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“A nossa responsabilidade como empresa é de
contribuir para melhorar a satisfação dos
5 componentes da companhia, sempre”

A fotografia frontal corresponde à fachada do novo Modelo de Loja Eficiente do supermercado
situado na localidade de Peligros (Granada).
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Detalhe da fachada do novo Modelo de Loja que representa o código de barras.
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1. “O CHEFE”

Os nossos
factos
mais
relevantes
2016

1.614
LOJAS EM 2016
50 aberturas e
35 reformas

Presença em

17

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
EM ESPANHA

300
NOVIDADES
NA GAMA
350 melhorias de produto
efetuadas e 150 produtos
de co-inovação

5,1

MILHÕES
DE FAMÍLIAS
compram na
Mercadona

15%
quota de mercado
na superfície total de
venda da distribuição
organizada em Espanha

4

2. O COLABORADOR

79.000
COLABORADORES
com emprego estável
e de qualidade

4.000
NOVOS
EMPREGOS FIXOS
120 diretores
em Portugal

54 MILHÕES
DE EUROS
investidos
em formação

1.297
EUROS/MÊS BRUTOS
de salário-base inicial
para colaboradores
1.122 euros/mês líquidos

300
MILHÕES DE EUROS
de prémio variável
repartidos pelo
quadro

3. O FORNECEDOR

4. A SOCIEDADE

5. O CAPITAL

16.055

1.468

21.623

MILHÕES DE EUROS
DE COMPRAS EM
ESPANHA,
mais de 85% do total

MILHÕES DE
EUROS DE
CONTRIBUIÇÃO
FISCAL

MILHÕES DE EUROS
de faturação (+4%)

126
FABRICANTES
INTERFORNECEDORES

560
MILHÕES DE EUROS
INVESTIDOS PELOS
INTERFORNECEDORES

IMPACTO DA CADEIA
DE MONTAGEM DA
MERCADONA
EM ESPANHA:

660.000

1,8%

FORNECEDORES
COMERCIAIS
e de serviços

685
MILHÕES DE EUROS
de investimento

Colaboração com:

NOVAS FÁBRICAS
E LINHAS DE
PRODUÇÃO

+2.500

MILHÕES DE
QUILOLITROS
(kilitros) vendidos (+4%)

postos de trabalho
diretos, indiretos
e induzidos
3,8% do total de emprego

do PIB
20.100 milhões de euros

65

11.071

+120
CANTINAS
SOCIAIS

60

636
MILHÕES DE EUROS
de lucro líquido
(+4%)

BANCOS ALIMENTARES
E OUTRAS ENTIDADES

+20.000

6.500

PME E PRODUTORES
de matérias-primas

TONELADAS DE
ALIMENTOS DOADOS

515
MILHÕES DE EUROS
destinados a reforçar os
capitais próprios
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Mensagem do
Presidente
O ano de 2016, que agora terminou, foi um ano em que,
uma vez mais, o esforço individual de cada uma das
pessoas que fazem parte do Projeto Mercadona nos
permitiu continuar a construir, em conjunto, uma grande empresa que a sociedade quer que exista. E também, graças ao empenho e envolvimento de todos, foi
possível atingir metas importantes para a empresa e
para os cinco componentes que a formam: “O Chefe”,
como chamamos aos clientes na Mercadona, o Colaborador, o Fornecedor, a Sociedade e o Capital.
Factos que vão desde a decisão de iniciar o nosso
projeto internacional, com o anúncio da expansão em
Portugal, até à implementação do Novo Modelo de
Loja Eficiente, que melhora e otimiza a experiência de
compra dos “Chefes”, totalmente conectada informaticamente e na qual as nossas secções de frescos ganham protagonismo. E tudo isso sem esquecer o desenvolvimento estratégico no qual se encontra imersa
a empresa desde há anos e que nos leva a um objetivo
comum: ter uma Gama Eficaz que nos diferencie cada
vez mais e de cujos avanços tenham a participação
dos nossos “Chefes”, colaboradores, interfornecedores
e fornecedores.
Esta participação ativa chegou também às nossas secções de frescos através da implementação de várias
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iniciativas, tais como a incorporação do sumo fresco de
laranja natural recém-espremido e o sushi, ou a melhor
adaptação à variedade local, apostando na proximidade do produto para ganhar em frescura. Isto levou-nos
a aumentar o número de fornecedores locais de produtos frescos, que triplicaram nos últimos dois anos.
Também descobrimos que as medidas tomadas durante 2016 em relação ao desenvolvimento da estratégia da Gama Eficaz são uma grande oportunidade,
fruto da colaboração e de ter sempre “O Chefe” como
orientação, que nos permitiu introduzir novos produtos
de sucesso e incorporar no nosso projeto mais de 500
fornecedores especializados, o que constitui outra das
nossas forças diferenciadoras.
Neste modelo de colaboração, e também ao longo do
ano, conseguimos melhorias significativas no desenvolvimento da Cadeia Agroalimentar Sustentável da
Mercadona. E, embora seja verdade que a CASPOPDONA continua a crescer e a consolidar-se, estamos
conscientes de que temos muito por descobrir e, consequentemente, por melhorar, para criar entre todos, a
Mercadona, os fornecedores, interfornecedores e o setor primário, um modelo agroalimentar eficiente e produtivo que tenha sempre como orientação satisfazer as
necessidades do “Chefe”.
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“O esforço individual de cada
uma das pessoas que fazem
parte do Projeto Mercadona
permitiu-nos continuar
a construir, em conjunto,
uma grande empresa que a
sociedade quer que exista”
O descrito acima são apenas algumas das muitas iniciativas levadas a cabo durante 2016. Todas elas estão
baseadas na nossa capacidade de mudança, uma qualidade que nos permite ser ágeis na tomada de decisões e acelerar a implementação, já que na Mercadona
dispomos de uma cultura de inovação constante que
tem como objetivo surpreender “O Chefe” através de
produtos de alta qualidade ao menor preço possível e
com um serviço de excelência.
É neste paradigma de promover a participação conjunta
para satisfazer “O Chefe” que se enquadram os excelentes resultados alcançados pela empresa em 2016. Um
ano em que o volume de vendas cresceu 4%, atingindo
os 11.071 milhões de quilolitros, enquanto o volume de
negócios aumentou em 792 milhões de euros, mais 4%
do que em 2015, até aos 21.623 milhões de euros.
A esta evolução deve ser adicionado o esforço de um
investimento sustentado que realiza a empresa ano
após ano e que atingiu a soma de 685 milhões de euros destinados, principalmente, à abertura e renovação
de supermercados, à construção de novos blocos logísticos e à implementação de novas ferramentas informáticas para proporcionar agilidade e melhorar os
processos de tomada de decisões ao longo da linha de
montagem da empresa.
Ao nosso compromisso de investimento deve acrescentar-se ainda a geração de emprego estável e de qualidade, esforço constante que em 2016 significou a cria-

ção de mais de 4.000 postos de trabalho. Desse total,
120 são jovens licenciados portugueses, atualmente em
formação e que farão parte da futura equipa diretiva da
empresa em Portugal. Em suma, são 79.000 as pessoas
no quadro da empresa no final do ano, cujo talento,
motivação e esforço no trabalho diário são a principal
força impulsionadora que está por trás do sucesso da
Mercadona.
Como consequência do acima exposto, e para satisfazer
os outros componentes da empresa, ou seja, “O Chefe”,
o Colaborador, o Fornecedor, e a Sociedade, o lucro líquido em 2016 ascendeu a 636 milhões de euros, mais 4%
do que em 2015. E para reconhecer o esforço conjunto
realizado, porque o sucesso partilhado sabe melhor, pelo
décimo quinto ano consecutivo, decidimos distribuir entre os colaboradores, a título de prémio por objetivos,
um valor equivalente a 25% do total dos lucros gerados
pela empresa, isto é, 300 milhões de euros.
Estou convencido de que 2017 será também um ano
de desafios e conquistas, como o início da construção
do nosso futuro bloco logístico regulador, Parc Sagunt,
na cidade valenciana de Sagunto ou a criação do projeto online da empresa. E tenho a certeza de que os
alcançaremos se todos os que fazem parte do Projeto Mercadona aplicarem o aprendido nos últimos doze
meses: que a agilidade na tomada de decisões, na sua
implementação e contrastação, nos vão permitir ter um
Modelo de Empresa mais forte e sustentável no tempo.
Para consegui-lo, contamos com a melhor das fortalezas: a confiança de 5,1 milhões de famílias, o compromisso de 79.000 colaboradores, o esforço dos fornecedores e interfornecedores, o reconhecimento da sociedade
e o apoio do nosso Conselho de Administração. A todos,
muito obrigado por fazerem com que o Projeto Mercadona continue a avançar pelo caminho traçado.

Juan Roig
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Comité de
Direção
Juan Roig

José Jordá

Julia Amorós

Presidente

Diretor-Geral de Lojas 			
e Prescrição Perecíveis

Diretora-Geral de
Prescrição Secos

Oriol Montanyà

Ramón Bosch

Héctor Hernández

Diretor-Geral de Logística

Diretor-Geral Financeiro
e Fiscal

Diretor-Geral Jurídico,
Organizacional e da
Marina de Empresas

Conselho de
Administração
Presidente

Juan Roig Alfonso

Vice-presidente

Hortensia Ma Herrero Chacón

Secretária do Conselho

Carolina Roig Herrero

Vogais

Hortensia Roig Herrero
Amparo Roig Herrero
Juana Roig Herrero
Rafael Gómez Gómez
Fernando Roig Alfonso
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Francisco Espert

Rafael Berrocal

Francisco López

David Cid

Diretor-Geral de Compras
Transformados do Campo

Diretor-Geral de Compras
Carne e Mar

Diretor-Geral de Compras
Fruta e Verdura

Diretor-Geral de Compras
Derivados do Petróleo

Daniel Blasco

Juan Antonio Germán

Rosa Aguado

Aleix Juan

Diretor-Geral de
Recursos Humanos

Diretor-Geral de Relações
Externas e Patrocínios

Diretora-Geral de Obras
e Expansão

Diretor-Geral de
Informática

Comissão de
Auditoria
Presidente

Rafael Gómez Gómez

Secretária

Carolina Roig Herrero

Vogal

Juana Roig Herrero
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A Visão
“Conseguir uma Cadeia
Agroalimentar Sustentável da
Mercadona que a Sociedade
queira que exista e pela
qual sinta orgulho, através
da liderança e tendo “O
Chefe” como orientação”

A Missão
“Prescritores totais dos
produtos e das soluções
necessárias para que “O
Chefe” crie o seu Carrinho
de Compras* (Frescos e
Secos) dentro de uma Cadeia
Agroalimentar Sustentável”
*Carrinho de compras: a Compra
Completa do “Chefe” com a maior
qualidade ao mínimo custo mensal.
Instalações do fornecedor Riera Mariano Bonet, Puig d’en Valls, Ibiza.
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O Modelo
Quem tem um modelo,
tem um tesouro

Um modelo que evolui com
as reflexões de todos nós,
que formamos a Mercadona,
cujos fundamentos são as
verdades universais e os
paradigmas que moldam
os nossos valores e
comportamentos, sempre
orientados para satisfazer os
5 componentes da empresa
A Mercadona é uma empresa de supermercados de capital espanhol e familiar. Desde a sua fundação, o seu
objetivo é satisfazer plenamente as necessidades de
alimentação (comer e beber), limpeza doméstica e higiene pessoal dos seus clientes, assim como as necessidades relacionadas com o cuidado dos seus animais de
estimação. Conta com uma equipa de 79.000 colaboradoras e colaboradores que se esforçam todos os dias
para oferecer a máxima excelência no serviço. Graças
a eles, 5,1 milhões de famílias depositam anualmente a
sua confiança na empresa.
No final de 2016, a Mercadona dispõe de uma rede de
1.614 supermercados, após a abertura de 50 novas lojas
e o encerramento de 10 que não satisfaziam os padrões
atuais exigidos pela empresa, com presença em 17 comunidades autónomas do território espanhol, e que,
em 2018, prevê abrir as suas primeiras lojas nas cidades
autónomas de Ceuta e Melilha. Também em 2016, a empresa anunciou o lançamento do seu plano de internacionalização, que envolverá a entrada em Portugal com
a abertura inicial de 4 lojas em 2019. Para este fim, pre-

vê investir nesta fase 25 milhões de euros, e já iniciou a
contratação de 120 diretores, muitos deles atualmente
em formação, que serão os responsáveis por liderar o
projeto de negócios no mercado português.
Para construir um projeto de crescimento sustentável e
partilhado, a Mercadona baseia todas as suas decisões
num modelo de gestão específico desde 1993, que tem
evoluído ano após ano com a participação daqueles
que formam a empresa. Este modelo destina-se a satisfazer, nesta ordem e com a mesma intensidade, os
cinco componentes de toda a Cadeia Agroalimentar
Sustentável da Mercadona: “O Chefe”, como chama internamente aos seus clientes, o Colaborador, o Fornecedor, a Sociedade e O Capital.
O Modelo da Mercadona é o quadro de referência para
todos aqueles que fazem parte do seu projeto e contribui para que todos caminhem na mesma direção. As
suas bases são verdades universais e paradigmas que,
ao serem postos em prática diariamente, permitem
consolidar esse modelo e fazê-lo evoluir com agilidade
para, de uma forma aberta e colaborativa, adaptar-se
sempre às necessidades dos cinco componentes da
empresa. Graças a eles, desenvolve estratégias e objetivos específicos com uma perspetiva empresarial que
se baseia numa cultura de participação para gerar um
crescimento inovador, sustentável e partilhado, cujo
objetivo é ter um modelo de empresa diferenciador
que a sociedade queira que exista e que facilite a tomada de decisões tendo sempre a satisfação do “Chefe”
como orientação.
Para abordar a missão e a visão de forma tangível e
alcançável, a empresa partilha estratégias transversalmente, ao longo de toda a cadeia, o que permite planificar as ações de forma conjunta com todas as partes.
Com isso, pretende-se visualizar e priorizar as mudanças de uma forma ordenada e produtiva para ajustar
processos, evitando desequilíbrios, porque a melhoria
é uma constante na Mercadona.

11

O Modelo

Modelo de Inovação
Transversal
A capacidade de colaborar
com clientes e fornecedores
está ligada à agilidade
na execução para criar
produtos que sejam um
sucesso de vendas
A inovação é uma das alavancas de crescimento da
Mercadona. Tem sido sempre uma constante no seu
modelo de gestão e tem-lhe permitido evoluir e adaptar-se a novos ambientes.
O valor da inovação conjunta
A empresa tem o seu próprio Modelo de Inovação
Transversal, que garante a sua competitividade presente e futura e é um modelo de referência pela sua
diferenciação e pelos seus resultados. Assim o confirma, por exemplo, o Instituto Cerdà no seu estudo “O
valor da inovação conjunta”, ao concluir que “o compromisso que a Mercadona e as empresas interfornecedoras mantêm com a inovação proporciona um marco de cooperação ao longo da cadeia de distribuição
que permite conhecer ao máximo as necessidades do
cliente final, e às organizações evoluir, adotando uma
cultura de melhoria contínua”.

Gama de Sushi
Incorporação em 17 lojas de 20 referências de
makis, rolos, nigiris, sashimi e outros produtos e
pratos preparados japoneses como poké de salmão, salada de wakame e gyozas do fornecedor Leroy Processing e adamame do fornecedor
Jinyuan.
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82% de sucesso nos novos lançamentos
Este estudo certifica que a taxa de êxito dos novos produtos lançados pela Mercadona em colaboração com
os interfornecedores é de 82%, acima dos 24% do setor. Em 4 anos, os interfornecedores analisados lançaram 580 novos produtos e aumentaram 80% do pessoal
destinado a atividades inovadoras para o desenvolvimento de 350 linhas de I+D com um investimento de
882 milhões de euros em infraestruturas.
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4 eixos da inovação

INOVAÇÃO DE PRODUTO

INOVAÇÃO DE PROCESSOS

Desenvolver produtos com uma
experiência de consumo impecável

Melhorias nos processos de fabrico
e nos sistemas logísticos para evitar
custos desnecessários e reforçar a
produtividade

580 novos produtos em 4 anos e uma
taxa de sucesso de 82%
13 centros de coinovação nos quais
se efetuaram 6.100 sessões com os
“Chefes” para inovar em conjunto

347 inovações que melhoram e otimizam
a cadeia de valor da empresa

INOVAÇÃO DE CONCEITO

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Todas as inovações têm potencial
apenas se acrescentarem valor
ao “Chefe”

Agilizar ao máximo a tomada de
decisões e simplificar os processos

O Novo Modelo de Loja Eficiente otimiza
o ato de compra aos clientes e gera
poupanças energéticas de 40%

Maior conetividade tecnológica nas lojas
para aumentar a eficácia e agilidade
dos processos e melhorar a gestão em
tempo real e o novo site corporativo, que
melhora a usabilidade e comunicação
com os utilizadores

Ver mais em

www.mercadona.com

CONSULTAR O ESTUDO COMPLETO:
goo.gl/V2zpAk
Acessível em:

13

O Modelo

Principais
factos 2016
GAMA EFICAZ: APOSTA 		
NA COINOVAÇÃO
O modelo de inovação diferencial da Mercadona
permitiu continuar a marcar a tendência no setor.
Segundo as conclusões do estudo “O valor da
inovação conjunta”, levado a cabo pelo Instituto
Cerdà, “o compromisso que a Mercadona e os
interfornecedores mantêm para com a inovação
proporciona um marco de colaboração ao longo
da cadeia de distribuição que permite conhecer
ao máximo as necessidades do cliente final”. Isto
é comprovado pelos dados, uma vez que 82%
desses produtos inovadores permanecem mais
de um ano nas prateleiras, face a uma percentagem de 24% na distribuição em geral.

126

interfornecedores

+500

fornecedores especialistas
nos últimos anos

ESPECIALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO
À GAMA LOCAL
A empresa concentra os seus esforços em conhecer as necessidades do “Chefe” através dos
departamentos de Prescrição para adaptar a
gama de forma rápida e poder satisfazer as suas
preferências. É por isso que, desde 2012, apostou
na especialização através da colaboração com os
interfornecedores e fornecedores especialistas
em cada produto da gama, o que permitiu reforçar especialmente a sua adaptação aos gostos
locais e, mais importante, acertar nas soluções.

INTERNACIONALIZAÇÃO PORTUGAL

580

novos
produtos
em 4 anos

82%
taxa de
sucesso

Em junho de 2016, a Mercadona decidiu iniciar
o seu projeto de internacionalização com a entrada no mercado português, iniciativa que irá
implicar, numa fase inicial, um investimento próximo dos 25 milhões de euros. O objetivo é poder abrir as quatro primeiras lojas em Portugal
em 2019. Para tal, a empresa está atualmente a
formar uma equipa líder de 120 diretores.

4

lojas em 2019
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25 M€

investimento
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NOVO MODELO DE LOJA
A Mercadona inaugurou em dezembro os dois
primeiros supermercados com o Novo Modelo de Loja Eficiente, que melhora a experiência
de compra dos “Chefes” e agiliza os processos
com uma maior conectividade através de novos
dispositivos eletrónicos. Situados em Puerto de
Sagunto (Valência) e na localidade de Peligros
(Granada), são os dois primeiros supermercados
dos 126 com estas características que a empresa
pretende renovar em 2017. Para tal, está previsto
um investimento de 180 milhões de euros.

180 M€
investimento

4.000

novos empregos fixos

Melhor serviço
Conetividade
Ergonomia
Poupança energética

Lourdes, colaboradora do supermercado de Valdemoro
Sur, Valdemoro, Madrid.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
RECONHECIDA PELA ONU
A Organização Internacional do Trabalho (OIT),
que faz parte das Nações Unidas, destacou no
seu estudo “O Emprego Atípico no Mundo” que
a gestão da Mercadona relativamente aos Recursos Humanos é uma das chaves da estratégia de competitividade da empresa. Para a OIT,
a aposta da Mercadona no emprego estável e de
qualidade, bem como o esforço feito em formação e a distribuição dos lucros com os colaboradores, são os fatores que motivam o sucesso da
sua política de Recursos Humanos.

15

Ana, “Chefe” do supermercado de Villafranca de los Barros, Badajoz.
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1. “O Chefe”
Mais lojas e
presença no exterior

“O Chefe” está no centro
de todas as nossas
decisões e inspiramo-nos
nele para o surpreender
Em 2016, a Mercadona protagonizou duas conquistas
muito relevantes para a empresa. Em primeiro lugar,
chegar a um total de 1.600 lojas em outubro passado,
1.614 no fecho do exercício, depois de 50 novas aberturas, de ter fechado 10 supermercados que não se adaptavam aos padrões atuais da empresa e, paralelamente,
ter renovado 35 supermercados.
Em segundo lugar, em junho de 2016, a Mercadona tomou uma decisão histórica ao aprovar o início do projeto de internacionalização com a entrada no mercado
português, no qual atualmente já realiza compras a fornecedores no valor de 52 milhões de euros. O objetivo
da empresa, e para o qual já trabalha há meses, é abrir
em 2019 as suas primeiras quatro lojas em Portugal,

mercado escolhido para abordar a expansão internacional devido à sua proximidade geográfica e logística, que
o inserem no crescimento orgânico e natural da empresa, e pelo seu potencial, já que é um país que oferece
grandes oportunidades e com o qual mantemos importantes laços de união.
Para tal, a Mercadona constituiu a empresa Irmãdona, que significa “irmã da Mercadona” em português,
conceito criado por Miguel Ángel Solaz, diretor do Departamento Jurídico. Além disso, a empresa decidiu
estabelecer a sua sede no Porto. Para o arranque da
internacionalização, comprometeu-se com um investimento de 25 milhões de euros e iniciou a contratação
de 120 diretores que vão liderar este projeto.
Para saber mais sobre o nosso projeto em Portugal
visite www.mercadona.pt
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1

“O Chefe”

Inovar para melhorar a
experiência e otimizar
o tempo de compra
dos “Chefes”
Em dezembro de 2016, a Mercadona lançou o seu
Novo Modelo de Loja Eficiente, em cuja criação participaram mais de 65 fornecedores. Este projeto reforça e renova o seu desenho pioneiro de Lojas por
Ambientes ao melhorar a distribuição, a decoração,
a conetividade tecnológica, a ecoeficiência e a disposição das secções. E tudo com o objetivo de oferecer ao “Chefe” um espaço mais amplo, confortável
e uma melhor disposição da gama de produtos.

Com dois supermercados deste tipo já inaugurados
no momento do fecho de 2016, um em Puerto de Sagunto (Valência) e outro na cidade de Peligros (Granada), a empresa prevê investir 180 milhões de euros
para adaptar ao longo de 2017 um total de 126 lojas.

Novo Modelo de Loja Eficiente
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Melhor serviço

Conetividade

Ergonomia

Poupança de energia

Nova distribuição e decoração que melhora o
tempo e a experiência
da compra. Novidades
em todas as secções,
mais amplas e adaptadas, que permitem oferecer um melhor serviço
aos “Chefes”, como por
exemplo com o “ponto
de acabado” de Carne
ou com as máquinas de
autosserviço de sumo de
laranja recém-espremido
em Frutas e Verduras.

Dispositivos eletrónicos
de última geração que
permitem a partilha de
informação em tempo
real a partir de qualquer
secção da loja, assim
como agilizar os processos em toda a cadeia,
especialmente na gestão de produtos frescos.

Colaboração com o Instituto de Biomecânica
de Valência para adaptar o local de trabalho
em caixa e eliminar o
esforço excessivo. Renovação das salas de
descanso e inovação
nos cacifos dos colaboradores, com a incorporação de uma zona
superior para sapatos e
capacetes.

Incorporação de medidas de poupança de
energia, que representam uma redução de até
40% do consumo em
comparação com uma
loja convencional. Melhorias que favorecem
o isolamento térmico,
a redução de ruído e a
poupança de água.
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Mais espaço e melhor apresentação para melhorar a experiência de compra

Lidia Lourdes, “Chefe” do supermercado de Peligros, Granada.

10 M€
em I+D+i
em melhorias informáticas

Colaboração com o Instituto de Biomecânica de
Valência para adaptar o local de trabalho em caixas

Novo visor de linha de caixas.

Fachada do supermercado de Puerto de Sagunto, Valência.

investimento de

180 M€

na renovação de

126
lojas em 2017
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O valor da 		
Prescrição
Uma tarefa fundamental:
pensar sempre no “Chefe”,
ouvi-lo e observá-lo
para captar as suas
necessidades reais e,
através da coinovação,
ser capaz de surpreendê-lo com soluções eficazes
SPB e Carrinho de Compras
Em 1993, a Mercadona decidiu apostar na estratégia
comercial Sempre Preços Baixos (SPB). Como parte
desta estratégia, a empresa continuou em 2016 a trabalhar para evitar gastos desnecessários e gerar poupanças constantes. Por conseguinte, os clientes podem escolher entre as cerca de 8.000 referências da sua gama
de produtos para fazer o seu Carrinho de Compras: a
Compra Completa do “Chefe” com a mais alta qualidade ao menor custo mensal, fator muito relevante para o
orçamento das 5,1 milhões de famílias que depositam a
sua confiança na empresa.
Observar para captar necessidades
A Mercadona realiza um esforço constante para oferecer aos seus clientes soluções que atendam todas as
suas necessidades em alimentação (comer e beber),
higiene, limpeza doméstica e cuidados de animais de
estimação. Para isso trabalham todos os que formam
parte da empresa e, especialmente, os departamentos
de Prescrição e Compras, que durante os últimos anos
passaram de contar com 50 responsáveis para os 650,
divididos em quatro departamentos de Compras e dois
departamentos de Prescrição, todos eles especializados
em satisfazer as diferentes necessidades dos “Chefes”.
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Além disso, a empresa conta com a colaboração de
fornecedores especialistas e interfornecedores, que
estão igualmente envolvidos num trabalho fundamental: pensar sempre no “Chefe”, ouvi-lo e observá-lo
para captar as suas necessidades reais e, através da
coinovação, ser capaz de surpreendê-los com soluções
eficazes.
Gama Eficaz
No final de 2016, a empresa colabora com 126 interfornecedores e mais de 2.500 fornecedores comerciais e
de serviços, depois de ter aumentado em mais de 500
fornecedores especializados de secos e frescos durante durante os últimos anos, todos eles especializados
em produtos específicos. Isso permite-nos oferecer
produtos locais da mais alta qualidade e assim expandir e adaptar a gama aos gostos locais.
Graças a este esforço conjunto, a empresa dispõe de
uma gama eficaz que, independentemente de quem fabrica cada produto, responde aos seus elevados níveis
de exigência e garante aos “Chefes” segurança alimentar, máxima qualidade e apresentação, um excelente
serviço e o tempo mínimo para tornar a compra dos
“Chefes” numa experiência satisfatória.
Ampla gama sem glúten e sem lactose
A Mercadona mantém há anos um importante compromisso com o coletivo celíaco. Atualmente, a empresa
oferece uma ampla gama de produtos sem glúten, precisamente 1.040 produtos livres desta proteína. Neste
sentido, é especialmente notável o esforço feito em
2016 na secção de comida congelada, na qual se introduziram novas referências de forno e produtos de
padaria e pastelaria sem glúten.
Paralelamente, a empresa continua a trabalhar para
melhorar a gama e a identificação dos produtos sem
lactose, para que os nossos “Chefes” tenham a possibilidade de comprar todas as categorias de produtos.

+8.000
produtos que “O Chefe” pode
adicionar ao Carrinho de Compras
a Compra Completa do “Chefe”
ao mínimo custo mensal

126
interfornecedores
e

+500
fornecedores especialistas
capazes de assimilar toda a informação
recebida para elaborar as melhores
soluções ao menor preço

650
diretores de Compras
e de Prescrição

Hacendado, Bosque
Verde, Deliplus e Compy
são, entre outras, marcas
que a Mercadona
desenvolve desde
1996, cujos fabricantes
estão claramente
identificados no rótulo
Gelado de nata com bolachas de cacau do Interfornecedor Helados Alacant.
21

1

“O Chefe”

Os fabricantes
interfornecedores da
Mercadona destinam ao
I+D+dupla i mais recursos
do que a média espanhola
do setor: 2,63% do seu
quadro dedica-se a esta
atividade, em comparação
com 1,29% (Fonte: INE 2015)

Renovou e expandiu a sua rede de centros, que se
compõe atualmente por 13 centros de co-inovação nos
quais trabalham 86 monitores especializados em mais
de vinte categorias de consumo, responsáveis por captar e observar nas lojas as preferências e necessidades
dos “Chefes” para que a empresa possa oferecer as soluções adequadas.

Centros de Coinovação
Em 2016, a Mercadona fortaleceu o seu Modelo de
Coinovação, um projeto pioneiro lançado em 2011 por
meio da Estratégia Avental, baseada em partilhar com
os clientes experiências e hábitos de consumo, limpeza
doméstica, cuidado pessoal e cuidado de animais de
estimação.

Além disso, para adaptar a sua oferta aos hábitos e
preferências dos consumidores portugueses, a empresa decidiu abrir o seu primeiro centro de co-inovação
em Portugal, mais concretamente na cidade de Matosinhos (Grande Porto), que será o primeiro centro com
estas características no país lusitano.
Paralelamente, a empresa destina recursos significativos
para melhorar a sua gama de frescos com iniciativas específicas, tais como aquelas que se estão a estudar para
otimizar o processo de amadurecimento das bananas
ou serviço de corte de presunto e enchido ibérico.

Modelo de Coinovação

1. Loja
Chefes

Monitor/Colaborador

“O Chefe”,
4. Prescrição:

no centro de todas
as decisões

Implementar/transmitir

2. Prescrição:
captar necessidades,
definir solução

3. Compras/fornecedor
inovar/fabricar

O produto desenvolve-se desde “O Chefe” para trás. Captar as suas necessidades, ouvir as suas
sugestões e observar os seus hábitos para criar produtos inovadores com garantia de sucesso.
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Alguns exemplos:
Orchata fresca: Orchata fresca da época, preparada pelo fornecedor especializado Panach, com
Denominação de Origem de Valência, que conserva o sabor da bebida produzida nas orchatarias
tradicionais.
Variedade de novos produtos saudáveis: Ampliação da gama com novos produtos frescos e secos
elaborados por fornecedores especialistas como o
bimi (Sacoje), couve-kale (Verdifresh), alho-negro
(Sociedad Agroalimentaria Pedroñeras), quinoa
(Fertitecnica Colfiorito), edamame (Jinyuan) e uma
grande variedade de sementes como a chia, o linho
e a mistura de sementes (Pedon); bem como frutos
secos naturais não torrados e sem sal, como avelãs
e pevides de abóbora (Importaco).
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Mais de 300
novidades
Em 2016, os “Chefes”
participaram ativamente
em mais de 6.100
sessões, dando
sugestões e partilhando
os seus hábitos e
necessidades. Graças a
estas sessões, fizeram-se
350 melhorias na gama e
criaram-se 150 produtos
de coinovação. Além
disso, incorporaram-se
mais de 300 novidades
que tiveram uma ampla
aceitação, já que esta
colaboração partilhada
entre todas as partes da
cadeia, desde os clientes
até aos fabricantes
interfornecedores e
fornecedores, permitiu
à empresa alcançar
uma taxa de sucesso
no lançamento de
novos produtos 4
vezes maior do que a
da média do setor.

Inspirar-nos no
“Chefe”
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Uma exigência partilhada
com todos os fornecedores
para oferecer sempre
a maior segurança
alimentar e, através da
coinovação, ser capaz de
surpreender “O Chefe”
com as soluções corretas
Comprometidos com a segurança
alimentar e a qualidade
Para a Mercadona, garantir a segurança alimentar
de todos os produtos da sua gama é uma exigência
e uma prioridade que partilha e na qual se implicam
todas as empresas interfornecedoras e fornecedoras
especializadas.
Para oferecer aos consumidores a máxima garantia,
conta com um Sistema de Gestão de Qualidade e de
Segurança Alimentar que engloba toda a cadeia de
abastecimento, desde a origem até ao consumidor final, e leva a cabo um controlo exaustivo de cada um
dos processos.
Regra de Ouro da Mercadona
A empresa assume um compromisso total em matéria
de segurança alimentar, compromisso esse que se reflete no cumprimento, sempre e em todas as circuns-
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tâncias, da Regra de Ouro da Mercadona. Esta regra
garante que, por esta ordem, qualquer produto da sua
gama tem de garantir em primeiro lugar a segurança alimentar; em segundo lugar a qualidade; depois a
apresentação; também fazer parte de uma gama eficaz; em quinto lugar, o preço mínimo; em sexto, oferecer o melhor serviço; e, finalmente, investir o tempo
mínimo para comprá-lo.
Conta igualmente com um Método de Simulacros próprio. Esta iniciativa permitiu, ao longo de 2016, abordar
numerosos e diferentes cenários de simulacros, prática
que contribuiu para melhorar a coordenação de todos
os envolvidos numa possível contingência e aumentar
os níveis de segurança alimentar.
Colaboração com as Autoridades de Saúde
A Mercadona é desde 2015 membro da Junta Diretiva
da Entidade Nacional de Acreditação (ENAC), com a
qual em 2016 colaborou estreita e ativamente, especialmente para promover a acreditação nos laboratórios
de ensaio. Entretanto, ao longo do ano, reforçou a sua
colaboração com as autoridades de saúde de Segurança Alimentar e Farmácia das várias comunidades autónomas em Espanha. Além disso, participou ativamente
em fóruns de referência no âmbito da Segurança Alimentar, tais como os organizados pela Agência Espanhola de Consumo, Segurança Alimentar e Nutrição
(AECOSAN) e pela Associação Espanhola de Codificação Comercial (AECOC), entre outros.
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Decálogo de Segurança Alimentar em
Fornecedores e Interfornecedores
O objetivo é verificar os níveis de segurança
alimentar de forma ágil e contínua

1
3
5
7
9

Identificação e controlo
dos seus fornecedores
de matérias-primas

Controlo de
incorporação de
alterações

Controlo de limpeza
e manuseamento

Verificação de
detetores

Método de Gestão
de Alertas

2
4
6
8
10

Controlo de produção

Análise e Controlo
de Pontos Críticos

Controlo de
instalações

Verificação de
melhorias de qualidade

Certificações

Plano Controlo de
Segurança Alimentar
e Qualidade
Avaliação das instalações e
processos dos fornecedores

+1.000
instalações avaliadas

Controlo dos produtos frescos e
contaminação cruzada de alergénios

+1.100
controlos realizados

Certificações IFS (a maioria com
High Level V6) e BRC Global
Standard for Food Safety

98%

dos interfornecedores

Controlo dos processos logísticos

+500
controlos
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Comunicação com
“O Chefe”
Para a Mercadona, o diálogo e a comunicação com os
seus “Chefes” são fundamentais, dado que as suas sugestões e avaliações permitem introduzir melhorias.
Para tal, este trabalho tem a participação diária de todos os colaboradores e a empresa coloca à disposição
dos clientes diversos canais de comunicação direta.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)
A Mercadona dispõe de um Serviço de Atendimento
ao Cliente gratuito 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 2016, as mais de 40 pessoas que integram o Serviço de Atendimento ao Cliente da Mercadona receberam um total de 300.000 consultas e sugestões, que
contribuíram para detetar pontos de melhoria para,
conforme os objetivos, ser a empresa que mais oferece
as melhores soluções através de uma gama eficaz e
de uma experiência de compra positiva com o melhor
serviço.

Serviço de Atendimento
ao Cliente:

800 500 100
www.mercadona.pt
www.facebook.com/mercadona
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490.000
seguidores no Facebook

119.000
seguidores no Twitter

www.twitter.com/mercadona

203.000

www.youtube.com/mercadona

reproduções no YouTube
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Sergio e Beatriz, colaborador e “Chefe” do supermercado de Villafranca de los Barros, Badajoz.

611.900

105.000

total de seguidores nas redes sociais

consultas em redes sociais

+82.400

86.000
seguidores em 2016

média de menções/mês
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Ana María, colaboradora do supermercado de Santa Eulària des Riu, Ibiza.
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2. O Colaborador
O talento de 79.000
pessoas comprometidas
com a excelência

A Mercadona de hoje é
o resultado das ideias
e do esforço de todo o
quadro da empresa
Para a Mercadona, as 79.000 pessoas que compõem o
seu quadro são o seu melhor ativo, uma equipa de alto
rendimento comprometida com a excelência no seu
trabalho diário e com o fim de satisfazer plenamente o
“Chefe”. Para o conseguir, a empresa aplica a verdade
universal que diz que “para poder receber, primeiro é preciso dar”. Por esta razão, dedica recursos significativos
à promoção e ao desenvolvimento, tanto pessoal como
profissional, de todos os que fazem parte da empresa.
A Mercadona promove uma cultura que aposta no esforço, na responsabilidade, no aperfeiçoamento constante e no compromisso conjunto. E fá-lo através de
uma política de recursos humanos em que a liderança é
fundamental. Graças a isso, dispõe de uma equipa coe-

sa e capaz, no seu trabalho diário, de aproveitar ao máximo o seu talento, melhorá-lo constantemente e potenciar as suas habilidades e pontos fortes. Uma equipa
que é reconhecida pelos seus méritos e esforço e que,
individualmente, lidera a responsabilidade que assume.
Por tudo isso, o quadro da empresa é uma das suas maiores vantagens competitivas, um conjunto de pessoas que
adquirem compromissos importantes com o projeto Mercadona, que os cumprem e que, além disso, desenvolvem
valores como a responsabilidade, o desejo de chegar
mais longe ou a capacidade de assumir novos desafios.
Incorporação de talento em Portugal
Em 2016, a Mercadona começou em Portugal a incorporação e contratação de 120 diretores portugueses,
que serão responsáveis por liderar a internacionalização no mercado português nesta primeira fase. Todos
eles irão receber formação completa sobre o Modelo
Mercadona, sobre as competências específicas na gestão dos diferentes postos de trabalho e sobre o funcionamento dos diversos departamentos da empresa.
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Se quer as melhores
ideias, tire proveito
da criatividade de
todas as pessoas que
formam a empresa

setor. Por outro lado, explica outro fator de diferenciação da sua política de Recursos Humanos:
uma política de diálogo e de transparência que
conta com a implicação dos sindicatos e que,
de acordo com a OIT, “é uma abordagem que
gera diálogo e confiança e permite colaborar
para alcançar resultados que beneficiam todas
as partes”.

As Nações Unidas reconhecem o modelo
inovador de Recursos Humanos da Mercadona
A política de Recursos Humanos da Mercadona
tem sido destacada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), dependente das Nações Unidas. No seu estudo “O Emprego Atípico
no Mundo”, destaca a forma de gerir o seu quadro como uma das chaves da sua estratégia de
competitividade. Para a OIT, o compromisso da
Mercadona com o emprego estável e de qualidade, bem como os esforços feitos na área da formação, são fatores igualmente responsáveis pelo
sucesso da sua política de Recursos Humanos.

Para saber mais: goo.gl/9JLV7v

A OIT, além disso, sublinha o impacto favorável
que apostar na estabilidade, na conciliação, na
formação, na promoção ou na participação nos
lucros teve e tem no crescimento sustentável da
empresa e na sua consolidação como líder do

Além disso, a política de Recursos Humanos da
Mercadona foi novamente reconhecida em 2016,
ano em que a empresa ficou em primeiro lugar no
ranking do seu setor, e está entre as dez primeiras
do país no Estudo Merco Talento. Do mesmo modo,
a empresa também ocupou em 2016 o primeiro lugar no seu setor no ranking da sondagem da Adecco “Empresas mais felizes onde trabalhar”.
Estes reconhecimentos mostram que a Mercadona
aposta de forma sustentada na qualidade laboral, à
qual continuará a dedicar muito esforço, consciente
do muito que ainda se pode melhorar neste âmbito.

Distribuição do quadro
Por área de atividade

4% 8% 88%

Escritórios
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Logística

Lojas

Por sexo

65% 35%
Mulheres

Homens

Por idades

15% 45% 34% 6%

Até aos 29 anos

Dos 30
aos 39 anos

Dos 40
aos 49 anos

Dos 50
aos 64 anos
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Contrato Coletivo e Plano de Igualdade 2014-2018
Ponto de partida para efetuar e incorporar melhorias
constantes relativamente ao quadro

Cumprimento dos compromissos

Investimento em capital humano

Principais conquistas

Criação de emprego

4.000

Salário mínimo líquido de entrada na
Mercadona superior a 1.000 euros

100%

de colaboradores de base a tempo
inteiro recebem como mínimo de início
1.122 euros líquidos por mês

Política retributiva

7.536

colaboradores passaram de escalão em
2016 (aumento de 11% no salário mensal)

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

333

Formação

16.692

Plano de Igualdade baseado no Princípio da Equidade:
a mesma responsabilidade, o mesmo salário

46%

colaboradores

pedidos efetuados

pessoas participaram em planos
de formação específicos

dos postos promovidos
em 2016 são de mulheres
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Enrique, colaborador do supermercado de Algeciras, Cádiz.

Construção do novo supermercado de rua da Onda, em Vila-Real,
Castellón.
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Inma, colaboradora do Serviço de Atendimento ao Cliente.
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Equidade profissional
O modelo de gestão de Recursos Humanos defende
e fomenta valores indiscutíveis que se centram no desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos.
Para tal, aposta-se na estabilidade, formação, esforço,
liderança, igualdade e auto-exigência. Em paralelo, propicia uma relação de respeito e confiança, na qual a tolerância, igualdade e diversidade são valores enriquecedores, ao passo que a participação conjunta, a crítica
construtiva, o debate e a melhoria conjunta contribuem
para o crescimento contínuo da empresa.
Um exemplo evidente da equidade que defende é
a sua política retributiva, baseada no princípio de “a
mesma responsabilidade, o mesmo salário”. Graças a
isto, recompensa o esforço das suas colaboradoras e
colaboradores, com um salário que, durante anos e
novamente em 2016, se manteve acima da média do

setor. Como contrapartida, o retorno na produtividade
também continuou a aumentar.
Partilhar lucros com os colaboradores
A Mercadona conta com uma política de retribuição
variável. Através da mesma, reconhece aos seus colaboradores a consecução dos objetivos traçados, graças ao esforço individual e coletivo, e partilha com eles
os lucros obtidos ao longo do ano. Como em anos anteriores, e no marco desta política de retribuição variável implementada há 16 anos, a empresa premiou
todos os membros do quadro com mais de um ano
de casa e cujo empenho durante os 12 meses tenha
permitido cumprir os objetivos pessoais especificamente traçados para o seu posto de trabalho. Em 2016,
este reconhecimento originou um total de 300 milhões
de euros divididos entre 98% das colaboradoras e
colaboradores.

Tabela de salários
Colaboradores de base
Tabela de salários dos colaboradores de base da Mercadona em 12 mensalidades.

Antiguidade

-de 1 ano

2 anos

3 anos

+ de 4 anos

Bruto/mês

1.297 €

1.425 €

1.582 €

1.755 €

Líquido/mês

1.122 €

1.213 €

1.325 €

1.449 €

Em vigor a 01/01/2017

Aumento da Política Retributiva em 1,6% em 2017

84% dos colaboradores de base

Indicadores de desempenho
Prémio por objetivos

Rotatividade

300

98%

2,9%

milhões de euros
divididos entre o quadro

colaboradores
que recebem

de rotatividade
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Conciliação e
compromisso com
o bem-estar dos
colaboradores
No seu compromisso com o bem-estar dos colaboradores, a conciliação familiar e laboral é fundamental
para a Mercadona. Neste compromisso permanente, a
melhoria contínua é uma constante. Apesar de haver
inúmeras iniciativas neste âmbito, alguns dos números
falam por si: em 2016, 5% das colaboradoras do quadro
decidiram ser mães e, além disso, 2.552 mães colaboradoras optaram por alargar em 30 dias os quatro meses
de licença de maternidade concedidos por lei. Também
ao longo do ano, 17.776 colaboradoras e colaboradores
desfrutaram de horários reduzidos. Além disso, em alguns destes casos, levaram os seus filhos aos centros
educativos infantis gratuitos que a empresa tem desde
2001 em certos blocos logísticos.

2.552
colaboradoras optaram por ser mães
e prolongar em 30 dias a licença de maternidade

17.776
colaboradoras e colaboradores
desfrutaram de horários reduzidos

1.471
colaboradores
desfrutaram de licença de paternidade

Jezabel, colaboradora do supermercado Los Tempranales em San Sebastián de los Reyes, Madrid.
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Gerard, filho do colaborador Marc, no centro de educação infantil/jardim de infância “Piu-Piu” do bloco logístico de Abrera, Barcelona.

15 anos com centros de educação infantil
Em 2001, a Mercadona foi pioneira em Espanha com
a inauguração de centros de educação infantil em determinados blocos logísticos. O primeiro, o Jardim de
Infância “Piu-Piu” do bloco logístico de Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona), passou em setembro de 2016 ao
novo bloco logístico da Mercadona em Abrera de Llobregat (Barcelona) após cumprir 15 anos de serviço a
centenas de famílias de colaboradores da empresa.

Atualmente, 40 crianças com até 3 anos frequentam
este centro, aberto aos dias úteis das 06:00 às 22:00,
e composto por uma equipa de educadores, psicopedagogos, terapeutas e professores. O seu trabalho durante este período permitiu a este projeto continuar a
crescer e a fazer história.
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Crescimento profissional
e formação
Se as pessoas forem
formadas e tiverem
oportunidades, gera-se uma
incubadora de talento
Formação para o crescimento profissional
A Mercadona dá recursos importantes à formação das
suas colaboradoras e colaboradores, por saber que este
esforço é uma aposta não só no futuro pessoal e profissional das pessoas, mas também no da empresa. Graças
a isto, temos um quadro de alto rendimento, cujas competências e conhecimentos estão constantemente a ser
potenciados. Para reforçar o talento dos seus colaboradores, a empresa investiu um total de 54 milhões de euros
em formação em 2016, mais 15 milhões de euros do que
no ano anterior, após concluir mais de 2 milhões de horas de formação, tanto geral como específica, para cada
posto de trabalho. A formação tem início com o Plano de
Acolhimento, o primeiro dia de incorporação na empresa,
e prolonga-se ao longo de toda a trajetória profissional.
Uma prova disso é, por exemplo, o projeto “Diretores Líderes” que, em 2016, o seu sétimo ano, formou 420 no-

vos gestores em quatro promoções diferentes, com um
investimento médio de 20.000 euros por cargo diretivo.
Também importa destacar as ações de formação dirigidas ao coletivo de ajudantes, 60 pessoas provenientes
da “academia” da empresa e que recebem formação durante 26 semanas ao longo do ano. Ou as dirigidas a impulsionar os novos modelos de venda de frescos, como
é o caso dos cursos específicos para o Novo Modelo de
Carne ou Sumo Fresco de Laranja, assim como os cursos de logística que foram dados a todas as pessoas do
futuro bloco logístico de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava).
Também dentro do esforço destinado à formação, destaca-se o trabalho realizado no âmbito do projeto de
internacionalização, com o qual os futuros diretores portugueses que se incorporaram na empresa estão imersos durante 18 meses num programa interno, o que pressupõe um investimento de 50.000 euros por pessoa.
Oportunidades de promoção interna
O compromisso global com a formação permite continuar a desenvolver um modelo empresarial no qual
a promoção interna é um dos seus cartões de visita.
Isto reflete-se no facto de que, em 2016, 484 pessoas
assumiram, graças à sua valia e capacidade, novas e
maiores responsabilidades dentro da empresa. Tanto é
o caso que a projeção profissional eleva-se ao expoente máximo, como demonstra o facto de que todos os
diretores-gerais que compõem o Comité de Direção
são fruto dessa promoção interna.

Promoção interna

484
pessoas promovidas

38

46%

54%

mulheres

homens
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Rosa Aguado, diretora-geral de Obras e Expansão, e Oriol Montanyà, diretor-geral de Logística, durante uma aula do curso de promoção
de gestores.

Plano de formação

54 €

milhões de euros
30% superior a 2015

2.200.000

horas
de formação

16.692

52

684

pessoas formadas em
planos específicos

módulos ou ações formativas

euros por colaborador
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Saúde e segurança no trabalho
Para a Mercadona, velar pela saúde e segurança no trabalho das colaboradoras e dos colaboradores é uma
responsabilidade prioritária, pelo que prima por dar a
todos os postos de trabalho e processos produtivos
a maior segurança e ergonomia e, paralelamente, reforçar ano após ano a formação em prevenção do seu
quadro. É por isso que, em 2016, a empresa destinou
mais de 10 milhões de euros a medidas preventivas,
tanto através da formação como de equipamentos de
proteção específicos, seleção e adequação de maquinaria e ao design 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 97 profissionais, 24
dos quais técnicos de nível superior especializados
em Segurança, Higiene e Ergonomia e Psicossociologia Aplicada, bem como 73 profissionais de saúde.
Em 2016, esta equipa trabalhou não só no design dos
postos de trabalho, mas também na escolha de equipamentos e métodos de produção, com o objetivo de
garantir a segurança no trabalho. Além disso, foi a responsável por facultar ao conjunto de colaboradores as
informações e formação necessárias e específicas para

Local de expedição do bloco logístico de Abrera, Barcelona.
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levar a cabo as suas tarefas e minimizar os riscos derivados do seu desenvolvimento, ao mesmo tempo
que se efetuaram reconhecimentos médicos pertinentes, mediante serviços de prevenção internos e
externos.
Nesta linha, em 2016, a equipa de prevenção abordou
trabalhos específicos que permitiram, por exemplo, registar novos equipamentos de proteção individual e
aplicar um novo método para a avaliação de riscos psicossociais. Além disso, trabalhou em colaboração com
o Instituto de Biomecânica de Valência para adaptar
o local de trabalho em caixa ao Novo Modelo de Loja
Eficiente, uma medida que reforça a ergonomia dos colaboradores e elimina esforços excessivos.
Colaboração com mútuas de seguro e fornecedores
Além do trabalho desenvolvido com as 9 mútuas colaboradoras com a Segurança Social, e como é tradição
há já vários anos, a Mercadona colaborou no intercâmbio de conhecimentos com os Serviços de Prevenção
dos principais fornecedores, o que é sem dúvida um
ponto importante de melhoria contínua para a empresa
nesta matéria.
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+

Plano de Prevenção

Programa de Saúde

Supermercados

156
100%

avaliações efetuadas

Avaliação de riscos dos novos
centros e as reformas realizadas
Formação inicial e periódica

novas contratações 		
e formação periódica
anual planeada

Melhorias no Novo Modelo de Loja e
avaliação de riscos

I&D&I Processos produtivos

Blocos Logísticos
Formação dos colaboradores (trabalhos em
altura, plataformas, elevadores e emergências)

100%
15

novas contratações 		
e formação periódica 		
anual planeada

cursos programados

Riscos gerais e específicos
(segurança das instalações)

Avaliação de riscos por armazéns e
blocos

Escritórios
Critérios preventivos necessários para
incluir no design dos escritórios
Avaliação inicial dos novos escritórios
de Albalat dels Sorells (Valência)

5
100%

estudos ergonómicos
elaborada

Segurança e saúde no trabalho
Incidência de acidentes de trabalho
Duração média da licença
Cobertura da campanha de vacinação de gripe sazonal
Cobertura de exames coletiva periódica
Investimento em prevenção de riscos laborais

18‰*
33
53%
77%
10,6
dias

milhões de euros

* Índice de incidência = Nº de acidentes com baixa por cada 1.000 colaboradores
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Salinas do interfornecedor Salinas del Odiel, Huelva.
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3. O Fornecedor
Um modelo aberto de
estreita colaboração

O sucesso da especialização
é concentrar o esforço
naquilo que sabemos
fazer bem, promovendo
uma cultura de inovação
para satisfazer as
necessidades do “Chefe”
No âmbito do Projeto Mercadona, o Fornecedor tem
um papel relevante. No final de 2016, a empresa trabalha com 2.500 fornecedores comerciais e de serviços,
aos que se somam as 20.000 PME locais e produtores
de matérias-primas. Além do mais, a sua implicação
permitiu continuar a consolidar em 2016 um projeto
que aposta na produtividade, na qualidade, na inovação, nos produtos de origem espanhola e que, ano
após ano, gera valor e riqueza no nosso país.
Neste sentido, destaca-se o papel dos fabricantes interfornecedores, 126 no final de 2016, com os quais a
empresa trabalha em estreita colaboração com o objetivo de satisfazer plenamente “O Chefe”. Além do
mais, desde 2012, com este mesmo compromisso, a
Mercadona ampliou a sua relação com fornecedores
especializados, mais de 500 nos últimos anos, o que

lhe permitiu reforçar a adaptação da gama aos gostos
locais.
Além disso, a Mercadona está presente em mais de 30
países, trabalhando com os melhores fornecedores, a
fim de pôr sempre à disposição do “Chefe” a melhor
opção. Em vários desses países tem escritórios de representação, filiais e sucursais, com as quais dá cobertura legal aos trabalhadores, e a partir das quais operam em representação da companhia.
Código de Boas Práticas Comerciais
A Mercadona aderiu ao Código de Boas Práticas Comerciais na Aquisição de Alimentos, acordo voluntário
que se enquadra na Lei de medidas para melhorar o
funcionamento da cadeia alimentar. Este projeto, promovido pelo Ministério da Agricultura e Pescas, Alimentação e Meio Ambiente (MAPAMA), em colaboração
com várias associações de toda a cadeia agroalimentar
nacional, é um novo passo na promoção de práticas de
comércio justo. Por outro lado, desde 2014, a empresa
é membro do The Supply Chain Initiative, acordo voluntário europeu de boas práticas comerciais na cadeia
agroalimentar, impulsionado por sete associações do
setor e que tem o apoio da Comissão Europeia.
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Acordo-Quadro de Boas
Práticas Comerciais
Princípios pelos quais se rege a
relação da Mercadona com os
fabricantes interfornecedores

1
2
3
4
5
6

Objetivo conjunto
Relação baseada na aplicação
dos fundamentos do Modelo
de Qualidade Total para
satisfação do “Chefe”

Cooperação mútua
Sinergias entre todos os processos da
cadeia de montagem, com objetivo
de obter a máxima eficiência
Princípio de “ganhar-ganhar”
Acordos vantajosos para
ambas as partes
126 fabricantes interfornecedores
A empresa estabelece com os fabricantes interfornecedores acordos de boas práticas de duração indefinida e que são um motor de sinergias e produtividade. Trabalha também, juntamente com aqueles
que fazem parte do Projeto Mercadona, para consolidar gradualmente uma indústria que seja um
dos valores diferenciadores do nosso país e que,
por sua vez, ajude a garantir o crescimento de um
setor primário eficiente e especializado.
No final de 2016, a empresa tinha 126 fabricantes interfornecedores, depois de ter incorporado 5 novos
ao longo do ano: Aguamur, como interfornecedor
de água engarrafada; Valle de San Juan, de queijo
de ovelha; Liasa, de produtos lácteos; Pastisfred, de
bolos e Làctia Agroalimentaria, de leite.

Cultivo de curgete do interfornecedor Agromenorca, Menorca.
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Cumprimento
Por ambas as partes de todos
os compromissos dentro
dos prazos acordados

Transparência
Trabalho conjunto com o objetivo
de aumentar a produtividade
e a competitividade
Relação estável
Acordos de duração indefinida
com prazos e pré-avisos do
conhecimento de ambas as partes
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Fornecedores especialistas em cada produto
Ao longo de 2016, a Mercadona continuou a concentrar esforços em duas decisões relevantes que
tomou em 2012 para especializar ainda mais a sua
gama. Primeiro, em descentralizar a gestão de
frescos, o que permite apostar em produtores de
origem, promover os produtos locais e de proximidade, trabalhar com canais de abastecimento mais
curtos e reforçar, por conseguinte, a frescura e a
qualidade. Em segundo, em ter o apoio de fornecedores especialistas para atingir a máxima qualidade
e continuar a incorporar o know-how na gama da
empresa, que também está cada vez mais adaptada aos gostos locais, e por sua vez impulsiona o
fortalecimento das economias locais e a fixação da
população rural no território.
Como consequência, no fecho de 2016, a empresa
colabora com mais de 500 fornecedores especialistas, tanto de frescos como de secos. Isto traduz-se em mais de 300 referências novas, produtos
com maior frescura, mais locais e mais especializados que, sem dúvida, cumprem as expectativas dos
“Chefes”.
De facto, a especialização é uma das grandes vantagens da Mercadona para ter uma gama eficaz
que contribua para um crescimento sustentado.
Para tal, fornecedores e interfornecedores especializados destinam os seus recursos ao que realmente
sabem fazer, o que, juntamente com o seu esforço
de investimento e aposta constante na inovação,
permite dar um grande salto na Cadeia Agroalimentar da Mercadona.
Para reforçar essa especialização, a empresa fortaleceu os seus departamentos de Compras e de
Prescrição. Isto é demonstrado pelo facto de, entre
2008 e 2016, em apenas 8 anos, se ter passado de
50 gerentes a 650, distribuídos por quatro departamentos de Compras e dois de Prescrição, todos especializados em diferentes produtos e categorias.

Apostar em produtos próximos impulsiona as economias locais, reduz os desperdícios alimentares,
reforça a frescura, evita transportes desnecessários,
fomenta a diversificação e fortalece o sentimento
de identificação com produtos da zona.

Fornecedores especialistas
em cada produto

1
2
3
4
5

Relação estreita
de confiança e
colaboração mútua
Em secos, dispõem de
um know-how específico
para a criação de produtos
concretos de alta qualidade

Em frescos, incorporam
proximidade e adaptação
aos gostos locais

Têm os meios para poder
introduzir nas prateleiras
os novos produtos de
uma forma célere

Têm a satisfação do
“Chefe” como orientação
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Cluster industrial em números
O esforço partilhado com os fabricantes
interfornecedores permitiu à Mercadona
impulsionar, nos últimos anos, um importante
cluster industrial no país. No final de 2016,
contava com 245 fábricas e um total de
48.700 colaboradores. Este cluster, durante
os últimos 12 meses, e após investir 560
milhões de euros, incorporou na sua atividade
65 novas fábricas e linhas de produção

560 M€

65

de investimento

novas fábricas e
linhas de produção

+150.000
quilos de laranja por dia que,
devido ao seu aspeto ou tamanho,
seriam difíceis de escoar no mercado

Atum de
qualidade sashimi
Unión Martín, interfornecedor
especialista em polvo e peixe
salgado, é agora um fornecedor
de atum de qualidade sashimi,
capturado no Atlântico. Aumenta
a sua gama e cria uma nova
fábrica dedicada à embalagem
de produtos frescos e elaborados
em atmosfera protetora

Instalações do interfornecedor Interal en Funes, Navarra.
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Sumo de
laranja natural
Introdução do serviço de
sumo de laranja natural recém-espremido, em colaboração
com o fornecedor Zumex,
disponível em formatos
de meio litro e um litro.
Significou um aumento de
2.500 toneladas na compra
de laranjas ao longo de 2016

Máquina de sumo de laranja recém-esprimido.

Gama de sushi

+100
tabuleiros vendidos
por dia nos

17
supermercados onde
está implantado
este serviço

Vitrine de refrigerado de sushi.
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Reunião Anual de
Interfornecedores
No passado mês de maio, celebrou-se em Valência
a reunião anual de fabricantes interfornecedores da
Mercadona, à qual se juntaram diferentes fornecedores especialistas nesta edição.
O encontro permitiu expor diferentes ideias e reflexões relevantes, como a oportunidade de melhoria
que pressupõe estudar e responder a reclamações
ou sugestões dos clientes, a necessidade de garantir a qualidade dos produtos que se fornecem aos
“Chefes” todos os dias ou a de avançar na especiali-

50

zação, um dos principais objetivos que fazem parte
do Projeto Mercadona.
Apesar de muitas conclusões terem sido alcançadas,
a principal foi a importância de ter fornecedores especialistas em todos os elos da Cadeia Agroalimentar, desde a origem das matérias-primas ao produto
finalizado. Só assim se conseguirá satisfazer sempre
“O Chefe” e os restantes componentes.
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Fabricantes Interfornecedores
Claramente identificados na embalagem dos produtos que fabricam para a Mercadona, com os quais se mantém uma
relação baseada nos princípios do Acordo-Quadro de Boas Práticas Comerciais (ver pág. 44).
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Colaboração com o
setor primário
Durante 2016, a empresa continuou a reforçar a sua colaboração com o setor primário espanhol, com o qual
trabalha há anos, em conjunto com os fabricantes interfornecedores e fornecedores especialistas, no desenvolvimento da Cadeia Agroalimentar Sustentável da
Mercadona (CASPOPDONA). Desde que este projeto
começou, em 2010, a Mercadona conseguiu aproximar-se dos setores estratégicos da indústria agroalimentar
em Espanha, como é o caso dos setores agrícola, pesqueiro e pecuário.

É um projeto vigente que se consolida ano após ano,
graças ao facto de cada elo partilhar a sua especialidade. Um projeto que se enriquece porque pescadores,
agricultores e pecuários se concentram em atingir a
excelência nas suas pescas, cultivos e quintas. A Mercadona, por sua vez, destina todos os seus recursos a
oferecer aos seus “Chefes” produtos da maior qualidade e frescura. Um modelo no qual o conhecimento se
partilha para, precisamente, multiplicar essa excelência.
Na CASPOPDONA, dá-se primazia à estabilidade, projeção do futuro, segurança na compra e especialização.
Isto permite planear e investir de forma a que todos
os elos tenham rentabilidade. Além disso, no caso da
Mercadona, poder contar com os melhores fornecedores de cada setor: fornecedores cada vez mais locais e
especializados que não só ofereçam produtos da máxima qualidade e frescura, mas também que permitam,
na maioria dos casos, continuar o compromisso de utilizar matéria-prima com origem nacional sempre que
possível.

Através deste projeto comum e da partilha de conhecimento, do trabalho conjunto a longo prazo, da reinvenção e especialização em produtos relativamente a
categorias, a Mercadona visa atingir a modernização
da sua Cadeia Agroalimentar Sustentável. E, para gerar
prosperidade entre todos os seus elos, a CASPOPDONA continuou, ao longo de 2016, a apostar na produtividade, na criação de emprego, na eficácia e na poupança de recursos naturais, fatores que, por mais um
ano, voltaram a contribuir para a aproximação à Visão
traçada: “conseguir uma Cadeia Agroalimentar Sustentável que a Sociedade queira que exista e pela qual
sinta orgulho, através da liderança e tendo “O Chefe”
como orientação”.

CASPOPDONA A criar um projeto comum
De onde vimos?
(Mercadona Distribuidor)
Setor
Primário
Especialista

Matérias-primas

IF/F
Especialista

Mercadona
Totaler

Chefe
Porque o fazemos?
(Mercadona Totaler)
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Chefe
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Colaboração com

8.000 12.000 4.800
agricultores

pescadores

pecuários

Vides nos campos do fornecedor Covisan, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz; agropecuária Finca Asunción, Touro, A Coruña; barco de pesca
do fornecedor Hermanos Plomer no porto de Vinaroz, Castellón.
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Avanços na
CASPOPDONA
Construir juntos para
crescer juntos
Setor de laticínios sustentável e 100% nacional
A Mercadona é signatária do “Acordo para a estabilidade e sustentabilidade do setor dos laticínios” e do programa Produtos Laticínios Sustentáveis, ambos promovidos pelo MAPAMA, com o qual se dá maior valor à
origem nacional do leite e se fomenta o consumo de
laticínios.
Mantêm-se ainda relações estáveis e sustentáveis com
mais de 3.000 explorações leiteiras.

Félix Asensio e Javier Pérez
Estes agricultores colaboram com o interfornecedor de
Ultracongelados Virto há mais de 20 anos . Ao longo
destas duas décadas, e após várias gerações dedicadas à agricultura, ambos reforçaram a sua especialização. Félix Asensio, com mais de 450 ha. de beterraba,
trigo, ervilhas e milho doce nas proximidades de Toro
(Zamora). E Javier Pérez, com 200 hectares de cultivo
de ervilha, batata e milho em Laguna de Duero e Tordesilhas (Valladolid).

Além disso, ao longo do ano, a empresa contrata estudos de rastreabilidade com entidades externas, que
testemunham este compromisso de garantir, sempre
que possível, as compras de produtos nacionais. Um
exemplo é o elaborado pela auditora especializada
Neoris, que certificou que a origem do leite líquido, tanto básico como especializado, é 100% de origem nacional. Mais informações: goo.gl/k2wtb5

Illa Verde
Esta empresa familiar tem, desde 2005, uma relação
com o interfornecedor Procam baseada na transparência. Foi por isso que conseguiram reforçar a especialização em porco-preto-maiorquino, que é alimentado
de forma natural e que, posteriormente, é utilizado pela
Procam para criar o enchido de porco ou “sobrasada”
para a Mercadona.

Medidas concretas para modernizar e potenciar a eficiência neste setor:

Azeite 100% nacional
O azeite da empresa também foi auditado pela Neoris,
que certificou que 100% da colheita de 2014-2015 é de
origem espanhola. Mais informações: goo.gl/Dx1mZ9

A COVAP iniciou o projeto Leite 10, com os objetivos de definir a qualidade do leite e estabelecer os
processos que a garantem diariamente. O trabalho
levado a cabo, que analisou mais de 100 parâmetros, implica adaptações em todas as etapas, desde
a recolha de leite junto dos pecuários à sua embalagem e armazenamento final, o que se traduz em
importantes melhorias para o consumidor final.
Montesinos, em colaboração com a associação de
pecuários AGAMON, colocou em marcha, em 2016,
um projeto de melhoria de qualidade do leite. Além
disso, reforçou as ajudas aos pecuários, ao ampliar
através dessa mesma associação os serviços que
oferece: acompanhamento veterinário, auditoria de
instalações, revisão de máquinas de ordenha, etc.
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100% do leite e do
azeite Hacendado são
de origem nacional
Certificado pela empresa de
auditoria externa Neoris
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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:
familiarizar-se com a região
e conhecer as necessidades
dos produtores, eficácia
logística e poupança de
custos, tecnologia e inovação
dos 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

Orchata fresca da época com
Denominação de Origem Valência
elaborada
pelo
fornacedor
especialista Panach em Alboraya,
Valência.

Um projeto de trabalho
conjunto que procura
sinergias para ser
mais competitivo
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Blocos logísticos
Inovar para eliminar
esforços excessivos e
transportar com eficácia
Eficácia logística: transportar mais com menos
A Mercadona possui uma rede logística eficaz que, no
seu conjunto, atinge os 900.000 metros quadrados de
superfície. Através dos seus 14 blocos logísticos, três
dos quais em projeto e construção, e 3 armazéns satélites, abastece todos os seus supermercados, 1.614 no
final de 2016. Para tal, destina constantemente importantes esforços e recursos à modernização da sua rede
logística, para a qual diariamente trabalham mais de
6.400 pessoas e na qual se investiram ao longo destes
anos mais de 900 milhões de euros.
Blocos logísticos inteligentes
Há quase uma década a Mercadona tomou a decisão
de inovar a sua rede logística, com o desenvolvimento e a colocação em marcha 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 excessivo dos colaboradores, o que contribui para prevenir e reduzir o risco de acidentes laborais e, além disso,
aumentar a produtividade e a eficiência.
Neste sentido, a empresa continuou a progredir nas
obras do bloco logístico de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), a partir do qual serão abastecidos os supermercados existentes na zona norte. Este projeto iniciou-se
em 2015 e a empresa prevê terminar a sua primeira fase
em 2017, com a colocação em marcha da atividade de
secos, embalagens e frio, com um investimento de 43
milhões de euros durante estes doze meses.
Em paralelo, a Mercadona realizou também avanços na
construção do seu quinto bloco logístico inteligente de
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Abrera (Barcelona), que se prevê que esteja concluído
e totalmente funcional em 2018, com um investimento total de 300 milhões de euros nas diferentes fases,
em cujo desenvolvimento colaboram 150 PME, que por
sua vez dão trabalho a 600 pessoas, o que pressupôs
uma promoção importante na recuperação económica
da zona durante o decorrer das obras. Após incorporar
em agosto de 2016 uma parte da atividade do armazém de secos, que se soma às do armazém de produtos refrigerados e congelados, à padaria e à gestão de
embalagens.
Novo bloco logístico regulador de Parc Sagunt
Em 2016, a Mercadona anunciou a construção do seu
principal bloco logístico regulador na localidade valenciana de Sagunt. Para tal, a empresa adquiriu uma
parcela de 358.270 metros quadrados no parque empresarial Parc Sagunt, extensão que, aliada à sua localização estratégica, convertem este projeto, que será
construído nas fases sucessivas, numa clara oportunidade para aumentar a eficácia logística da empresa, ao
dotá-la de um armazém a partir do qual se abastecerá
toda a rede logística da Mercadona.
Primeiros testes com o gigaliner
Com o objetivo de reforçar a eficácia logística ao longo
de 2016 a Acotral, interfornecedor da Mercadona, incorporou na sua frota 2 gigaliners, veículos de 25,25 metros de comprimento e com a capacidade para transportar até 60 toneladas de mercadoria por viagem.
Com esta aposta pretende-se “transportar mais com
menos recursos e ser invisível para o ambiente”, como
é a estratégia da empresa, e, para tal, realizaram-se os
primeiros testes. De facto, o aumento de 40% da capacidade de transporte de mercadorias não só gera
poupanças importantes, como também implica paralelamente uma redução considerável das emissões de
CO2 para a atmosfera.
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Mapa Blocos
Logísticos

13 VITORIA-GASTEIZ
9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO

Cerca de
900.000 m2
construídos,
destinados
a garantir a
cadeia de
abastecimento
da empresa

12 ABRERA

10 ZARAGOZA

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

7 CIEMPOZUELOS
14 PARC SAGUNT

A

A1 MERCAPALMA

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

4 SAN ISIDRO

5 HUÉVAR

11 GUADIX

BLOCO LOGÍSTICO
EM FUNCIONAMENTO

2 ANTEQUERA

BLOCO LOGÍSTICO EM 		
PROJETO/CONSTRUÇÃO

A

6 GRANADILLA DE ABONA A A3 LANZAROTE
A2 FUERTEVENTURA
8 INGENIO

1. RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valência

7. CIEMPOZUELOS, Madrid

2. ANTEQUERA, Málaga

8. INGENIO, Gran Canaria (Las Palmas)

3. SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona

9. VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Leão

4. SAN ISIDRO, Alicante

10. ZARAGOZA, Zaragoza

5. HUÉVAR, Sevilha

11. GUADIX, Granada

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

12. ABRERA, Barcelona		
13. VITORIA-GASTEIZ, Araba/Álava

A

ARMAZÉM-SATÉLITE
RAIO DE AÇÃO

14. PARC SAGUNT, 		
Sagunt (Valência)
A1. MERCAPALMA, Palma
de Maiorca (Ilhas Baleares)
A2. FUERTEVENTURA, 			
Fuerteventura (Las Palmas)
A3. LANZAROTE, Lanzarote
(Las Palmas)

Bloco logístico de Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava, em construção.
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Bloco
logístico
de Abrera
A Mercadona
continuou a construção
do seu quinto bloco
logístico inteligente
para Abrera
(Barcelona). Em 2016
foi incorporada uma
parte da atividade do
armazém de secos
aos armazéns de
produtos refrigerados
e de congelados,
de embalagens
e da padaria.
Desde que foi tomada
a decisão de apostar
neste tipo de blocos
logísticos inteligentes,
há mais de uma
década, a empresa
investiu mais de 900
milhões de euros para
eliminar o esforço
excessivo e aumentar
a produtividade
e a eficácia.
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+900 M€
investidos nos últimos 10 anos
para eliminar esforço excessivo

14
blocos logísticos

6.400
colaboradores

Interior do bloco logístico de Abrera, Barcelona.
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Fachada do supermercado Nueva Plaza de Armas em Sevilha.
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4. A Sociedade
Como criámos valor 			
em 2016

Contribuir e partilhar para
criar um círculo virtuoso
que gira emprego de
qualidade, riqueza e
bem-estar na sociedade é
a nossa responsabilidade
como empresa
O Modelo de Qualidade Total da Mercadona é um modelo de gestão ética que gera valor. Um modelo baseado num compromisso estável, sustentável e inclusivo,
que procura criar valor para todos os seus componentes. Por isso, desde 1993, tem vindo a evoluir por meio
da incorporação de melhorias e através do diálogo, da
transparência, da cooperação e da discussão com os
clientes, colaboradores, fornecedores e sociedade.
Graças a tudo isso, a Mercadona devolve à Sociedade
parte do muito que dela recebe. E fá-lo apostando no
seu modelo, com uma gestão que consolida as medidas
de prosperidade partilhada e que promove o benefício
comum, tais como o crescimento pessoal e profissional dos que compõem o seu quadro, as políticas de
conciliação ou a participação do cliente na criação de
produtos e serviços. Além disso, somam-se a promoção de relações comerciais baseadas na estabilidade,
na confiança na colaboração com fornecedores e o impulso constante de iniciativas que reduzem o impacto
ambiental. Tudo isso permite à empresa criar valor através da criação de emprego e riqueza, assim como da
aposta no crescimento conjunto.

Contribuição através de factos
Em 2016, mais uma vez, a empresa voltou a demonstrar
com factos a sua contribuição, tanto direta como indireta, para o desenvolvimento da Sociedade. Isto reflete-se
nos 1.468 milhões de euros pagos em impostos diretos
e indiretos à Administração Pública, dos quais 693 milhões de euros correspondem a pagamentos efetuados
à Segurança Social, 165 ao imposto sobre as sociedades, 525 ao IVA e ao imposto de rendimentos de pessoas singulares (IRPF), e 85 a outros impostos e taxas.
A Mercadona também contribuiu para o crescimento
produtivo da Sociedade através da criação de emprego
estável e de qualidade, um total de 4.000 novos postos de trabalho em 2016, até fechar o ano com 79.000
pessoas no quadro da empresa. E mais: contribuiu com
4.352 milhões de euros para o PIB nacional, montante
que por si só reflete a importância do projeto Mercadona.
Além disso, e graças à sua colaboração com mais de
2.500 fornecedores comerciais e de serviços que formam parte do contexto da Mercadona, a atividade indireta gerada pela empresa foi em 2016 uma alavanca
de crescimento partilhado para a Sociedade. Graças ao
seu compromisso estruturador, 126 interfornecedores
também impulsionaram a economia do país, tal como
confirmam os seus números: 3.150 novos postos de
trabalho, até um total de 48.700 colaboradores diretos, um esforço de investimento em 2016 de mais de
560 milhões de euros e acordos de colaboração com
mais de 20.000 PME e produtores de matérias-primas
locais.
Todos esses dados refletem o compromisso que a Mercadona tem com a Sociedade. E, em especial, o esforço
que a empresa faz constantemente para alcançar um
dos seus objetivos prioritários: “consolidar um projeto
empresarial do qual a Sociedade se sinta orgulhosa e
queira que exista”.
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Impacto da atividade económica da Mercadona
e sua cadeia de montagem em Espanha
Contribuição Total de Rendimentos e Trabalho

20.100*

660.000*

milhões de euros de contribuição conjunta para o PIB

postos de trabalho em Espanha pela atividade direta,
indireta e induzida do contexto da Mercadona

1,8% do PIB

3,8% do total de emprego em Espanha

Números da Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mercadona
Volume de compras em Espanha

16.055

85%

milhões de euros

do volume total de compras
(produtos + serviços)

+662 M¤ que em 2015

+2.500

+20.000

126

1.245

fornecedores comerciais
e de serviços

PME e produtores de
matérias-primas

fabricantes
interfornecedores

milhões de euros de
investimento conjunto
Mercadona e interfornecedores

Contribuições fiscais

Impostos diretos e indiretos de

1.468

milhões de euros

Contribuições fiscais diretas
Segurança Social

Imposto sobre as sociedades

Outros impostos e taxas

579

165

85

milhões de euros

milhões de euros

milhões de euros

Contribuições fiscais indiretas
Segurança Social

IRPF

(Imposto sobre a Renda
das Pessoas Singulares)

IVA

114

288

237

milhões de euros

milhões de euros

milhões de euros

*Dados atualizados segundo a metodologia definida pelo Instituto Valenciano de Investigações
Económicas (IVIE) em 2015.
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O impacto que a atividade
da Mercadona gera no
conjunto das sociedades é
relevante tanto em termos
de rendimentos e emprego,
como de contribuições
económicas diretas e indiretas
Diálogo e transparência
A Mercadona mantém com a Sociedade uma relação na
qual a proximidade é chave. Tal implica apostar na comunicação, valor que propicia o entendimento mútuo.
Graças a este diálogo constante, a empresa consegue
conhecer em profundidade, e em primeira mão, as necessidades e inquietudes daqueles que a rodeiam, entre
eles vizinhos, consumidores, associações e instituições.
E, como consequência disso, adapta-se melhor ao ambiente de que faz parte, através do desenvolvimento
de estratégias que ofereçam soluções mais acertadas
e adequadas para fomentar o crescimento partilhado e
o convívio, em consonância com a máxima de que “se
queremos receber, temos primeiro de dar”.
Precisamente para dar-se a conhecer melhor à Sociedade, em 2016, a empresa participou em diversos fóruns e
em reuniões com diferentes organismos e associações
de distintos âmbitos. Em todos eles, fomentou uma atitude de diálogo, o que lhe permitiu igualmente enriquecer o seu projeto com as sugestões de melhoria que lhe
foram dadas.

José Carlos Díez, economista; Juan Antonio Germán, diretor-geral
de Relações Externas e Patrocínios da Mercadona; Cristina Garmendia, presidente da Fundación Cotec; e Carlos Cabrera, diretor-geral do Instituto Cerdà, na apresentação do estudo ”O valor
da inovação conjunta”.

Em 2016, a Mercadona continuou a reforçar o seu compromisso para com a transparência, um dos valores fundamentais da empresa e que pode observar-se na sua
página web. Nesta, publicam-se, de forma periódica e
actualizada, informações institucionais e económicas
para garantir a transparência da sua atividade relacionada com o funcionamento e o controlo da atuação
pública.
Nesta linha, a Mercadona recebeu a visita de uma delegação da União Cooperativa Japonesa dos Consumidores (JCCU), o maior grupo cooperativista mundial,
formado por 571 cooperativas japonesas que incluem os
setores da alimentação, saúde, universidades, seguros,
turismo e habitação. O encontro permitiu à empresa explicar à referida delegação o seu modelo de prosperidade partilhada e destacou o interesse que o Modelo de
Qualidade Total da Mercadona gera não só em Espanha
como internacionalmente.
Projeto “Mesa de Participação”
Aproximar-se do consumidor é fundamental para a
Mercadona, que considera que trabalhar para conhecer
em profundidade as suas preocupações, preferências e
gostos é tanto uma necessidade como uma responsabilidade. Para tal, ao longo de 2016, continuou a colaborar no projeto “Mesa de Participação”, iniciado um ano
antes junto das federações nacionais de associações
de consumidores de âmbito alimentar: CEACCU, CECU,
FUCI, UNAE e CAUCE-UCA. Todos os intervenientes,
que mantêm um acordo-quadro de colaboração ativo,
realizaram reuniões periódicas ao longo do ano.

Representantes das federações nacionais de associações de consumidores CEACCU, CECU, FUCI, UNAE y CAUCE-UCA, pertencentes à “Mesa de Participação”, junto a Clara Medina, responsável de Informação Corporativa de Mercadona.
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Além disso, durante estes doze meses e através da
“Mesa de Participação”, a empresa trabalhou na elaboração da sondagem “Hábitos de Consumo 2016”, realizada a mais de 2.000 famílias e que forneceu mais de
10.000 dados, que permitiram analisar em profundidade

os hábitos de compra dos consumidores, a informação
e formação geral que têm em matéria de nutrição ou de
rotulagem, bem como a sua predisposição para colaborar em assuntos de relevo como, por exemplo, a Responsabilidade Social e o Desperdício de Alimentos.

Diálogo com a Sociedade
Aproximação a

68

associações de
consumidores nacionais e
autónomas em Espanha
Colaboração com

21

associações de celíacos, de
intolerâncias e outras alergias
Colaboração em

11

estudos e publicações
setoriais

17

acordos de
colaboração
Participação em

17

jornadas e palestras
sobre o setor
Apoio a

37

atos e ações promovidas
pelas associações

122

encontros informativos

31

visitas às instalações da
empresa e interfornecedores
Marta, “Chefe” do supermercado de Barrio Nueva Segovia, Segóvia.
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Alguns
reconhecimentos
sociais de 2016

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

O presidente de Mercadona, Juan Roig, junto à vice-presidente, Hortensia Herrero, e às suas filhas Hortensia, Carolina, Amparo e Juana, durante o ato de entrega da Medalha de Ouro ao Mérito no Trabalho.

Medalha de Ouro ao Trabalho: Em maio de 2016,
o presidente da Mercadona, Juan Roig, recebeu
a Medalha de Ouro ao Mérito no Trabalho, concedida pelo Governo de Espanha, por proposta do
Ministério do Emprego e Segurança Social. No
seu discurso de agradecimento, fez um reconhecimento à sua mãe, Trinidad, com quem aprendeu que “se queres receber, deves primeiro dar”.
O presidente da Mercadona destacou ainda que
“este galardão tem para mim um grande significado, pois permite demonstrar com factos que o
trabalho e o esforço servem para gerar riqueza,
emprego e bem-estar na nossa sociedade”.

cadona consolidou-se no referido ranking como
a empresa com a melhor reputação empresarial
do setor da distribuição generalista e como a segunda de Espanha de todos os setores.

Relatório Merco Empresas: Em 2016, e pelo segundo ano consecutivo, Juan Roig foi o líder empresarial com a melhor reputação em Espanha
no ranking Merco Empresas. Em paralelo, a Mer-

Diploma de Empresas Comprometidas com a
Igualdade: Reconhecimento pelo terceiro ano
consecutivo nas Astúrias.

Alicante move-se Being Smart: Reconhecimento da Câmara Municipal de Alicante à Mercadona
por apoiar o referido projeto, o melhor avaliado
na convocatória de cidades inteligentes.
Prémio Ramón Rubial à Empresa do ano: Galardão pelo contributo para o desenvolvimento
económico no País Basco.
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Gestão Proativa com os Vizinhos
Um dos objetivos que a Mercadona pretende alcançar
é o de construir e consolidar uma relação de convívio com os seus vizinhos, na qual prevaleçam o entendimento e o respeito mútuo. Trabalha de maneira
específica para que a sua atividade comercial não interfira nem provoque nenhum impacto negativo nos
ambientes e bairros nos quais tem presença, e analisa
e valoriza qualquer sugestão que receba. Isto permite corrigir possíveis falhas e pôr em marcha soluções
para as solicitações dos seus vizinhos.
Para tal, a empresa continuou a avançar no projeto “Gestão Proativa com os Vizinhos”, iniciado em
2014. Esta ferramenta preventiva permitiu evitar que
se produzam possíveis incómodos, ao realizar 4.892
inspeções nos processos de carga e descarga, assim
como 5.181 nos processos internos das instalações e
supermercados.
Mas além disso, em 2016 geriram-se 236 sugestões,
queixas e melhorias provenientes de vizinhos, das

Jardim vertical do supermercado de Calle Asura, Madrid.
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quais 78% foram resolvidas de forma satisfatória em
menos de 30 dias, o que pressupõe uma melhoria de
mais de dez pontos em relação ao ano anterior, enquanto nas restantes a duração dependeu do tipo de
intervenção a realizar.
Um jardim vertical em colaboração
com a Fundação Capacis
Em 2016, a Mercadona pôs em marcha, juntamente
com a Fundação Capacis, dedicada à inserção social e
laboral de pessoas com incapacidade, a elaboração de
um jardim vertical na sua loja da rua madrilena Asura.
Com este projeto obteve uma maior integração do supermercado no ambiente, além de evitar aos vizinhos
qualquer incómodo decorrente da sua atividade, ao
isolar tanto acústica como visualmente parte das suas
instalações. Mas além disso, constitui um exemplo da
relação da empresa com associações com fins sociais,
como a Fundação Capacis, com a qual colabora habitualmente para a manutenção das zonas ajardinadas
de algumas das suas lojas.
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Integração em mercados municipais
A Mercadona impulsiona o comércio de proximidade
das zonas e bairros nos quais tem presença e mantém
um compromisso especial com o convívio de formatos
tradicionais.
Em 2016, a empresa continuou a impulsionar a revitalização dos mercados municipais, projeto que iniciou
em 2001. Graças a isso, partilha a sua aposta pela con-

vivência de formatos com mais de 1.760 comerciantes diferentes, após inaugurar 3 novos em Barcelona:
Mercat de Sant Adrià (Sant Adrià de Besós), Mercat de
La Florida (L´Hospitalet de Llobregat) e Mercat Plà de
Montgat (Montgat). Com um total de 36 lojas em mercados municipais no fecho de 2016, a empresa irá continuar a consolidar este projeto de convivência com os
formatos tradicionais.

Colaboração com o comércio de bairro

36
lojas
em mercados municipais

+1.760
comerciantes
partilham o objetivo de recuperar
o comércio tradicional

Fachada do supermercado no Mercat Municipal de Sant Adrià de Besós, Barcelona.

67

4

A Sociedade

Apoio ao empreendedorismo
A Mercadona considera que o empreendedorismo é
um dos motores do crescimento da Sociedade. Para
tal, impulsiona-o tanto interna como externamente, o
que lhe permite incorporar o talento no desenvolvimento do Projeto Mercadona e partilhar também com
a Sociedade iniciativas inovadoras que gerem crescimento e produtividade.
Exemplo de apoio ao empreendedorismo é o patrocínio, junto da EDEM Escola de Empresários e da Associação Valenciana de Empresários (AVE), da categoria “ao Empreendedor” dos Prémios Rey Jaime I. Em
2016, ano da sétima edição desta nova categoria, o
empreendedor galardoado foi Alberto Gutiérrez Garrido, fundador da Aquaservice, empresa líder de distribuição de água através de dispensadores, após ter
sido reconhecida a sua capacidade para gerar emprego, inovação e riqueza em torno de um produto básico
como a água.
A Mercadona mantém há anos uma relação estreita
com o âmbito da docência, com o qual se envolveu

através do Centro Universitário da EDEM Escola de
Empresários, Fundação da qual a companhia é patrocinadora. A fim de contribuir para a formação de futuros
empresários e diretores irradiando os valores fundamentais do Modelo de Qualidade Total, Juan Roig foi
em 2016 professor da Licenciatura em Administração
de Empresas para Empreendedores, onde lecciona algumas das unidades curriculares que se realizam aos
sábados de manhã e é, em simultâneo, padrinho da primeira promoção de diplomados. Além disso, diferentes directivos da Mercadona também formam parte do
corpo docente destes jovens universitários.
Por outro lado, Mercadona continua a promover o importante trabalho que a EDEM realiza há já anos na formação de empreendedores. Em 2016, o presidente da
empresa, Juan Roig, participou no Curso “15x15: 15 dias
com 15 empresários líderes”. Esta Escola de Empresários está integrada, junto a Lanzadera e Angels, no
projeto Marina de Empresas, um grande ecossistema
empreendedor do Mediterrâneo no qual confluem todas as fases do processo de criação de uma empresa:

Os patrocinadores do Prémio Rey Jaime I ao Empreendedor, Mercadona, a Associação Valenciana de Empresários (AVE) e a Escola de
Empresários EDEM, junto ao premiado Alberto Gutiérrez, fundador e diretor executivo da empresa Aquaservice, durante o ato.
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formação, ajuda na colocação em marcha de projetos e
financiamento de iniciativas empresariais.
Sócio ativo do Pacto Mundial
Em 2011, a Mercadona aderiu ao Pacto Mundial pela
defesa dos valores fundamentais em matéria de Direitos Humanos, Práticas Laborais, Proteção Ambiental e
Luta Anticorrupção. Após adquirir em 2015 o compromisso de associada, ao longo dos últimos doze meses
continuou a trabalhar na fomentação dos valores promovidos pelo Pacto Mundial. Com o seu envolvimento ativo, a empresa reforça a sua sustentação dos dez
princípios e valores do referido pacto, tudo o qual se
reflete no relatório de progresso que valida o cumprimento dos mesmos princípios, que se remeteu à Rede
Espanhola do Pacto Mundial.

Consulte o nosso relatório de progresso:
goo.gl/tVWGcH

Inauguração das instalações da Marina de Empresas celebrada em Setembro de 2015 e empresários selecionados na quarta edição da
aceleradora de empresas Lanzadera.
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Mercadona Social
e Responsável
Em 2016, a Mercadona
doou 6.500 toneladas
de alimentos, além das
6.900 toneladas doadas
pelos nossos “Chefes” em
diferentes Operações Quilo
Um dos compromissos que a Mercadona mantém com a
Sociedade é devolver-lhe parte do que recebe da mesma. Em 2016, e dentro do seu compromisso para com
a responsabilidade empresarial, a empresa continuou a
promover o seu plano de ação social, através do qual
apoiou diversas instituições e entidades sociais que, ao
longo do ano, continuaram a desenvolver o seu importante trabalho de ajuda. No total, e através das distintas
iniciativas em que participou em todas as comunidades
autónomas em Espanha, doou 6.500 toneladas de alimentos, o equivalente a 108.000 carrinhos de compra.

Neste mesmo âmbito, a Mercadona continua com o seu
programa de colaboração com as cantinas sociais. De
facto, ao longo de 2016 colaborou com mais de 120 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
consumo.
Operações Quilo e Grande Recolha
Além disso, a Mercadona colaborou através dos
seus supermercados em diferentes “Operações Quilo” e na “Grande Recolha” organizada pelos bancos
alimentares. Em todas estas atividades, a resposta
solidária dos “Chefes” foi espetacular, com 6.900
toneladas doadas. Nestas operações colaboraram
de forma entusiástica os colaboradores da empresa, através da gestão em lojas e do apoio logístico.

Colaboração com

+120

cantinas sociais
Acordos com

60

bancos alimentares
e outras entidades

6.500
toneladas
de alimentos doados

Salvador Botia, responsável do armazém do Refeitório Social do Bairro San Gabriel (Alicante); José Ramón, distribuidor de Mercadona; e
Antonio Moya, presidente da Associação de Vizinhos La Prosperidad “San Gabriel” e responsável pelo refeitório.
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Murais de mosaicos trencadís da secção de carne e charcutaria
do supermercado de Peligros, Granada.

A Fundação Roig Alfonso da Comunidade Valenciana elaborando
os murais.

Os murais de mosaicos trencadís que decoram as secções de peixaria, talho e charcutaria da Mercadona são o resultado do esforço de
mais de 1.000 pessoas, que diariamente participam neste projeto. A empresa agradece o seu trabalho e compromisso, assim como o das
fundações e centros de atividades ocupacionais dos quais faz parte: Fundação Roig Alfonso, Fundação Síndrome de Down, Fundaempleo Azahar e Fundação Espurna; os Centros Especiais de Emprego Purglass e Ivas; a Granja Hogar el Rinconet; Associação Afanías; os
Centros de Atividades Ocupacionais Torreblanca, Ivas el Maestrazgo, El Molí, Ivas Belcaire, Buris-Anna, La Torre, La Xara, El Castellet, Hort
de Feliu, Mislata e Xirivella; a Cooperativa Koynos e os Centros de Atividades Ocupacionais Municipais de Sueca, Requena e María Rafols.

Murais de mosaicos trencadís
Em 2016 a Mercadona, juntamente com a Pamesa Cerámica, continuaram a colaborar com diferentes fundações e centros de atividades ocupacionais na decoração das suas lojas com murais de mosaicos trencadís.
Graças a este trabalho de apoio, e desde o início do
projeto em 2011, mais de 200 pessoas com deficiência
mental trabalharam no fabrico de mais de 3.480 murais distintos, que a empresa utiliza principalmente nas
suas secções de pescado, carne e charcutaria e que se
converteram num símbolo diferencial também do seu
Novo Modelo de Loja.

De facto, em dezembro de 2016 a empresa apresentou
o novo modelo de loja que inclui um desenho renovado
dos murais de mosaicos trencadís, que se irão instalar gradualmente em todos os mercados que a cadeia
inaugure, assim como os que tenha previsto reformar.
Para continuar a desenvolver este projeto, a Mercadona investirá 1,5 milhões de euros em 2017 e contará com a colaboração de vinte fundações e centros
ocupacionais.
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Meio ambiente
e sustentabilidade
Fazer mais com menos
Para a empresa, a proteção e o aproveitamento eficaz
dos recursos naturais são elementos prioritários, consciente de que qualquer melhoria que se promova para
acrescentar valor ao “Chefe” deve ser abordada a partir da premissa de “fazer mais com menos”. Para tal, a
empresa desenvolve estratégias e planos de otimização
cujo objetivo principal é aproveitar ao máximo os recursos disponíveis e minimizar a geração de resíduos.
Com este fim, a empresa dispõe de um sistema próprio
de Gestão do Meio Ambiente, focado em três áreas fundamentais: otimização logística, eficiência energética e
redução de resíduos. Neste contexto, em 2016 a Mercadona decidiu colocar em marcha o seu Novo Modelo de
Loja Eficiente, um projeto muito relevante dentro do seu
compromisso com o respeito pelo meio ambiente, pois
gera poupanças energéticas de 40% em relação a uma
loja convencional.

Otimização logística e transporte sustentável: transportar mais com menos recursos e aproveitar ao máximo
o espaço de cada camião. A frota de camiões é composta na sua totalidade por veículos que cumprem as
normas Euro 5 e Euro 6, as mais exigentes em matéria
de emissões. Além disso, a Mercadona está a trabalhar
no Projeto Distribuição Urbana Sustentável com camiões
movidos a gás.
Eficiência energética: utilizar unicamente a energia de
que se necessita e implementar medidas para um uso
energético eficiente. O Novo Modelo de Loja da Mercadona incorpora novas medidas de isolamento e poupança, o que permite que nestas lojas o consumo energético
seja 40% menor em relação a uma loja convencional, o
que evita a emissão de aproximadamente 700 toneladas
de CO2 por loja ao ano.
Redução de resíduos: reciclar todos os resíduos de cartão, plástico, poliexpan e madeira mediante gestores autorizados e tratar de reduzir a própria geração de resíduos. Além disso, a Mercadona trabalha no sentido de
reduzir os resíduos gerados na loja, mediante a gestão
adequada dos produtos, a liquidação de produtos frescos
e a doação de alimentos aptos para o consumo, mas não
para a venda.

20

27 M€

de poupança energética

de investimento em proteção
do meio ambiente

869

16.000

50% da rede de lojas

redução de emissões CO2

milhões de KWh

lojas ecoeficientes
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Principais linhas de ação

toneladas
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Fachada do supermercado Los Tempranales em San Sebastián de los Reyes, Madrid.
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Estratégia Economia Circular
Converter resíduos em recursos
A Mercadona há já anos que impulsiona a estratégia Economia Circular para otimizar o uso dos recursos
naturais, atendendo à premissa de converter resíduos em recursos. Tal permite aproveitar alguns dos
resíduos dos seus processos, que converte em recursos para os reincorporar no ciclo da economia
produtiva e, com isso, reduzir o impacto da sua atividade para o meio ambiente.
Graças a esta estratégia, que desenvolve e implementa em colaboração com os interfornecedores,
a empresa conseguiu construir um círculo virtuoso no qual os resíduos são tratados para recuperar
matérias-primas que, por fim, se convertem em novos produtos.

0
Produtos

1
Resíduos
do processo
Identificam-se os
resíduos que podem
utilizar-se para outros
processos e põem-se em
contacto os fabricantes
interfornecedores
que possam abordar
o novo projeto.
Exemplo: Utilização
da casca do arroz
do interfornecedor
Arrocerías Pons como
adubo orgânico,
conseguindo assim
zero desperdícios.

María Pilar, colaboradora do supermercado do centro comercial Ébora Centro em Talavera de la Reina, Toledo.
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2

Tratamento
Tratam-se os resíduos mediante a sua
limpeza, purificação ou refinamento
com o objetivo de que se possam
utilizar como matéria-prima, o que pode
implicar, um investimento importante
por parte do fabricante interfornecedor
que assume este compromisso.

Exemplo: Os
pães partidos do
interfornecedor
Anitín são utilizados
pelo interfornecedor
Cunicarn como
matéria-prima para a
produção de rações
para animais.

3
Recuperação
de matérias-primas
Uma vez que o resíduo
esteja devidamente
tratado, obtém-se
matéria-prima apta
para formar parte de
um novo processo
produtivo. Assim, o
resíduo converte-se novamente num
recurso valioso.

4

Novos produtos

A Economia Circular termina o
seu ciclo quando os produtos
elaborados a partir das matérias-primas recuperadas voltam
às prateleiras das lojas.

Exemplo: Os pedaços
de brócolos partidos
do interfornecedor
Agromediterránea são
aproveitados como
brócolos para cozer para o
interfornecedor Verdifresh.

Exemplo: São
aproveitados os
tentáculos de potas
gigantes e a tinta de
sépia do interfornecedor
Profand para conservas do
interfornecedor Escurís.
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Evitar o desperdício alimentar
A Mercadona desenvolve diferentes estratégias para
reduzir ao máximo o desperdício alimentar. De facto,
conta precisamente com diferentes ferramentas próprias de gestão interna que propiciam o máximo ajuste
nos pedidos, o que por sua vez permite dar saída a
todo o género que se receba nas lojas.
Em 2016, participou ainda na estratégia do MAPAMA
“Mais alimento, menos desperdício”, cujo objetivo é prevenir e reduzir o desperdício alimentar. Paralelamente,
e um ano mais, fez parte da iniciativa da AECOC “Na
alimentação não deve haver desperdício, aproveite-a”,
programa que põe em contacto todos os intervenientes da cadeia de abastecimento para criar sinergias e
prevenir o desperdício alimentar em todos os âmbitos.
Retail Forum
Desde a sua fundação, em 2009, a
Mercadona faz parte do Fórum Europeu dos Retalhistas para a Sustentabilidade (REAP), no qual distribuidores líderes de toda a Europa
adotam compromissos e partilham boas práticas para
melhorar a sustentabilidade dos seus processos. Os
distribuidores que participam neste projeto são monitorizados anualmente por uma auditora externa.
Copresidido pela Comissão Europeia, a meta fundacional do REAP, e pela qual continuou a trabalhar em 2016,
é avançar no sentido do objetivo comum de conseguir
uma economia circular na qual os recursos naturais se
aproveitem ao máximo e os resíduos se minimizem.

A pertença ao REAP implica a aceitação do seu código
de conduta, pelo que as empresas assinantes se comprometem a:
1. Fomentar a produção e o uso de produtos			
sustentáveis
2. Reduzir o impacto ambiental das lojas
3. Otimizar o transporte de mercadorias
4. Reduzir embalamentos e minimizar resíduos
5. Melhorar o acesso aos estabelecimentos
6. Melhorar a comunicação com os clientes
Pesca sustentável
No fim de 2016, a Mercadona conseguiu com que todos
os seus fornecedores retificassem a Política de Compra de Produtos da Pesca que a empresa desenvolveu
em 2012. Com este esforço conjunto, para o qual se
trabalhou minuciosamente durante todos estes anos, a
Mercadona e os seus fornecedores garantem aos seus
“Chefes” o seu compromisso com a sustentabilidade
dos produtos de pesca que lhes oferece.

Para mais informações,
consulte a Memória do Meio
Ambiente da Mercadona,
de periodicidade bienal:
goo.gl/31vHlu

Acessível em:
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Algumas entidades e organismos
com os quais a Mercadona colabora

AECOC

AECOSAN

Associação Agência Espanhola
de Consumo,
Espanhola de
Segurança
Codificação
Alimentar e
Comercial
Nutrição

ERRT

FACE

European
Retail Round
Table

Federação de
Associações
de Celíacos
de Espanha

ASEDAS

AINIA

AVE

Associação
Espanhola de
Distribuidores,
Autosserviços e
Supermercados

Associação para
a Investigação
da Indústria
Agroalimentar

Associação
Valenciana de
Empresários

Fórum
Interalimentar

Fundação
COTEC

Fachada do supermercado de Santa Eulària des Riu, Ibiza.
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Fundação CyD
Conhecimento e
Desenvolvimento

Câmara
de
Espanha

Fundação
ÉTNOR

Câmara Oficial
de Comércio
de Espanha
na Bélgica e
Luxemburgo

Fundação
Seres

Cátedra da
Empresa
Familiar da
Universidade de
Alicante

IEF
Instituto da
Empresa Familiar
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Conselho
Ecoembalajes
EDEM
CEOE
MAPAMA
Assessor
España
Escola de
Confederação Espanhola
Direções Gerais
Agroalimentar
Empresários
de Organizações
do Ministério
do Instituto San
Empresariais e suas
da Agricultura
Telmo
respetivas organizações
e Pescas,
territoriais e autónomas
Alimentação e Meio
Ambiente

Mestrado em
Gestão de
Empresas
Agroalimentares
da Fundação Lafer

Pacto
Mundial

ENAC

ESCODI

Entidade
Nacional de
Acreditação

Escola Superior
de Comércio e
Distribuição de
Terrassa

Retail Forum

Respon.cat

SESAL

Fórum Europeu dos
Retalhistas para a
Sustentabilidade

Responsabilidade
Social na
Catalunha

Sociedade Espanhola
de Segurança
Alimentar

Transforma
España

EuroCommerce

Autoridades
de Saúde ou
Segurança Alimentar
nas diferentes
Comunidades
Autónomas em
Espanha
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Fachada do supermercado de Puerta de Alicante, Alicante.
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5. O Capital
Atividade e evolução
da empresa

Os lucros devem 		
chegar depois de se terem
satisfeito os restantes
componentes
Fundada em Tavernes Blanques (Valência) em 1977, o
objeto social da Mercadona é “a compra e venda de
todos os artigos que compõem o ramo alimentar, assim como o comércio, podendo abrir estabelecimentos para o comércio grossista e retalhista dos referidos
produtos, a prestação de serviços de transporte de todos os tipos de mercadorias, e realizar estudos, programas, relatórios e qualquer outra atividade que direta ou
indiretamente se relacione com a informática e gestão,
contabilidade, administração e controlo de empresas”.
A Mercadona dedica-se à distribuição de produtos alimentares, de drogaria e perfumaria, através dos seus
1.614 supermercados, que se abastecem a partir dos
diferentes blocos logísticos que a empresa tem estrategicamente localizados em todo o território nacional.

A satisfação do quinto componente, o Capital, é evidente nos dados económicos da empresa e não seria
possível sem primeiro obter a satisfação dos outros
componentes, como definimos no Modelo da Mercadona. A confiança que dia a dia depositam na empresa as
5,1 milhões de famílias, o esforço diário na realização da
rotina diária dos 79.000 colaboradores, o compromisso dos fornecedores e o bom acolhimento por parte da
sociedade permitiram à empresa alcançar os objetivos
económicos, 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 data de
27 de janeiro de 2017, emitiu o seu relatório sem reservas, conforme vem sendo habitual. Este relatório, juntamente com as contas anuais, está arquivado no Registo
Mercantil de Valência.
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María del Carmen, “Chefe” do supermercado de Algeciras, Cádiz.

O sucesso partilhado sabe melhor
Principais números

2015

2016

Unidades de venda quilolitros

10.649

11.071

+4%

Faturação

20.831

21.623

+4%

Resultado operacional

765

779

+2%

Resultado antes de impostos

810

803

-1%

611

636

+4%

(milhões de euros e de kilitros)

Resultado líquido do exercício

% Variação

Estes números reforçam a solidez de uma gestão baseada no Modelo de Qualidade Total.
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Unidades
de venda (kilitros)

Vendas

No encerramento do exercício, a empresa alcançou um valor de 11.071 milhões de kilitros vendidos, 4% mais do que os 10.649 de 2015. Este
valor manifesta a confiança depositada pelos 5,1
milhões de famílias ao longo destes doze meses.

A confiança dos “Chefes”, a abertura de 50 lojas (10 encerramentos), as reformas feitas em 35
supermercados e a aposta firme em prescrever
a gama com a melhor relação qualidade/preço
que satisfaça as necessidades dos nossos “Chefes” permitiram à Mercadona alcançar em 2016
um volume de faturação de 21.623 milhões de euros, 4% mais que em 2015.

Evolução kilitros vendidos

Evolução das vendas brutas

2015

10.649

11.071

2016

2015

20.831

21.623

2016

milhões de quilolitros (kilitros)

milhões de euros

Lucro

EBITDA

O lucro antes dos impostos situou-se em 803
milhões de euros em 2016, face aos 810 milhões
de euros do exercício anterior. Em 2016, o lucro
após os impostos foi de 636 milhões de euros,
mais 4% do que em 2015, ano em que a Mercadona obteve um resultado líquido de 611 milhões
de euros.

O resultado operacional da Mercadona manteve
uma evolução de acordo com as restantes
magnitudes, situando-se o EBITDA da empresa
no encerramento do exercício de 2016 em 1.092
milhões de euros, face aos 1.120 milhões de euros
do ano de 2015.

Evolução dos lucros líquidos

Evolução do EBITDA

2015
2016
milhões de euros

611

636

2015

1.120

2016

1.092

milhões de euros
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Investimentos
A 31 de dezembro de 2016, a Mercadona conta
com um total de 1.614 supermercados e está presente em todas as províncias e comunidades autónomas de Espanha. Além disso, prevê-se a curto prazo a abertura de lojas em Ceuta e Melilha.
Durante estes doze meses, a Mercadona realizou
investimentos num valor de 685 milhões de euros, destinados, principalmente, à continuação
das obras do novo bloco logístico de Abrera
(Barcelona) e de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava),
assim como à construção de 50 novas lojas e à
reforma de 35 supermercados para os adequar
aos padrões de comodidade e eficiência energética da cadeia.
Além disso, no presente exercício desenhou-se
um plano de atuações e reformas para os próximos anos que implicarão a substituição dos ativos que não cumpram os parâmetros definidos
nos novos modelos, melhorias nas estratégias
de manutenção dos ativos e novos movimentos
para modernizar a logística da empresa e melhorar a qualidade do trabalho nas suas instalações.

Evolução dos investimentos
2015
2016
milhões de euros

84
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Capitais próprios

Em milhões €

A capitalização de praticamente a totalidade dos
lucros obtidos pressupôs que, no encerramento
do exercício de 2016, o valor dos recursos
próprios ascendesse a 4.912 milhões de euros.
Esta política tem reflexo em rácios como a
Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE),
obtida através da divisão dos lucros pela média
dos capitais próprios do exercício, no qual é
patente a solidez dos mesmos, assim como a
coerência na aplicação do Modelo de Qualidade
Total, onde a satisfação do componente Capital
se entende sempre a longo prazo e se consegue
após se satisfazer os restantes componentes.

Lucro

2016
636

Capitais próprios no início do exercício

4.392

Capitais próprios no fim do exercício

4.912

Média dos Capitais próprios

4.652

ROE

%Variação
+4%

+12%

14%

Cabe assinalar a constante evolução do rácio de recursos
próprios em relação ao ativo total, que passou de 57% em
2015 para 60% em 2016.

Outros indicadores
O prazo médio de pagamento aos fornecedores
foi de 45 dias e o prazo médio de rotação de
existências de 15 dias.
Os dados do Fundo de maneio do presente exercício são os seguintes:

A capacidade de a Mercadona fazer frente às suas obrigações e aos seus projetos de investimento e expansão com os
resultados gerados pela atividade, sem necessidade de recorrer a financiamento alheio, é mostrada na Demostração
de Fluxos de Caixa:

Em milhões €
Em milhões €

2016

Ativo corrente

4.249

Passivo corrente
FUNDO DE MANEIO

3.191
1.058

2016

Fluxos das atividades operacionais

880

Fluxos das atividades de investimento

(719)

Fluxos das atividades de financiamento (dividendos)

(116)

Aumento líquido de caixa

45
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MERCADONA, S.A.
Balanço a 31 de dezembro de 2016
(em milhares de euros)

ATIVO NÃO CORRENTE
Ativos fixos tangíveis
Ativos por impostos diferidos
		

ATIVO CORRENTE

3.898.464
47.256
4.248.917			

Inventário

716.407

Devedores

128.180

Investimentos financeiros

102.520

Caixa e depósitos bancários

3.301.810

TOTAL ATIVO

8.194.637

CAPITAL PRÓPRIO

4.911.843

Capital próprio
		
Reservas
		
Resultado líquido do exercício

		
PASSIVO NÃO CORRENTE

Provisões e dívidas a longo prazo
		
Passivo por impostos diferidos
		

15.921
4.259.662
636.260
91.743
25.272
66.471

PASSIVO CORRENTE

3.191.051

Fornecedores
		
Credores

2.266.580

Estado e outros entes públicos
		
Pessoal

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
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3.945.720		

339.318
337.440
247.713

8.194.637
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MERCADONA, S.A.
Conta de perdas e ganhos correspondente ao exercício encerrado a 31 de dezembro de 2016
(em milhares de euros)

Vendas e outros proveitos

  19.802.382

Aprovisionamentos

  (15.028.974)

Outros rendimentos operacionais

  21.133

Gastos com o pessoal

  (2.502.267)

Outros gastos operacionais

  (1.199.952)

Amortização do ativo fixo tangível
		

  (312.977)

RESULTADO OPERACIONAL

779.345

Rendimentos financeiros
		
Deterioração e resultados  

  26.161

RESULTADO FINANCEIRO

23.567

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

  (2.594)

802.912
(166.652)
636.260
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Montra do novo Modelo de Loja.
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Trajetória Mercadona
1977-2016

1977

1981

1982

1986

O matrimónio formado
por Francisco Roig Ballester (1912-2003) e 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 Fernando, Trinidad
e Amparo, compram a
Mercadona do seu pai. A
empresa conta com 8 lojas de aproximadamente
300 m2 de sala de vendas.
Juan Roig assume a direção da empresa, que inicia a sua atividade como
empresa independente.

Primeira empresa em Espanha a utilizar o scanner
para a leitura do código
de barras nos pontos de
venda.

Implementação do cartão
de compras, de utilização
gratuita para “O Chefe”.
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Trajetória

1988

1990

1993

1996

Inauguração do bloco
logístico de Riba-roja de
Túria (Valência), pioneiro
em Espanha por estar totalmente automatizado.

Juan Roig e Hortensia Mª
Herrero passam a deter
a maioria do capital da
empresa.

Após alcançar a quantidade de 10.000 colaboradores e 150 lojas, implantação da estratégia
comercial SPB (Sempre
Preços Baixos), que mais
adiante resultará no Modelo de Qualidade Total.

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

Aquisição dos Supermercados Superette, que
contavam com 22 lojas
em Valência.

90

Abertura do supermercado número 200, em
Segorbe (Castellón).
Assina-se o primeiro
contrato coletivo da
empresa para todos os
colaboradores.
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1997

1999

2000

2001

Acordo de união com os
Armazéns Gómez Serrano, Antequera (Málaga).

Termina o processo iniciado em 1995 de converter em colaboradores
fixos todos os membros
do quadro, que nesse
momento eram 16.825
colaboradores.

Construção do bloco logístico de Sant Sadurní d’Anoia
(Barcelona).

Inauguração do primeiro
centro educativo infantil
gratuito para os filhos dos
colaboradores, no bloco
logístico de Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona).

Inauguração do bloco
logístico de Antequera
(Málaga).

Celebração da primeira Reunião de Interfornecedores.

Inicia-se o projeto do
novo design e modelo de
perfumarias.

Inauguração, em Massanassa (Valência), da primeira
Loja por Ambientes.

A Mercadona atinge 500
lojas com a abertura do
seu primeiro supermercado em Linares (Jaén).

do
ContraAssinatura
to Coletivo da Empresa
(2001-2005).
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Trajetória

2003

2004

2005

2006

A primeira empresa a realizar uma Auditoria Ética.

Inauguração do bloco
logístico de Huévar (Sevilha) e do terceiro centro educativo infantil da
empresa.

Implantação do novo uniforme Mercadona.

Vigésimo quinto aniversário da empresa.

Inauguração do bloco logístico de Granadilla de
Abona (Tenerife).

Inauguração da loja número 1.000 da empresa,
em Calp (Alicante).

Assinatura do novo Contrato Coletivo da Empresa para os próximos quatro anos (2006-2009).

Relançamento da nova imagem do Cartão Mercadona.

Inauguração do bloco logístico de San Isidro (Alicante) e do segundo centro educativo infantil da
empresa.
Lançamento da nova linha
de perfumes Hortensia H.
Inauguração de um supermercado nas instalações do Mercat de l’Olivar, em Palma de Maiorca.
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O Comité de Direção decide como norma geral
não abrir os supermercados aos domingos.
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2007

2008

2013

2014

Colocação em marcha
da primeira fase do bloco logístico Almacén Siglo XXI de Ciempozuelos
(Madrid).

Realinhamento da Mercadona com o Modelo de Qualidade Total,
quinze anos após a sua
implantação.

Assinatura do Contrato
Coletivo e Plano de Igualdade 2014-2018.

Abertura do supermercado 1.500, situado na
cidade de Santander, no
bairro de Cazoña.

Quarta empresa do mundo com melhor classificação em termos de reputação corporativa, de
acordo com o estudo do
Instituto de Reputação,
de Nova Iorque.

Carrinho de compras
para oferecer ao “Chefe” o carro da Compra
Completa de maior qualidade e mais barato do
mercado.
Inauguração do bloco logístico de Ingenio (Gran
Canaria).

Reinventarmo-nos
para
sermos mais comerciantes. Implantação de novas
secções de fresco.
Início do desenvolvimento
da Cadeia Agroalimentar
Sustentável da Mercadona.

Colocação em marcha do
novo Centro de Processamento de Dados situado
em Albalat dels Sorells
(Valência).

Inauguração
do
bloco logístico de Guadix
(Granada).
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Trajetória

2015

2016

Novo Centro de Formação e Serviços em Albalat
dels Sorells (Valência).

Aprova o início do seu
projeto de internacionalização com a entrada em
Portugal.

O modelo de inovação radical da Mercadona
é
reconhecido
internacionalmente.
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Inaugura os dois primeiros supermercados com
o Novo Modelo de Loja
Eficiente, situados em
Puerto de Sagunto (Valência) e na localidade de
Peligros (Granada).
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O Projeto Mercadona
continua a avançar...
Interior do supermercado no centro comercial La Marina, Finestrat, Alacant.
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