horas 

de trabalho da sua jornada de trabalho apenas a 

apoiar a “Grande Recolha”, uma operação para a 

qual a Mercadona contribuiu além disso com uma 

ajuda logística avaliada em 130.000 euros.

Ação Social da Mercadona
Em 2015, a Mercadona doou 4.200 toneladas de alimentos, além das mais de 

7.000 toneladas doadas graças à solidariedade dos nossos “Chefes”

4.4

55
bancos alimentares

bancos alimentares

Acordos com 4.200
toneladas
de alimentos

doados

+100
cantinas sociais

Colaboração com

72



A Mercadona voltou ainda a participar ativamente 

em 2015 na iniciativa AECOC “A alimentação não 

tem desperdício, aproveite-a”. Ao longo do ano e de 

forma continuada, este programa põe em contacto 

todos os intervenientes da cadeia de abastecimento 

para criar sinergias e prevenir o desperdício alimentar 

em todos os âmbitos.

Murais Trencadís  

Em 2015 a Mercadona, juntamente com a Pamesa 

Cerámica, continuou a colaborar com o Centro 

Ocupacional “El Molí” em Onda, a Granja Hogar 

“El Rinconet” em Villafamés, a Cooperativa Valen-

ciana Koynos de Godella, o Centro Ocupacional 

Torreblanca, Afanias, os Centros Ocupacionais 

do Institut Valencià d’Acció Social Buris Anna, El 

Maestrat, Belcaire e a Fundação Roig Alfonso da 

Comunidade Valenciana. Graças a este trabalho de 

apoio, e desde o início do projeto no ano de 2011, 

cerca de 200 pessoas com deficiências intelectuais 

trabalharam no fabrico de mais de 3.500 murais 

de trencadís distintos, que a empresa utiliza como 

decoração principalmente das suas secções de peixe, 

carne e charcutaria.

María Ángeles e Tamara, colaboradoras do supermercado de Camí 
Cas Ramons em Sant Antoni de Portmany, Ibiza, diante do mural 
decorativo realizado com a técnica trencadís da secção da charcutaria.

A Fundação Roig Alfonso da C.V. elaborando os murais.
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A Mercadona mantém um compromisso constante 

para com a sustentabilidade, consciente de que os 

recursos naturais são um bem escasso que deve ser 

protegido e aproveitado de forma eficaz. Como tal, 

desenvolve estratégias e planos de otimização ba-

seados na prevenção, no “fazer mais com menos”, 

sempre que acrescente valor ao “Chefe”, tudo com 

o objetivo de reduzir ao máximo o impacto da sua 

atividade no meio ambiente. 

Com este fim em mente, a empresa dispõe de meca-

nismos de controlo de impactos e de otimização de 

processos em três áreas principais: logística, eficiência 

energética e gestão de resíduos. Isto traduz-se em 

muitas iniciativas diferentes, que se incorporam 

transversalmente e nas quais o conjunto de parceiros 

e fornecedores se envolvem igualmente. O resultado 

deste trabalho conjunto reflete-se em importantes 

poupanças de energia, assim como na redução de 

resíduos e na minimização do consumo de recursos 

ao longo de toda a cadeia.

Além disso, a empresa continuou a desenvolver em 

2015 estratégias distintas para diminuir a geração 

Meio ambiente e sustentabilidade
A prevenção como a melhor estratégia de gestão para uma maior 

eficiência na utilização dos recursos

4.5

Converter resíduos em recursos, incorporando-os de 

novo no ciclo da economia produtiva e reduzindo 

em simultâneo o impacto ambiental dos processos.

Alguns exemplos:

Aproveitamento de subprodutos de outros fabri-
cantes parceiros: a Bynsa reaproveita as trincas de 

arroz da Arrocerías Pons para elaborar pensos para 

animais de estimação.

Aproveitamento de excedentes: os limões que 
comercializa a Tana e que ultrapassam o tamanho 
comercial são enviados aos fabricantes parceiros 
Helados Alacant e Helados Estiu para elaborarem 
gelado de limão. As hortaliças da Agrícola Perichán 
são aproveitadas pela Dafsa para a elaboração de 
sumos e gaspachos.

Recuperação de 
matérias-primas

3
Novos produtos

4

1

2
Tratamento

Resíduos do processo

Produtos

0

Economia Circular
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de resíduos em lojas e armazéns, e para dar um 

novo uso aos que são gerados, seja mediante a sua 

reciclagem ou o aproveitamento noutros processos.

Principais linhas de ação

Otimização logística: conseguir a maior eficiên-

cia possível, aproveitando ao máximo o espaço de 

cada camião e utilizando o mínimo de trajetos para 

transportar mais com menos custos. Para contribuir 

igualmente para o descongestionamento das cidades, 

a Mercadona estabeleceu-se em locais onde seja 

viável a descarga urbana silenciosa fora das horas 

de ponta, que beneficie o tráfego rodoviário duran-

te o dia, reduza os ruídos e as emissões e otimize 

também os tempos de descarga para as 572 lojas. 

Inclusive se trabalhar de forma intensa no sentido 

de melhorar a eficiência e de reduzir o impacto do 

transporte por autocarro, a Mercadona também 

procura a diversificação logística, fazendo uso do 

comboio e do barco, meios através dos quais este 

ano transportou quase 50.000 toneladas de produtos 

em relação a 2014.

Eficiência energética: ao longo de 2015, continuou-

se a implantar medidas de poupança energética que, 

juntamente com a formação e a consciencialização 

dos colaboradores das lojas, armazéns e escritórios, 

permitiu avançar no objetivo de “utilizar unicamen-

te a energia de que se necessita”. No fim do ano, 

47% dos supermercados da empresa eram lojas 

ecoeficientes, todas elas com medidas sustentáveis, 

como a utilização de luminárias de baixo consumo, 

relógios programadores e sistemas que recuperam 

o calor residual da sala de máquinas para climatizar 

as secções da loja, e que no seu conjunto reduzem 

em 20% o consumo energético.

Redução de resíduos: os resíduos de cartão, plás-

tico, esferovite e madeira gerados durante o pro-

cessamento da Mercadona são reciclados após uma 

fase prévia de classificação e compactação nas lojas. 

Outras medidas aparentemente pequenas, como 

reduzir em um micrómetro a espessura da película 

de embalamento das paletes, conseguem impor-

tantes poupanças de material sem comprometer a 

segurança do transporte. Além disso, e dentro das 

suas estratégias para reduzir o desperdício alimentar, 

a Mercadona conta com ferramentas informáticas 

que facilitam o ajuste dos pedidos à exigência de 

redução do desperdício alimentar. A empresa colabora 

ainda na estratégia do Ministério da Agricultura, 

Alimentação e Meio Ambiente em Espanha, “Mais 

alimento, menos desperdício”.

25
milhões de euros

 de investimento na proteção
do meio ambiente

819
lojas  

ecoeficientes

120.000
toneladas
redução de 

emissões de CO2

10
milhões de 

kWh
poupança energética

Alguns números 2015

Supermercado da Expo em Av. José Atarés, Zaragoza.
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Memória do Meio Ambiente da Mercadona
Para mais informações, consulta a Memória do Meio Ambiente da Mercadona, de 

periodicidade bienal, e cuja última edição abrange os anos 2013 e 2014.

http://www.noticiasmercadona.es/memorias/MMA-2014/ 

Retail Forum

Desde a sua fundação, em 2009, a Mercadona faz 

parte do Fórum Europeu da Distribuição para a Sus-

tentabilidade (REAP), no qual colaboradores de toda 

a Europa adotam compromissos e põem em comum 

boas práticas para melhorarem a sustentabilidade 

dos seus processos. Os distribuidores que participam 

neste projeto são monitorizados anualmente por 

uma auditora externa. Copresidido pela Comissão 

Europeia, o REAP acaba de renovar o seu mandato 

para o próximo triénio com a mesma meta com que 

foi fundado: avançar no sentido de um objetivo 

comum de obter uma economia circular na qual os 

4. Reduzir embalamentos e minimizar resíduos 

5. Melhorar o acesso aos estabelecimentos

6. Melhorar a comunicação com os clientes

Transporte Sustentável

O esforço principal dos processos logísticos da Mer-

cadona em matéria de meio ambiente centra-se em 

“transportar mais com menos recursos”, com o qual, 

além de reduzir o impacto que a referida atividade 

gera, conseguem-se importantes poupanças de 

energia e de recursos.

A frota de camiões é composta na sua totalidade 

por camiões que cumprem as normas Euro 5 e Euro 

6. Trata-se das normas mais exigentes que existem 

atualmente em matéria de emissões para a atmosfera.

Compromisso pelo clima

Em 2015, a Mercadona aderiu à iniciativa “1 milhão 

de compromissos pelo clima”, que promove a funda-

ção sem fins lucrativos Ecologia e Desenvolvimento 

(ECODES), juntamente com o Ministério da Agricul-

tura e Meio Ambiente espanhol, bem como outras 

fundações e ONGs. Com a sua adesão, a Mercadona, 

tal como as restantes entidades e organismos parti-

cipantes, colabora e compromete-se para conseguir 

consciencializar os cidadãos do importante desafio 

que significa a luta contra as alterações climáticas.

recursos naturais são aproveitados ao máximo e os 

resíduos são minimizados. 

A pertença ao REAP implica a aceitação do seu có-

digo de conduta, pelo que as empresas assinantes 

se comprometem a:

1. Fomentar a produção e a utilização de produtos 

sustentáveis

2. Reduzir o impacto ambiental das lojas

3. Otimizar o transporte de mercadorias
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185.000
toneladas de materiais reciclados

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE
 Dados relevantes

Reciclagem

Transporte

Toneladas 
papel e cartão

Lojas com Descarga 
Urbana Silenciosa

Toneladas de 
mercadoria transportada

Padrões de emissões 
na frota

Contentores
transportados

Toneladas 
plástico

Toneladas
esferovite

Toneladas 
madeira 

Toneladas pilhas 
usadas recolhidas 

na loja

Toneladas 
tóners 

reciclados

170.000 11.590 1.734 1.679 152 2 

10.800 2.060 1.650 152 3159.300

2015

2014

784.500 37.300 

32.700686.500

2015

2014

Rodoviário Por barco

572 100% 

99%523

2015

2014

(camiões Euro 5 e Euro 6)

Comboios por ano
Contentores 

transportados

Milhões de km a 
menos efetuados 

por estrada

Toneladas a menos 
de emissões de CO2 

para a atmosfera

Toneladas 
transportadas

460 9.100 9,4 8.500 192.000 

11.500 9,6 8.700 242.000600

2015

2014

Por ferrovia
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“Obrigado a todos por nos ajudar a cada dia a 
melhorar com os vossos contributos e sugestões”

ALGUMAS ENTIDADES E ORGANISMOS COM OS  
QUAIS A MERCADONA COLABORA

Supermercado de Portal de Foronda em Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava.
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Autoridades Sanitárias ou de Segurança Alimentar 
nas distintas Comunidades Autónomas em Espanha

EuroCommerce

ERRT 
European Retail Round Table

Fórum Interalimentar

Fundação COTEC

Fundación CyD 
Conhecimento e Desenvolvimento

Fundação ETNOR

IEF 
Instituto da Empresa Familiar 

Mestre em Gestão de Empresas Agroalimentares da 
Fundação Lafer

Acordo Mundial

Retail Forum  
Fórum Europeu da Distribuição para 
a Sustentabilidade

Respon. Cat 
Responsabilidade Social na Catalunha

Transforma España

Fundação Seres 

SESAL 
Sociedade Espanhola de Segurança Alimentar

FACE 
Federação de Associações de Celíacos de Espanha

AECOC 
Associação Espanhola de Codificação Comercial

ASEDAS 
Associação Espanhola de Distribuidores, Autosserviços 
e Supermercados 

AECOSAN 
Agência Espanhola de Consumo, Segurança Alimentar 
e Nutrição 

AINIA 
Associação para a Investigação da Indústria 
Agroalimentar

AVE 
Associação Valenciana de Empresários

ESCODI 
Escola Superior de Comércio e Distribuição 
de Terrassa

Câmara de Espanha

Câmara Oficial de Comércio de Espanha na  
Bélgica e Luxemburgo

Cátedra da Empresa Familiar da Universidade de 
Alicante

CEOE 
Confederação Espanhola de Organizações 
Empresariais e suas respetivas organizações territoriais 
e autónomas

EDEM  
Escola de Negócios  

ENAC  
Entidade Nacional de Acreditação 

Conselho Assessor Agroalimentar do Instituto San Telmo

CEC 
Conselho Empresarial para a Concorrência 

MAGRAMA 
Direções Gerais do Ministério da Agricultura, 
Alimentação e Meio Ambiente em Espanha

ALGUMAS ENTIDADES E ORGANISMOS COM OS  
QUAIS A MERCADONA COLABORA

Ecoembalajes Espanha
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Centro de Formação e Serviços de Albalat dels Sorells, Valência. Obra dirigida por Rstudio Arquitectura.

80



O CAPITAL

5.1 Atividade e evolução da empresa

5.2 Evolução unidades de venda (kilitros)

5.3 Evolução vendas

5.4 Evolução lucro

5.5 Evolução EBITDA

5.6 Evolução investimentos

5.7 Evolução recursos próprios

5.8 Evolução produtividade

5.9 Outros indicadores

5
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Constituída em Tavernes Blanques (Valência), em 

1977, o objeto social da Mercadona é “a compra 

e venda de todos os artigos que compõem o 

ramo da alimentação, bem como o seu comércio, 

podendo abrir estabelecimentos para a venda a 

retalho ou por atacado dos referidos produtos, 

a prestação de serviços de transporte de todo o 

tipo de mercadorias, e realizar estudos, progra-

mas, relatórios e quaisquer outras atividades que 

direta ou indiretamente estejam relacionadas com 

a gestão, contabilidade, administração e controlo 

de empresas”.

A Mercadona dedica-se à distribuição de produ-

tos de alimentação, de drogaria e de perfumaria, 

através dos seus 1.574 supermercados, que se 

abastecem a partir dos diferentes blocos logísticos 

que a empresa tem estrategicamente situados no 

território nacional.

Um ano mais, a satisfação dos restantes com-

ponentes refletiu-se nos dados económicos da 

empresa e, por conseguinte, permitiu atingir a 

satisfação do quinto componente: O Capital. A 

confiança que dia após dia depositam na empresa 

as mais de 5 milhões de famílias, o esforço contí-

nuo na realização das rotinas diárias dos 75.000 

colaboradores, o compromisso dos fornecedores 

e o acolhimento positivo da sociedade permitiram 

à empresa atingir os objetivos económicos, uma 

consequência da Cultura do Esforço e do Trabalho, 

e da aplicação do modelo de gestão baseado na 

Qualidade Total.

Tal como nos exercícios anteriores, as contas anuais 

foram auditadas pela Deloitte, S.L., que com o 

encerramento a 29 de janeiro de 2016, emitiu o 

seu relatório sem reservas, conforme vem sendo 

habitual. O referido relatório, juntamente com as 

contas anuais, encontra-se em arquivo no Registo 

Mercantil de Valência.

5.1
Atividade e evolução da empresa

Estes números reforçam a solidez de uma gestão baseada no Modelo de Qualidade Total.

2014

10.103

675

20.161

738

543

3%

10%

12%

5%

13%

% VariaçãoPrincipais Números
(milhões de euros e de kilitros)

Unidades de venda quilolitros

Resultado da exploração

Faturação

Resultado antes dos impostos

Resultado após os impostos

20.831

810

611

10.649

765

2015
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Evolução das unidades 
de venda (kilitros)

5.2

Evolução das vendas
5.3

Evolução do lucro
5.4

No encerramento do exercício, a empresa alcançou 

um número de 10.649 milhões de kilitros vendidos, 

mais 5% do que os 10.103 de 2014. A empresa 

está satisfeita com este número, pois manifesta a 

confiança depositada pelos 5 milhões de famílias ao 

longo destes doze meses.

A confiança dos “Chefes”, a abertura de 60 lojas (7 

encerramentos), as reformas levadas a cabo em 30 

supermercados e a aposta firme pela recomendação 

da gama com a melhor relação qualidade/preço per-

mitiram à Mercadona alcançar em 2015 um volume 

de faturação de 20.831 milhões de euros, mais 3% 

do que em 2014.

As receitas antes dos impostos situaram-se em 810 

milhões de euros em 2015, face aos 738 milhões 

de euros do exercício anterior, o que representa 

um aumento de 10%. Pela sua parte, as receitas 

após os impostos em 2015 foram de 611 milhões 

de euros, mais 12% do que em 2014, ano em que 

a Mercadona obteve um resultado líquido de 543 

milhões de euros.

Supermercado no Mercado de San Enrique, Madrid.

milhões de quilolitros (kilitros)

10.103
10.649

2014

2015

Evolução kilitros vendidos

milhões de euros

20.161
20.831

Evolução das vendas brutas

2014

2015

milhões de euros

543
611

Evolução dos lucros líquidos

2014

2015
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María Lucía, “Chefe” do supermercado de Olivenza, Badajoz. 
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Evolução dos 
investimentos

5.6

O resultado operativo da Mercadona manteve uma 

evolução de acordo com as restantes magnitudes, 

situando-se o EBITDA da empresa aquando do en-

cerramento do exercício de 2015 em 1.120 milhões 

de euros, face aos 1.070 milhões de euros de 2014.

Evolução do  
EBITDA

5.5

Em 31 de dezembro de 2015, a Mercadona contava 

com um total de 1.574 supermercados, distribuídos 

por 49 províncias e 17 Comunidades Autónomas em 

Espanha, e continua a sua implantação no território 

nacional.

Durante estes doze meses, a Mercadona realizou 

investimentos num valor de 651 milhões de euros, 

destinados, principalmente, à construção de 60 

novas lojas e à reforma de 30 supermercados para 

os adequar aos padrões de comodidade da cadeia.

Durante o ano de 2015, continuaram as obras do 

novo bloco logístico de Abrera (Barcelona), e iniciou-se 

a construção do novo bloco de Vitoria-Gasteiz (Araba/

Álava). Além disso, mantiveram-se os investimentos 

dentro do projeto de transformação digital que a 

Mercadona está a levar a cabo.

milhões de euros

1.070
1.120

Evolução do EBITDA
2014

2015

milhões de euros

655
651

Evolução dos investimentos
2014

2015
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Evolução dos 
recursos próprios

Evolução da 
produtividade

5.7 5.8

A capitalização de praticamente a totalidade dos 

lucros obtidos significa que, no encerramento do 

exercício de 2015, o valor de recursos próprios as-

cendeu aos 4.392 milhões de euros.

Cabe assinalar a constante evolução da relação de 

recursos próprios a respeito do ativo total, que passou 

de 55% em 2014 para 57%, em 2015.

Durante 2015, ocorreu um aumento da produtivida-

de, que foi de 25.500 euros de vendas por pessoa 

por mês, face aos 25.400 de 2014.

Este dado reflete o envolvimento das pessoas que 

fazem parte do Projeto Mercadona em alcançar os 

objetivos fixados pela empresa.

2014

2015

2014

2015

milhões de euros

3.884
4.392

Evolução dos recursos próprios

euros vendidos/pessoa/mês

25.400
25.500

Evolução da produtividade

2014

2015

2014

2015

Quadro de fervidos na secção de fruta e verdura.
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Outros indicadores
5.9

5.9.1 Retorno sobre os fundos próprios 
(ROE)

Define-se como o Lucro entre Fundos Próprios 

médios do exercício.

Dados coerentes com a estrutura de capital da 

Mercadona, baseada na solidez dos Fundos 

Próprios, e no Modelo de Qualidade Total, onde 

a satisfação do componente Capital ocorre após 

a satisfação dos restantes componentes.

5.9.2 Cash flow operativo

Definido como os fluxos de caixa das atividades 

de exploração. 

Os fundos gerados pelo negócio financiaram 

o crescimento orgânico da Mercadona, bem 

como os investimentos do exercício, além de 

manter a sólida posição de caixa. 

5.9.3 Fundo de mão-de-obra

O prazo médio de pagamento aos fornece-

dores foi de 45 dias e o prazo de rotatividade 

de existências de 15 dias.

2014
543

3.884

3.438

3.661

15%

Em milhões €
Lucro

Fundos Próprios no fim do exercício

Fundos Próprios no início do exercício

Fundos Próprios Médios

ROE

3.884

4.138

15%

611

4.392

2015

738

80

359

1.177

(237)

940

Resultado antes dos impostos

Alterações no capital corrente

Ajustes ao resultado

Cash Flow operativo antes dos impostos

Pagamento de imposto sobre lucros

CASH FLOW OPERATIVO

358

1.227

(243)

984

810

59

2014Em milhões € 2015

3.608

567

(3.041)

Ativo corrente

FUNDO DE MÃO-DE-OBRA

Passivo corrente (3.161)

4.084

923

2014Em milhões € 2015
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ATIVO NÃO CORRENTE 3.575.406   
 
 Imobilizado 3.529.883   
 
 Ativos por imposto diferido 45.523
  
ATIVO CORRENTE 4.084.708   
 
 Existências 654.578   
 
 Devedores 98.477   
 
 Investimentos financeiros 74.660   
 
 Efetivo e outros ativos líquidos 3.256.993   
 

TOTAL ATIVO 7.660.114

 

PATRIMÓNIO LÍQUIDO  4.392.263
 
 Capital 15.921
  
 Reservas 3.764.997
  
 Resultado do exercício 611.345
  
PASSIVO NÃO CORRENTE 106.888
 
 Provisões e dívidas a longo prazo 24.203
  
 Passivos por imposto diferido 82.685
  
PASSIVO CORRENTE 3.160.963
 
 Fornecedores 2.224.644
  
 Credores e dívidas para com Administrações Públicas 684.770
  
 Colaboradores 239.756
  
 Passivos por imposto corrente 11.793

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO 7.660.114

MERCADONA, S.A.
Balanço da situação a 31 de dezembro de 2015
(em milhões de euros)

Tradução de demonstrações financeiras emitidas originalmente em Espanha e preparadas de acordo com os princípios contabilísticos comummente 
aceites em Espanha. Em caso de discrepância, a versão em espanhol deve prevalecer.

88



MERCADONA, S.A.
Conta de perdas e ganhos correspondente ao exercício encerrado a 31 de dezembro de 2015
(em milhões de euros)

 Montante de negócios   19.059.157  
 
 Aprovisionamentos   (14.376.994)
 
 Outros proveitos de exploração   18.324  
 
 Gastos com os colaboradores   (2.391.368)
 
 Outros gastos de exploração   (1.171.680)
 
 Amortização do imobilizado   (372.076)
  
RESULTADO DA EXPLORAÇÃO 765.363  
 
 Proveitos financeiros   33.849  
  
 Deterioração e resultados    11.053
 
RESULTADO FINANCEIRO 44.902  
 
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 810.265  
 
 Imposto sobre lucros  (198.920)
 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 611.345  

Tradução de demonstrações financeiras emitidas originalmente em Espanha e preparadas de acordo com os princípios contabilísticos comummente 
aceites em Espanha. Em caso de discrepância, a versão em espanhol deve prevalecer.
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Supermercado de Megapark em Barakaldo, Bizkaia.
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TRAJETÓRIA
MERCADONA
1977-2015
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A primeira empresa em Es-

panha a utilizar o scanner 

para a leitura do código de 

barras nos pontos de venda.

O matrimónio formado por 

Sr. Francisco Roig Ballester 

(1912-2003) e D.Trinidad 

Alfonso Mocholí (1911-

2006) inicia a atividade 

da Mercadona dentro do 

Grupo Cárnicas Roig. Os 

então talhos do negócio 

familiar transformam-se em 

mercearias.

Juan Roig e a sua esposa, 

junto dos seus irmãos Fer-

nando, Trinidad e Amparo, 

compram a Mercadona ao 

seu pai. A empresa conta 

com 8 lojas de aproxima-

damente 300 m2  de sala de 

vendas. Juan Roig assumiu 

a direção da empresa, que 

iniciou a sua atividade como 

empresa independente.

Implementação do cartão 

de compras, de utilização 

gratuita para “O Chefe”.

19821977 1981 1986

TRAJETÓRIA
1977-1991
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Inauguração do bloco lo-

gístico de Riba-roja de Túria 

(Valência), pioneiro em Es-

panha por estar totalmente 

automatizado.

Aquisição dos Supermer-

cados Superette, que con-

tavam com 22 lojas em 

Valência.

Juan Roig e Hortensia Mª 

Herrero passam a deter 

a maioria do capital da 

empresa.

Aquisição das empresas 

Cesta Distribución e De-

sarrollo de Centros Comer-

ciales, que permitem que 

a empresa tenha presença 

em Madrid.

1988 19901989 1991

Aquisição de Dinos e Super 

Aguilar. 

Inicia-se o Intercâmbio Ele-

trónico dos Dados (EDI) com 

fornecedores.
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TRAJETÓRIA
1992-2001

19961992 1993 1997

Nascimento das marcas 

Hacendado, Bosque Verde, 

Deliplus e Compy. 

Abertura do supermercado 

número 200, em Segorbe 

(Castelló). 

Assina-se o primeiro acordo 

da empresa para todos os 

colaboradores.

Alcançam-se os números 

de 10.000 colaboradores e 

150 lojas.

Implantação da estratégia 

comercial SPB (Sempre Pre-

ços Baixos), que mais adian-

te resultará no Modelo de 

Qualidade Total.

Acordo de união com os 

Armazéns Gómez Serrano, 

Antequera (Málaga).
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1998 20001999 2001

Aquisição dos Armazéns Pa-

quer e dos Supermercados 

Vilaró, ambos na Catalunha.

Construção do bloco logísti-

co de Sant Sadurní d’Anoia 

(Barcelona).

Inauguração, em Massanas-

sa (Valência), da primeira 

Loja por Ambientes. 

Celebração da primeira Reu-

nião de Parceiros. 

Assinatura do Acordo Coleti-

vo da Empresa (2001-2005).

Termina o processo, iniciado 

em 1995, de converter em 

colaboradores fixos todos 

os membros do quadro, 

que nesse momento eram 

16.825 colaboradores.

Inauguração do bloco logís-

tico de Antequera (Málaga). 

Inicia-se o projeto do 

novo design e modelo de 

perfumarias.

Inauguração do primeiro 

centro educativo infantil 

gratuito para os filhos dos 

colaboradores, no bloco 

logístico de Sant Sadurní 

d’Anoia (Barcelona). 

A Mercadona atinge 500 

lojas com a abertura do seu 

primeiro supermercado em 

Linares (Jaén).
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TRAJETÓRIA
2002-2010

20052003 2004 2006

Implantação do novo unifor-

me Mercadona.

Inauguração do bloco logís-

tico de Granadilla de Abona 

(Tenerife).

Assinatura do novo Acordo 

Coletivo da Empresa para 

os próximos quatro anos 

(2006-2009).

A primeira empresa a realizar 

uma Auditoria Ética.

Inauguração do bloco logís-

tico de San Isidro (Alicante) e 

do segundo centro educativo 

infantil da empresa.

Lançamento da nova linha 

de perfumes Hortensia H.

Inauguração de um super-

mercado nas instalações do 

Mercat de l’Olivar, em Palma 

de Maiorca.

Inauguração do bloco lo-

gístico de Huévar (Sevilha) e 

do terceiro centro educativo 

infantil da empresa.

O Comité de Direção deci-

de como norma geral não 

abrir os supermercados aos 

domingos.

Vigésimo quinto aniversário 

da empresa.

Inauguração da loja número 

1.000 da empresa, em Calp 

(Alicante).

Relançamento da nova ima-

gem do Cartão Mercadona.
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2007 20092008 2010

Colocação em marcha da 

primeira fase do bloco lo-

gístico Almacén Siglo XXI 

de Ciempozuelos (Madrid). 

Quarta empresa do mundo 

com melhor classificação em 

termos de reputação corpo-

rativa, de acordo com o estu-

do do Instituto de Reputação, 

de Nova Iorque.

Voltar à simplicidade para ter 

uma gama eficaz, fazendo o 

que oferece valor acrescen-

tado ao “Chefe”. 

Assinatura do novo Acordo 

Coletivo da Empresa e Plano 

de Igualdade (2010-2013).

Realinhamento da Mercado-

na com o Modelo de Quali-

dade Total, quinze anos após 

a sua implantação. 

Carrinho de compras para 

oferecer ao “Chefe” o car-

ro da Compra Completa de 

maior qualidade e mais ba-

rato do mercado.

Inauguração do bloco logísti-

co de Ingenio (Gran Canaria).

Modelo de gestão dos Re-

cursos Humanos baseado 

na Liderança e na Cultura do 

Esforço: chaves para ser uma 

empresa de alto rendimento 

e produtividade.
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TRAJETÓRIA
2011-2015

Abertura do supermercado 

1.500, situado na cidade 

de Santander, no bairro de 

Cazoña.

Colocação em marcha do 

novo Centro de Processa-

mento de Dados situado 

em Albalat dels Sorells 

(Valência).

A Mercadona cumpre trinta 

anos de um modelo susten-

tável cujo objetivo consiste 

em fazer crescer os cinco 

componentes da empresa.

Inicia-se a cobrança dos 

sacos para se adaptar ao 

Plano Nacional Integrado 

de Resíduos.

Assinatura do Acordo Co-

letivo da Empresa e Plano 

de Igualdade 2014-2018.

Reinventarmo-nos para ser-

mos mais comerciantes. Im-

plantação de novas secções 

de fresco.

Iniciar o desenvolvimento 

da Cadeia Agroalimentar 

Sustentável da Mercadona.

Inauguração do bloco logís-

tico de Guadix (Granada).

Novo Centro de Formação 

e Serviços em Albalat dels 

Sorells (Valência).

O modelo de inovação 

radical da Mercadona 

é reconhecido a nível 

internacional.

20142011 2013 2015
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O Projeto Mercadona 
continua a avançar...
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C/Valencia, 5    46016 TAVERNES BLANQUES (VALÊNCIA, ESPANHA)
Telefone: +34 963 883 333     Fax: +34 963 883 302     

Telefone gratuito de Atenção ao Cliente: +34 900 500 103

www.mercadona.pt

www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona

www.youtube.com/mercadona 

Satisfazer “O Chefe”

Memória Anual 2015




