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Miriam e César, “Chefes” do supermercado de La Venta, em Collado Villalba, 
Madrid.

Bolos de coco na secção de pastelaria, elaborados 
pela Pastelaria e Confeitaria Rolo.

Entrada de um supermercado com o Novo Modelo de Loja Eficiente.
Eva, colaboradora do supermercado de Miralbueno, 
Saragoça.
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O COLABORADOR

65
milhões de euros 
investidos em formação

84.000
COLABORADORES
com emprego estável 
e de qualidade

5.000
NOVOS POSTOS DE 
TRABALHO EFETIVOS

120
DIRETIVOS EM 
PORTUGAL

1.312
EUROS BRUTOS/MÊS
salário inicial do pessoal em 
Espanha

1.132 EUROS LÍQUIDOS/MÊS

313
milhões de euros
em prémios por objetivos 
repartidos entre a equipa

“O CHEFE”

240
NOVIDADES NA GAMA 
DE PRODUTOS

105
MELHORIAS DE PRODUTOS

5,2
MILHÕES DE FAMÍLIAS
compram na Mercadona

157
CENTROS ADAPTADOS AO 
NOVO MODELO DE LOJA 
EFICIENTE

1.627
LOJAS EM 2017
29 aberturas

15,2%
de quota de mercado 
na área total de 
vendas da distribuição 
organizada em Espanha

2017
OS NOSSOS FACTOS 
MAIS RELEVANTES
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A SOCIEDADE

IMPACTO DA CADEIA DE 
MONTAGEM DA MERCADONA 
EM ESPANHA:

545.000 
postos de trabalho diretos, 
indiretos e induzidos

3% do total de emprego

1,7%
do PIB espanhol

19.500 milhões de euros

COMPROMISSO SOCIAL:

+140
cantinas sociais

+60
bancos alimentares 
e outras entidades

9.600
toneladas de alimentos 
doados

28 
fundações e centros 
ocupacionais

1.000 pessoas com 
deficiência mental elaboram 
os murais de trencadís* 
dos supermercados

*mosaicos típicos do Mediterrâneo

1.441
milhões de euros 
CONTRIBUIÇÕES 
TRIBUTÁRIAS

O FORNECEDOR

17.533 
milhões de euros 
COMPRAS EM ESPANHA 
mais de 85% do total

120
INTERFORNECEDORES 
FABRICANTES

706
milhões de euros 
investidos pelos 
interfornecedores e 
fornecedores especialistas

+2.700
FORNECEDORES 
COMERCIAIS 
e de serviços

80
NOVAS FÁBRICAS, 
LINHAS OU 
AMPLIAÇÕES

+20.000
PME E PRODUTORES 
de matérias-primas

O CAPITAL

22.915
milhões de euros  
FATURAÇÃO (+6%)

1.008
milhões de euros 
INVESTIMENTO (+47%)

201
milhões de euros 
destinados a reforçar os 
FUNDOS PRÓPRIOS

11.586
MILHÕES DE QUILOLITROS 
(quilitros) vendidos (+5%)

322
milhões de euros 
LUCRO LÍQUIDO (-49%)
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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Na Mercadona, continuamos empenhados numa grande 

transformação para consolidar as mudanças que todos os 

que formamos parte deste projeto decidimos empreender. 

O caminho que seguimos obriga-nos a sair da nossa zona 

de conforto e passar das palavras aos atos. Sabemos que 

a melhor forma de envolver as pessoas num propósito co-

mum é através do exemplo pessoal de cada um, que atrai 

e inspira os outros.

O nosso projeto está em constante adaptação para aten-

der às necessidades dos cinco componentes que formam 

a empresa (“O Chefe”, que é como chamamos aos clientes 

na Mercadona, O Colaborador, O Fornecedor, A Sociedade 

e O Capital). Desta forma, na Mercadona, o mais estável é a 

mudança, tendo sempre “O Chefe” como orientação.

Para sermos capazes de identificá-la e abordá-la, antes 

que a realidade nos obrigue a fazê-lo, a agilidade torna-se 

um fator-chave e um elemento diferenciador na tomada 

de decisões. Porque, embora muitas vezes não disponha-

mos de todas as informações, estamos conscientes de 

que, se esperarmos até as ter, corremos o risco de per-

der oportunidades. Por essa razão, e sabendo que todos 

na empresa temos um Modelo de referência, a agilidade 

chegou à Mercadona para ficar, assumindo que os erros 

que possamos cometer são erros que temos de reconhe-

cer e uma oportunidade para melhorar. Isto é o que nos 

permite continuar a aprender, inovar e melhorar a expe-

riência de compra do “Chefe” e a satisfação dos restantes 

componentes.

A nossa empresa continua a trabalhar para integrar ainda 

mais no seu ADN a simplicidade - outra qualidade igual-

mente necessária e imprescindível para avançar. Eliminar a 

complexidade e colocar o foco na simplicidade, principal-

mente naquilo que se refere aos nossos métodos e proces-

sos, supõe um grande avanço competitivo para a cadeia 

de montagem da empresa.

Para enfrentar esses desafios, temos de ser radicais, isto 

é, fazer sempre o que decidimos fazer e garantir sempre a 

excelência no nosso trabalho diário. Tendo sempre como 

referência o Modelo da Mercadona, devemos pensar cons-

tantemente na melhor forma de lhe acrescentar valor, com 

decisões e reflexões baseadas nele. Para isso, estamos a 

impulsionar uma grande mudança disruptiva com base na 

teoria da contrastação. Uma mudança que nos levou a, em 

vez de nos medirmos pelo resultado, começar a fazê-lo 

pelo esforço diário que empenhamos no nosso trabalho 

de rotina para satisfazer os cinco componentes e, deste 

modo, conseguir os resultados.

É na aplicação destes conceitos que se enquadram os mo-

vimentos feitos pela empresa em 2017. Continuámos a pro-

mover a nossa gama eficaz, elaborada a partir do “Chefe” 

e com a qual garantimos a mais alta qualidade ao menor 

preço. Também reforçámos a nossa capacidade de o sur-
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“Na Mercadona estamos 
comprometidos com 
uma grande mudança 
disruptiva e a agilidade, a 
simplicidade e a contrastação 
chegaram para ficar”

É neste compromisso que se enquadram os 322 milhões de 

euros de lucro líquido obtido em 2017 pela empresa, 49% 

menos do que em 2016. Esta redução, que a empresa já 

tinha anunciado e que tinha como previsão 70%, é fruto da 

decisão estratégica de assumir que, ao longo dos próximos 

anos, “o lucro para os cinco componentes a longo prazo é 

o investimento”, a fim de construir a Mercadona do futuro. 

Porque na Mercadona, primeiro está a satisfação do “Che-

fe”, depois vem a venda e com tudo isto chega o benefício.

Além disto, cabe acrescentar a criação de 5.000 novos 

postos de trabalho estável, o que significa que fechámos 

o ano com um quadro de mais de 84.000 pessoas, cujo 

talento, motivação e implicação no trabalho diário são as 

principiais forças motrizes do sucesso da Mercadona. Com 

elas, a empresa partilhou, por mais um ano e no âmbito de 

prémios por objetivos alcançados, 313 milhões de euros.

Se há algo que perseguimos com obstinação na Mercado-

na é construir um modelo de negócio baseado no esforço 

e na liderança. Neste sentido, 2017 representou um ponto 

de viragem, ao assumir que, para dispor de equipas mo-

tivadas e de alto desempenho, a responsabilidade princi-

pal são as pessoas e o seu esforço, depois os resultados. 

Porque se cada um de nós se esforçar todos os dias para 

satisfazer e surpreender os nossos “Chefes”, os resultados 

chegarão. 

Este é o nosso principal desafio para 2018: continuar a 

construir um modelo diferente para poder avançar no ca-

minho traçado e, onde este não exista, criá-lo; um modelo 

em que o crescimento partilhado pelos cinco componen-

tes da Mercadona faça desta uma empresa da qual as pes-

soas se sintam orgulhosas. Como tem sucedido ao longo 

da história do Projeto Mercadona, para alcançar esta Visão, 

contamos com o apoio dos nossos acionistas e do nosso 

Conselho de Administração, cuja implicação e compromis-

so também gostaria de agradecer.

Juan Roig

preender através da inovação e do esforço dos interfor-

necedores e fornecedores especialistas. A sua colabora-

ção é fruto de toda a Cadeia Agroalimentar Sustentável 

da Mercadona (CASPOPDONA), bem como um elemento 

fundamental que fez com que novos “Chefes” tenham de-

cidido partilhar todos os dias connosco a sua experiência 

de compra nos nossos 1.627 supermercados, facto que le-

vou, entre outros, a um aumento de 6% no crescimento de 

vendas em superfície constante da Mercadona em 2017.

Ao mesmo tempo, remodelámos nestes últimos doze me-

ses mais de 126 supermercados, os quais, juntamente com 

as 29 aberturas realizadas, somam no fecho do ano 157 

centros com o novo modelo de loja eficiente. Além dis-

so, na nossa tentativa para ganhar frescura e ser cada vez 

mais lojistas e especialistas, estamos a desenvolver o pro-

jeto Frescos Global, incorporando melhorias significativas 

nas nossas secções de frescos e uma maior adaptação da 

gama aos produtos locais.

Todos estes movimentos contribuíram para o crescimento 

de 5% do volume de vendas da Mercadona, durante es-

tes doze meses, atingindo os 11.586 milhões de quilolitros. 

Igualmente, a faturação aumentou 6% em relação a 2016, 

atingindo os 22.915 milhões de euros.

Outro avanço em 2017 que vale a pena mencionar é o reali-

zado em Portugal, país que continuamos a conhecer, como 

resultado da coinovação com os consumidores portugue-

ses, os seus gostos e preferências e no qual continuamos 

a trabalhar para abrir as nossas primeiras quatro lojas em 

2019, assim como o nosso primeiro bloco logístico. 

Também tomámos medidas para consolidar o nosso proje-

to de inovação digital. Exemplo disso é o contrato de cinco 

anos assinado com a empresa líder de mercado em soft- 

ware de aplicações empresariais, SAP, que forma parte do 

plano estratégico de transformação digital da empresa, ou 

o avanço no desenvolvimento do projeto da Mercadona 

online.

Para alcançar de forma sustentável todos estes objetivos, 

a Mercadona destinou, ao longo destes doze meses, um 

investimento de 1.008 milhões de euros, dedicado, além 

dos movimentos detalhados acima, à abertura e reforma 

de novas lojas e a otimizar a nossa rede logística. Um in-

vestimento que decorre do compromisso de todos nós, 

que formamos a empresa, de fazer tudo o que for neces-

sário para transformar a Mercadona, tendo como alvo, não 

o curto, mas o médio e o longo prazo. 
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COMITÉ DE DIREÇÃO

José Jordá
Diretor-Geral de 

Lojas e Prescrição 
Perecíveis

Juan Antonio 
Germán

Diretor-Geral de 
Relações Externas 

e Mecenato

Garante o bom funcionamento da organização e o cum-

primento das políticas e procedimentos estabelecidos 

pelo Conselho de Administração

Juan Roig
Presidente

José Miguel 
Fernández
Diretor-Geral de 
Compras Laticínios 
e Cervejas

Rosa Aguado
Diretora-Geral de 
Obras e Expansão

Aleix Juan
Diretor-Geral de 
Informática

David Cid
Diretor-Geral de 

Compras Derivados 
do Petróleo

José Luis 
de Diego
Diretor-Geral 
de Compras 
Transformados 
do Campo

Daniel Blasco
Diretor-Geral de 
Recursos Humanos
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Presidente

Vice-presidente

Secretária do Conselho

Vogais

Juan Roig Alfonso

Hortensia Mª Herrero Chacón

Carolina Roig Herrero

Hortensia Roig Herrero

Amparo Roig Herrero

Juana Roig Herrero

Rafael Gómez Gómez

Fernando Roig Alfonso

Conselho de Administração
É o órgão responsável pela gestão, organização e 

representação da empresa. 

Rafael Gómez Gómez

Carolina Roig Herrero

Juana Roig Herrero

Presidente

Secretária

Vogal

Comissão de Auditoria
Apoia o Conselho de Administração na 

supervisão, entre outros, da informação 

contabilística, fiscal e financeira, dos 

serviços de auditoria, o cumprimento e a 

gestão de riscos.

Francisco López

Diretor-Geral de 
Compras Frutas 

e Verduras

Oriol Montanyà
Diretor-Geral 
de Logística

Héctor 
Hernández
Diretor-Geral 
Jurídico, 
Organizacional e da 
Marina de Empresas

Ramón Bosch
Diretor-Geral 
Financeiro e Fiscal

Francisco 
Espert
Diretor-Geral de 
Prescrição Secos

Rafael Berrocal
Diretor-Geral de 
Compras Carne e Mar
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Vinhas do fornecedor Vitivinícola del Ribeiro em Ribadavia, 
Ourense.

A MISSÃO
“Prescritores totais dos produtos e 
das soluções necessárias para que 
‘O Chefe’ possa formar o seu Carri-
nho de Compras* (Frescos e Secos) 
dentro de uma Cadeia Agroalimen-
tar Sustentável”

* Carrinho de Compras: a Compra Total do “Chefe” 
com a mais alta qualidade ao menor custo mensal

A VISÃO
“Conseguir uma Cadeia Agroali-
mentar Sustentável da Mercadona 
que a Sociedade queira que exista 
e pela qual sinta orgulho, através da 
liderança e tendo ‘O Chefe’ como 
orientação”

Quem tem um Modelo 
tem um tesouro 
e aplicá-lo todos os 
dias é o segredo do 
sucesso da Mercadona
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O Modelo

Através do Modelo, a nossa responsabilidade como 

empresa é satisfazer os cinco componentes, sempre.

Os princípios do Modelo 

O Modelo da Mercadona é o quadro de referência para 

todos aqueles que fazem parte do seu projeto e con-

tribui para que todos caminhem na mesma direção. Os 

seus princípios são verdades universais e paradigmas 

que, postos em prática diariamente, permitem conso-

lidar esse Modelo e fazê-lo evoluir com agilidade para 

satisfazer, de uma forma aberta e colaborativa, os cinco 

componentes de toda a Cadeia Agroalimentar Susten-

tável da Mercadona nesta ordem e com a mesma inten-

sidade: “O Chefe”, como denominamos internamente 

os clientes, O Colaborador, O Fornecedor, A Sociedade 

e O Capital.

Para construir um projeto de crescimento sustentável 

e partilhado, a Mercadona baseia todas as suas de-

cisões no Modelo de Qualidade Total, um modelo de 

gestão específico desde 1993, que tem evoluído ano 

após ano com a participação daqueles que formam a 

empresa. Através deste modelo, desenvolve estraté-

gias e objetivos específicos com uma perspetiva em-

presarial que se baseia numa cultura de participação 

para gerar um crescimento inovador, sustentável e 

partilhado. Com isto, o objetivo perseguido é um mo-

delo de empresa diferenciador, que a sociedade quei-

ra que exista e que facilite a tomada de decisões, ten-

do sempre a satisfação do “Chefe” como orientação.

Uma empresa em constante evolução 
e que contrasta o seu esforço diário

Desde a sua fundação, a Mercadona é uma empresa 

em constante evolução. As reflexões de todos os cola-

boradores têm ajudado a enriquecer os princípios do 

Modelo, que servem de referência no trabalho diário. 

Um princípio fundamental é a Teoria da Contrastação, 

uma grande mudança disruptiva na empresa que con-

tribui para garantir a excelência sempre, de forma radi-

cal, para satisfazer assim os cinco componentes. A sua 

posta em prática implica medir-se mais pelo esforço 

(seguir os métodos), do que pelo resultado, com a con-

vicção de que, com o esforço, os resultados chegam.

Evolução do Projeto da Mercadona

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, limpeza da roupa e do lar e higiene 

pessoal dos seus clientes, assim como as necessida-

des relacionadas com a alimentação e o cuidado dos 

seus animais de estimação. Conta com uma equipa de 

84.000 colaboradores que se esforçam todos os dias 

para oferecer a máxima excelência no serviço. Graças a 

estes, 5,2 milhões de famílias depositam anualmente a 

sua confiança na empresa. 

A Mercadona dispõe de uma rede de 1.627 supermer-

cados, após a abertura de 29 novas lojas e do fecho de 

cerca de 16 que não correspondiam aos padrões atuais 

exigidos pela empresa. Além disso, foram remodelados 

126 supermercados para se adaptarem ao novo modelo 

de loja eficiente. Atualmente, está presente em 17 re-

giões autónomas do território espanhol e, para 2018, 

está prevista a abertura das suas primeiras lojas na ci-

dade autónoma de Melilha e na de Ceuta. Da mesma 

forma, após o lançamento do seu plano de internacio-

nalização, a empresa anunciou a sua entrada em Portu-

gal com a abertura de 4 supermercados e de um bloco 

logístico em 2019. Para este fim, prevê investir nesta 

fase 25 milhões de euros, tendo já contratado 120 dire-

tivos, que são os responsáveis por liderar o projeto de 

negócio no mercado português.
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A Mercadona está comprometida com o crescimento 

sustentável, que se reflete no desenvolvimento respon-

sável da sua atividade e permite ajudar à realização dos 

diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

promovidos pela Organização das Nações Unidas. A 

Mercadona é, além do mais, membro do Pacto Global, 

uma iniciativa promovida pela mesma Organização.

Neste sentido, o Comité de Direção da empresa é res-

ponsável por determinar as políticas para identificar, 

prevenir e gerir os principais riscos inerentes à ativi-

dade da Mercadona. O qual promove e apoia um forte 

compromisso com a prevenção e gestão de riscos que 

podem afetar a empresa, o que se traduz nas inúmeras 

estratégias implementadas para garantir a satisfação 

dos cinco componentes. Além disto, um dos objeti-

vos da Mercadona para com a sociedade é o princípio 

da transparência que a empresa reforça ano após ano 

através da transmissão periódica dos seus resultados 

aos colaboradores, fornecedores e à sociedade, por 

meio das memórias anuais e de meio ambiente, do por-

tal de transparência, e de vários relatórios e iniciativas 

de sustentabilidade que partilha com as associações 

das quais é membro.

Essas ações são descritas com detalhe nas respetivas 

secções desta Memória. A seguir destacam-se algumas 

das mais significativas.

Mercadona Sustentável

1. “O CHEFE”

O nosso principal objetivo é 
satisfazer plenamente os clientes

 - Modelo de Segurança Alimentar
 - Gama eficaz: qualidade máxima, preço mínimo
 - Estratégia de Frescos Global
 - Serviço de Atendimento ao Cliente 
 - Proteção de dados dos consumidores
 - Inovação transversal

2. O COLABORADOR

Quem satisfaz “O Chefe” tem de 
estar satisfeito

 - Postos de trabalho efetivos e com salários acima da média do setor
 - Princípio da equidade: mesma responsabilidade, mesmo salário
 - Prémios por objetivos
 - Formação e promoção interna
 - Prevenção de riscos laborais
 - Serviço médico
 - Conciliação da vida pessoal e profissional
 - Acordo-quadro coletivo 
 - Plano de igualdade 
 - Clima social

3. O FORNECEDOR

Os interfornecedores e os fornecedores 
especialistas são a coluna vertebral da 
Cadeia Agroalimentar Sustentável da 
Mercadona (CASPOPDONA)

 - Código de Boas Práticas Comerciais
 - Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mercadona (CASPOPDONA)
 - Formação de tecido industrial 
 - Políticas de pesca sustentável e bem-estar animal

4. A SOCIEDADE

Contribuir para o desenvolvimento 
económico sustentável e para o 
progresso social do país é uma 
obrigação para a empresa

 - Modelo de relação com as comunidades locais
 - Diálogo e transparência
 - Promover o empreendedorismo
 - Políticas de prevenção de delitos e anticorrupção 
 - Programa de doação de alimentos
 - Sistema de gestão ambiental:

 » Prevenção da contaminação
 » Utilização sustentável dos recursos
 » Controle e redução de emissões

5. O CAPITAL

O objetivo é obter lucro como 
consequência de fazer as coisas bem

 - Crescimento e rentabilidade
 - Políticas de gestão de riscos financeiros
 - Reinvestimento e visão a longo prazo
 - Criação de riqueza e valor partilhado

COMPONENTES POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DESEMPENHO 2017

Estratégia consolidada Estratégia em desenvolvimento
12
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A Mercadona trabalha na gestão e controlo destes riscos

Possíveis Riscos

O Fornecedor

Boas práticas comerciais

“O Chefe”

Segurança alimentar

Mudança de hábitos de consumo

Proteção de dados

Transformação digital

O Capital

Incremento do preço 
das matérias-primas 

Liquidez

A Sociedade

Cidades e transporte sustentáveis

Uso responsável dos recursos 

Relação com as comunidades locais

Meio ambiente e alterações climáticas

O Colaborador

Políticas de igualdade e diversidade

Prevenção de riscos laborais

Captação e retenção de talento

13
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A agilidade e a simplicidade na forma de abordar o de-

senvolvimento dos novos produtos e serviços estão mui-

to relacionadas com a capacidade de colaborar para cap-

tar novas necessidades. Aproveitar, durante o processo 

criativo, o conhecimento do “Chefe”, dos colaboradores e 

dos fornecedores permite à Mercadona oferecer uma ex-

periência de compra total. Para isso, a empresa assume o 

risco de tomar decisões, de inovar e de antecipar-se, ofe-

recendo respostas, sem medo do fracasso. Fracasso esse 

que se entende como uma oportunidade para continuar 

a aprender, melhorar e adaptar-se à sua envolvente com 

maior agilidade, sabendo que quanto mais rápido se ino-

va, mais rápido se aprende e se progride, o que também 

aumenta o valor diferenciador da empresa.

Nesta aposta constante na inovação, dispõe de um mo-

delo de inovação próprio, transversal e colaborativo. 

Um modelo que inova a partir das necessidades dos 

clientes e que lhe tem permitido atingir uma taxa de 

êxito no lançamento de novos produtos de 82%, face 

aos 24% do setor, como demonstra o estudo “O valor 

da inovação conjunta” do Instituto Cerdà.

Incentivar a inovação 
para crescer e nos 
diferenciarmos

Modelo de Inovação Transversal

Quatro eixos da inovação
INOVAÇÃO DE

Produto

240 novos produtos e 105 melhorias na 

gama com uma taxa de êxito de 82%. 

16 centros de coinovação para 

inovar em conjunto

INOVAÇÃO DE

Conceito

Para acrescentar valor ao “Chefe”, como, 

por exemplo, o Novo Modelo de Loja 

Eficiente, que otimiza o ato de compra e 

gera uma poupança energética de até 40%

INOVAÇÃO DE

Processos

Melhorias nos processos de fabricação 

e sistemas logísticos para evitar custos 

desnecessários. Desenvolvimento da teoria 

da contrastação e de organização para 

medir o esforço e o resultado e definir o 

papel de cada um em cada processo.

INOVAÇÃO

Tecnológica

Agilizar ao máximo a tomada de decisões 

e simplificar os processos. Mercadona 

Online e implementação da tecnologia S/4 

HANA de SAP para aumentar a eficiência e 

agilidade dos processos e melhorar a gestão

14
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Transformação digital para estar 
mais perto do “Chefe” 

O ano de 2017 foi particularmente importante para a 

Mercadona no campo da inovação digital, já que re-

presentou um claro ponto de viragem no seu plano es-

tratégico. A empresa chegou a um acordo com a SAP 

Espanha para o desenvolvimento e execução do seu 

projeto total de transformação digital, o que permiti-

rá acelerar a transformação e otimização de todos os 

processos da sua cadeia de valor, além de supor a im-

plantação a grande escala do software e serviços SAP.

Com a incorporação da plataforma SAP S/4 HANA, 

a empresa terá à sua disposição ferramentas que lhe 

proporcionarão informação imediata com análise em 

tempo real para obter, a qualquer momento, um dado 

único e fidedigno em qualquer ponto dos seus proces-

sos. Esta informação permitirá à Mercadona antecipar-

-se às necessidades mutáveis dos seus “Chefes” e do 

mercado, o que facilitará a tomada de decisões para 

satisfazer plenamente os clientes.
Mercadona Online

Também em 2017 a Mercadona deu passos importan-

tes no seu projeto online, canal em que é a primeira 

empresa do seu setor e que mantém em funcionamen-

to desde que decidiu lançá-lo em 2001. Para isso, ao 

longo destes doze meses, a empresa consolidou uma 

equipa de 150 pessoas, a fim de adaptar o seu modelo 

de sucesso a um ambiente tecnológico e ágil e levar 

a excelência do serviço também para o seu comércio 

online, que em 2017 somou 198 milhões de euros, 1% 

do volume de negócios da empresa, representando um 

aumento de 9% em relação ao ano anterior. 

A empresa prevê começar a testar este novo projeto de 

compra online nalgumas zonas da cidade de Valência 

ao longo de 2018. Para tal, a Mercadona está a construir 

um novo centro de distribuição no polígono industrial 

Vara de Quart (Valência), uma nave de 13.000 m2 que 

envolve um investimento de 12 milhões de euros e que 

servirá de laboratório para testar um modelo de distri-

buição diferente do atual, com uma cadeia de abaste-

cimento própria.
Juan Roig, presidente da Mercadona, e Bill McDermott, CEO da 
SAP SE, na visita às instalações da Mercadona para analisar os 
avanços digitais alcançados.

Fotografia aérea das obras de construção do futuro centro de 
distribuição de compras online no polígono industrial Vara de 
Quart, Valência.
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Irmãdona: 
Mercadona em Portugal

Depois de constituir a sociedade Irmãdona Supermerca-

dos S.A., que significa “irmã da Mercadona”, e estabelecer 

a sua sede no Porto, a Mercadona começou o seu proces-

so de aprendizagem em Portugal. Desde então, tem apro-

veitado todos estes meses para continuar a integrar-se na 

sociedade portuguesa, fortalecer os laços e conhecer, em 

primeira mão, as grandes oportunidades que representa 

este mercado tão competitivo e, assim, aprofundar o co-

nhecimento das necessidades do “Chefe” português.

Em junho de 2016, a Mercadona decidiu arrancar com 

o seu plano de internacionalização com a entrada em 

Portugal. Desde então, e ao longo de 2017, a empresa 

tem feito esforços significativos para atingir o objetivo 

traçado: abrir as suas primeiras quatro lojas em 2019, 

das nove que já tem acordadas, num país que oferece 

grandes oportunidades e com o qual mantemos impor-

tantes laços de união.

Desde março de 2017, a Mercadona 

é membro do Conselho Consultivo 

da Câmara de Comércio e Indústria 

Luso-Espanhola (CCILE). Esta institui-

ção promove as relações comerciais 

entre empresas portuguesas e espanholas.

Algumas entidades portuguesas com as quais colaboramos

Em fevereiro de 2017, 

a Mercadona assinou a 

sua adesão à Associação 

Portuguesa de Empresas 

de Distribuição (APED), que promove e estuda os 

interesses do setor. 

Sede social da Irmãdona Supermercados S.A. no Porto, Portugal.
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Futuro bloco logístico 
na Póvoa de Varzim

Centro de Coinovação em Matosinhos
para o desenvolvimento da gama para os “Chefes” portugueses

Projeto atual da Mercadona em Portugal em números

63 M€
de compras

a fornecedores portugueses

4
aberturas

em 2019

9
lojas

assinadas

25 M€
de investimento

O ministro da Economia de Portugal, Manuel Caldeira Cabral, visitou o Centro de Coinovação de Matosinhos, em setembro de 2017, 
acompanhado por Eduardo Pinheiro, então presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, e outras autoridades, juntamente com 
Elena Aldana, Diretora de Relações Externas da Mercadona em Portugal, e João Pedro Miranda, responsável do centro. “Este investi-
mento é um sinal da confiança da Mercadona em Portugal e abre oportunidades às empresas portuguesas para fornecerem novos 
produtos a este grupo, não só no mercado português, mas também em todo o mercado ibérico”, afirmou o ministro Caldeira Cabral.

350
colaboradores
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Investimento da Mercadona em Portugal

Sede Irmãdona

Centro de Coinovação

Bloco Logístico

Maia

Matosinhos

Porto

Valongo

Vila do 
Conde

Vila Nova 
de Gaia

Gondomar

1

3

2

Póvoa de 
Varzim

1

2

3

Para abordar o seu projeto em Portugal, a Merca-

dona fez um investimento inicial de 25 milhões de 

euros. Este esforço permitiu-lhe, entre outras coi-

sas, inaugurar um Centro de Coinovação em Ma-

tosinhos (Grande Porto) para o desenvolvimento 

e adaptação da sua gama de produtos ao “Chefe” 

português. 

A empresa também anunciou a construção de um 

bloco logístico localizado na Póvoa de Varzim, 

constituído por duas naves de 12.000 e 5.000 m2.

A sua localização estratégica permitirá abastecer 

os supermercados da cadeia na zona norte de Por-

tugal e comunicar facilmente com o bloco logísti-

co existente no norte da Espanha, em Villadangos 

del Páramo, na província de Leão.
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Futuras lojas em Portugal

A Mercadona prevê a abertura de quatro supermercados 

em 2019 na zona do Grande Porto, no norte de Portugal. 

Um deles em Canidelo, em Vila Nova de Gaia, onde o 

acordo de colaboração estabelecido entre a Mercadona 

e a Câmara Municipal desta cidade permitiu que as ins-

talações do Sport Clube de Canidelo sejam totalmente 

renovadas, proporcionando melhores condições para o 

desenvolvimento da educação desportiva de crianças e 

jovens. A nova loja da Mercadona vai localizar-se no es-

paço que ocupavam as antigas instalações do clube de 

futebol.

Também Matosinhos vai contar com um novo super-

mercado, que se localizará numa antiga fábrica de con-

servas, com o compromisso de que o edifício histórico 

mantenha toda a sua estrutura principal, preservando 

assim a história centenária do imóvel e o seu marco 

arquitetónico singular. Um edifício abandonado que re-

nasce com a ajuda da Mercadona e revitaliza uma zona 

industrial de Matosinhos.

Talento português

Para o arranque da primeira fase de expansão em Por-

tugal, a Mercadona anunciou, em 2016, a criação de 

350 postos de trabalho. Até ao fecho de 2017, a em-

presa já conseguiu integrar o talento de 120 jovens por-

tugueses, que ocupam postos de direção média e que 

serão os responsáveis por liderar o projeto no país luso.

Com um contrato sem termo desde o primeiro dia, 

todos eles iniciaram um processo de formação de 18 

meses, o que supõe para a empresa um investimen-

to médio de 50.000 euros por colaborador. Graças a 

isso, é-lhes explicado detalhadamente o Modelo de 

Qualidade Total da Mercadona e o seu funcionamen-

to, ao mesmo tempo que se reforçam as suas apti-

dões e capacidade de liderança, assim como as suas 

competências específicas na gestão dos diferentes 

postos de trabalho.

Novo estádio de futebol do Sport Clube de Canidelo, Vila Nova de Gaia, Grande Porto.
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Inovar com “O Chefe” português 

O Modelo de Coinovação é uma das principais carac-

terísticas distintivas da Mercadona. A cadeia de super-

mercados segue uma estratégia de aprender com os 

clientes que utilizam os seus produtos, ouvir os seus 

comentários e inovar de acordo com eles. Trata-se 

de um modelo colaborativo diferencial que gera uma 

maior taxa de êxito no lançamento de novos produtos 

e que já está a ser posta em prática em Portugal.

De facto, em junho de 2017, a Mercadona inaugurou o 

Centro de Coinovação de Matosinhos (Grande Porto), 

o primeiro centro deste tipo no país, juntando-se aos 15 

que a empresa tem em Espanha. Nas instalações deste 

macrolaboratório de ideias de 1.000 m2 distribuídos 

por dois andares, com uma sala de degustação de 

produtos e cozinhas para as sessões participativas 

com os “Chefes”, a empresa estuda as necessidades 

e preferências dos clientes, a fim de adaptar a sua 

gama de produtos aos hábitos de consumo dos 

portugueses. No último ano, a empresa levou a cabo 

1.700 sessões com os “Chefes” portugueses, nas 

quais partilharam as suas sugestões, permitindo-nos 

continuar a conhecer os seus hábitos de consumo.

A definir a gama para Portugal no Centro de Coinovação de Matosinhos, Grande Porto, juntamente com os “Chefes”.
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A Globalfrut é uma empresa que fornece pera-rocha, 

uma variedade de pera de origem portuguesa que, 

desde 2014, se encontra nos supermercados espanhóis. 

Atualmente, esta variedade de fruta está presente em 

mais de 500 supermercados da cadeia, o que repre-

sentou cerca de 1.000 toneladas em 2017. 

Por sua vez, a Imperial, empresa relevante no setor de 

chocolates e com 85 anos de história, começou a co-

laborar com a Mercadona em outubro de 2016. Desde 

então, o seu produto Pintarolas, lançado em Portugal 

em 1980, está nas prateleiras de toda a cadeia. Em 2017, 

a Mercadona comprou cerca de 2,5 milhões de unida-

des a este fornecedor português.

Drageias de chocolate do fornecedor Imperial, feitas em Vila do 
Conde, no Porto.

Compras a fornecedores portugueses

A Mercadona colabora há anos com fornecedores por-

tugueses, aos quais, em 2017, fez compras no valor de 

63 milhões de euros, mais 11 milhões do que no ano an-

terior, principalmente de pera-rocha, tomate, kiwi, bola-

chas, chocolates, peixe de lota, produtos de pastelaria, 

etc. Prova disso são, por exemplo, a Panpor, Globalfrut 

e Imperial, empresas portuguesas que contribuem para 

que a Mercadona possa oferecer uma gama eficaz, 

com elevada inovação e qualidade.

No caso da Panpor, empresa portuguesa de pastelaria, 

esta iniciou a sua colaboração com a Mercadona em 

2014, ano a partir do qual o seu pastel de nata se foi 

consolidando nas prateleiras da empresa, conforme de-

monstra o facto de este produto estar atualmente pre-

sente nos supermercados de toda a cadeia em Espanha.

Linha de produção do pastel de nata do fornecedor Panpor, ela-
borado em Rio Maior, Santarém.

Peras do fornecedor Globalfrut em Lourinhã, Lisboa.
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María Enma, “Jefa” del supermercado de Miralbueno, Zaragoza.
María Emma, “Chefe” do supermercado de Miralbueno, Saragoça.

1 “O Chefe”
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1.  “O CHEFE”

A nossa capacidade de colaboração 
dá-nos a agilidade necessária para 
desenvolver novos produtos e 
serviços com e para “O Chefe”, a 
fim de o satisfazer e surpreender 

O nosso objetivo é transformar a Mercadona para satisfazer “O Chefe”. 

Para isso, em 2017 levámos a cabo numerosos movimentos, desde as 

aberturas e remodelações da rede de supermercados, com o novo mo-

delo de loja eficiente, até à implementação do projeto Frescos Global. A 

isto, devemos acrescentar o desenvolvimento de iniciativas implementa-

das noutros anos, como a gama eficaz ou o modelo de coinovação.
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Em 2017, a Mercadona continuou a reforçar a sua área 

de vendas através da abertura de novas lojas e das re-

modelações realizadas para adaptar alguns dos seus 

supermercados ao Novo Modelo de Loja que a em-

presa decidiu lançar em 2016. Graças a este esforço, 

conseguiu terminar o ano com um total de 1.627 lojas, 

depois de fazer 29 aberturas e ter fechado 16 que não 

se adaptavam aos padrões atuais da empresa. 

A empresa renovou um total de 126 supermercados, 

que, juntamente com as novas aberturas, totalizam 

157 centros adaptados ao Novo Modelo de Loja Efi-

Novo Modelo de Loja Eficiente
ciente, com um esforço de investimento significativo 

de mais de 385 milhões de euros. Este novo modelo 

é um exemplo claro da aposta que a empresa faz na 

inovação do conceito, que neste caso permite otimizar 

o ato de compra, além de proporcionar uma poupança 

de energia de até 40% em comparação com uma loja 

tradicional. 

Para abordar este projeto, a empresa já contratou mais 

de 250 pessoas para o Departamento de Obras e fez 

compras a fornecedores especialistas no valor de 126 

milhões de euros, mais 199% do que no ano anterior.

MELHOR

Serviço
Mais espaço e melhor aspeto para 

incrementar a experiência de compra e 

oferecer um melhor serviço. Novidades em 

todas as secções e várias melhorias, como um 

novo design de cestas e carrinhos sem moeda.

Ergonomia

Nova linha de caixas para eliminar os 

esforços excessivos. Renovação das salas de 

descanso e dos cacifos dos colaboradores.

Conetividade

Dispositivos eletrónicos de última geração 

que permitem partilhar informação em tempo 

real a partir de qualquer secção da loja e, desta 

forma, agilizar os processos de toda a cadeia.

POUPANÇA

Energética

Incorporação de medidas de poupança 

de energia que representam uma 

redução de até 40% de consumo, através 

de isolamento térmico, da redução 

acústica e da poupança de água.

Melhorias do Novo Modelo de Loja Eficiente

1 “O Chefe”

24



157
supermercados com o 
novo modelo de loja

+250 
pessoas contratadas para o 

Departamento de Obras

Fachada do supermercado de La Venta, em Collado Villalba, Madrid.

25

Mercadona Memória Anual 2017



Frescos Global 

Em 2017, a Mercadona fez um esforço significativo no 

desenvolvimento da sua oferta de produtos frescos, 

o que implicou uma mudança total no seu modelo de 

compras, vendas, logístico e de encomendas. A empre-

sa está a introduzir o conceito de Frescos Global, com 

melhorias em todas as secções de frescos simultanea-

mente, o que, no final de 2017, levou a um aumento nas 

vendas de produtos frescos na ordem dos 5,4%, nos 

supermercados onde foi implementado. 

Através de laboratórios de investigação, melhorou o 

serviço que oferece aos seus clientes com iniciativas 

como o desenvolvimento do presunto cortado na hora 

ou a evolução experimentada na secção de pastelaria 

e padaria com uma nova gama de especialidades e um 

cortador de pão. Na mesma linha, o Laboratório de 

sushi conseguiu consolidar-se, com presença num total 

de 173 lojas até ao fecho de 2017. 

Além disso, continuou a adaptar as suas secções de pro-

dutos frescos a cada zona, para desta forma dar respos-

ta aos gostos e costumes locais. Entre os novos recursos 

integrados, destaca-se o frango amarelo na Galiza ou a 

butifarra de Pagés na Catalunha. Também estudou como 

prestar um melhor serviço com o peixe procedente das 

lotas, através de vários laboratórios, nos quais continua 

atualmente a diversificar e adaptar a sua gama em fun-

ção das necessidades identificadas, o que lhe permite 

aumentar significativamente o volume de vendas nesta 

secção. Por outro lado, está a estudar-se a ampliação da 

sua gama com outros produtos, como a fruta cortada ou 

a abóbora assada.

Até ao final de 2017, a empresa conta com 102 lojas 

adaptadas ao conceito de Frescos Global e, para pres-

tar um melhor serviço, formaram-se 21.500 especialis-

tas em frescos, tanto para a secção de Charcutaria e 

de Frutas, como para a Peixaria, o Talho, a Pastelaria e 

Padaria e de Caixa. Este esforço em especialização e 

qualificação permitiu impulsionar as vendas e oferecer 

novas alternativas para as necessidades detetadas.

Expositor de sushi, elaborado todos os dias. Novo ponto de acabado da carne.

102
lojas adaptadas 

ao conceito de 

Frescos Global, 

que consiste em 

unir num mesmo 

centro tudo o que 

até hoje sabemos 

e fizemos 

em relação 

às secções 

de frescos

1 “O Chefe”
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Maior qualidade, 
frescura e variedade

Peixe fresco da lota.
Serviço de sumo de laranja 
recém-espremido.

Nova balança para pesar e cobrar na 
linha de caixas.

Novo serviço de corte de pão na secção de padaria.

21.500
especialistas formados em frescos: 

charcuteiros, peixeiros, fruteiros, 

talhantes, padeiros e caixeiros

Detalhe do novo serviço de corte de presunto.

Detalhe da secção da frutaria.

27

Mercadona Memória Anual 2017



A Mercadona continuou a desenvolver a sua estratégia 

de Gama Eficaz em conjunto com os interfornecedores 

fabricantes e fornecedores especialistas. Para a qual con-

ta com o seu Modelo de Coinovação, um projeto pioneiro 

lançado em 2011 através da Estratégia Avental, baseada 

em partilhar com os clientes experiências e hábitos de 

alimentação, limpeza da roupa e do lar, higiene pessoal 

e alimentação e cuidado de animais de estimação, o que 

lhes permite captar as necessidades para poder oferecer 

as soluções adequadas.

Entre os objetivos alcançados, destaca-se a inaugura-

ção, em junho de 2017, do primeiro Centro de Coinova-

ção em Portugal, concretamente na localidade de Mato-

sinhos (Grande Porto), onde um total de 40 especialistas 

em soluções locais trabalham diariamente para oferecer 

ao consumidor português os produtos que melhor se 

adaptem às suas necessidades. Além disso, a empresa 

impulsionou o novo Centro de Coinovação de Jarro, em 

Paterna (Valência), com instalações que simulam uma 

verdadeira loja sem “Chefes” e que têm tudo o que é 

Gama Eficaz e Prescrição

preciso para definir melhor a gama e trabalhar no lança-

mento de novos produtos, além de levar a cabo jornadas 

de formação com colaboradores, sem interferir na ativi-

dade diária de uma loja. 

Com o arranque dos Centros de Coinovação de Mato-

sinhos e de Jarro, a empresa conta atualmente com um 

total de 16 centros com estas características, nos quais se 

realizou um investimento de 7 milhões de euros em 2017. 

Nestes trabalham 123 especialistas em mais de vinte ca-

tegorias de consumo. Todos eles são responsáveis   por 

captar e observar, “com o avental posto” as preferências 

e necessidades dos “Chefes” nas próprias lojas, para que 

a empresa possa oferecer-lhes as soluções acertadas.

Para poder desenvolver todo este trabalho de coinova-

ção, a Mercadona manteve, ao longo de 2017, cerca de 

9.000 sessões com os “Chefes” nos seus vários centros, 

o que lhe permitiu detetar necessidades concretas e dar-

-lhes resposta, tanto através de melhorias como de no-

vas referências em todas as suas secções.

“O CHEFE”, 
no centro de todas 

as decisões
PRESCRIÇÃO

Implantar/transmitir

PRESCRIÇÃO
Captar necessidades, 

definir solução

Modelo de Coinovação

24

LOJA
Chefes   Monitor/Colaborador

1

COMPRAS/FORNECEDOR
Inovar/fabricar

3

1 “O Chefe”
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Exterior do Centro de Coinovação de Jarro em Paterna, Valência. O novo centro, que envolveu um investimento de 3,5 milhões de euros, 
simula uma loja real sem clientes para definir melhor a gama e trabalhar no lançamento de novos produtos.

    +8.000 

produtos
na gama para que “O Chefe” complete 
o seu Carrinho de Compras: a Compra 

Total do “Chefe” ao mínimo custo mensal

+700 

fornecedores

120 
interfornecedores

especialistas capazes de captar as 
necessidades do “Chefe” para desenvolver 

as melhores soluções e ao menor preço
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Melhorias na gama 
de produtos
105 melhorias na gama e 240 

novos produtos para surpreen-

der “O Chefe”, com uma taxa 

de êxito no lançamento 4 vezes 

maior do que a média do setor.

Ampla gama sem glúten e sem lactose
Atualmente, a empresa oferece uma ampla gama de produtos sem glú-

ten, mais especificamente 1.200 produtos livres desta proteína. Conti-

nua a trabalhar para melhorar a variedade e identificação dos produtos 

sem lactose, mais de 800, com o objetivo de que os “Chefes” dispo-

nham da possibilidade de compra em todas as categorias de produtos.

Produtos inovadores com êxito
Dentro do seu Modelo de Coinovação e através da Estratégia Avental, com 

base na partilha com os clientes das suas experiências de consumo e, as-

sim, conhecer as suas necessidades, a Mercadona continuou a aprender 

com os “Chefes” e a desenvolver novos produtos com os seus interforne-

cedores especialistas para oferecer melhores soluções, como é o caso das 

costelas de churrasco ou as asas de frango assadas, ambas apresentadas 

num novo recipiente mais manejável e cómodo para aquecer diretamente 

no micro-ondas.

Estas iniciativas obtêm os seus resultados, já que vários produtos foram 

reconhecidos pela sua inovação em 2017: a pizza Hacendado de queijo e 

fiambre sem lactose, a quinoa pré-cozinhada congelada Hacendado e o 

smoothie Mascletá Verdifresh. Nesta mesma linha, o estudo “O valor da 

inovação conjunta” do Instituto Cerdá, certifica que a taxa de êxito dos 

novos produtos lançados pela Mercadona é de 82%, face aos 24% do setor.

1 “O Chefe”
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Marcas próprias
Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e Compy são, en-

tre outras, marcas que a Mercadona criou e desenvolve 

desde 1996, cujos fabricantes estão claramente identifi-

cados no rótulo.

I+D+duplo i
Os interfornecedores fabricantes da Mercadona des-

tinam às áreas de I+D+duplo i mais recursos do que a 

média espanhola do setor: 2,47% do seu quadro de pes-

soal está envolvido nesta atividade, em comparação com 

1,06% (Fonte: INE 2016).

Novidades
Gaspacho e salmorejo frescos: fei-

tos como em casa e sem qualquer 

tratamento térmico, pelo que man-

têm muito melhor todas as suas 

propriedades e sabor. Produtos do 

fornecedor J. García Carrión.

Novos sumos naturais: a nova sec-

ção de sumos naturais oferece 

diversas combinações à base de 

frutas, legumes e ingredientes es-

peciais, como chia, aloé vera ou va-

leriana, que têm efeitos diferentes: 

calmante, antioxidante, tónico, etc. 

Elaborados pelos fornecedores 

especialistas Fruity King e Fruity 

Line.

Frutos secos: gama variada de 

frutos naturais: cajus, avelãs, se-

mentes de girassol e de abóbora 

peladas… e misturas que surpreen-

dem “O Chefe” com uma solução 

perfeita para aperitivos ou como 

acompanhamento de saladas e ou-

tras receitas. Elaborados pelo in-

terfornecedor Importaco.
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1

Na Mercadona 
dispomos 
de uma 
gama eficaz, 
construída 
desde o 
“Chefe” até 
à origem e 
com a qual 
garantimos 
todos os 
dias a maior 
qualidade ao 
menor preço

1 “O Chefe”
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Os Espinosa Sales com família e amigos.
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Ao mesmo tempo, reforçou a sua colaboração com as 

autoridades sanitárias de Segurança Alimentar e Far-

mácia das várias comunidades autónomas espanholas. 

Finalmente, também participou ativamente em fóruns 

de referência em matéria de Segurança Alimentar, 

como os organizados pela Associação Espanhola de 

Codificação Comercial (AECOC) ou pela Associação 

Espanhola de Distribuidores, Autosserviços e Super-

mercados (ASEDAS), entre outras.

Regra de ouro
Qualquer produto da sua gama tem de apresentar, em 

primeiro lugar, a garantia de segurança alimentar; em 

segundo lugar, a qualidade; depois, um bom aspeto; 

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

ter o preço mínimo; sexto, oferecer o melhor serviço; 

e, finalmente, investir o menor tempo na sua compra.

Segurança Alimentar e Qualidade

Para a Mercadona, garantir a segurança alimentar em 

todos os produtos da sua gama é uma exigência e uma 

prioridade que partilha e na qual se implicam igualmente 

todas as empresas interfornecedoras e fornecedores es-

pecialistas. Para oferecer aos consumidores as máximas 

garantias, conta com um Sistema de Gestão de Qualida-

de e de Segurança Alimentar que engloba toda a cadeia 

de abastecimento, desde a sua origem até ao consumi-

dor final, levando a cabo um controlo exaustivo de todos 

os processos. Para isso, dispõe de diferentes sistemas, 

como, por exemplo, a ferramenta inovadora chamada RE-

MER. Este sistema de vigilância permite detetar e alertar 

sobre possíveis riscos emergentes.

Em 2017, a empresa desenvolveu um importante trabalho 

docente nesta matéria, ao formar ao longo do ano mais 

de 70.000 colaboradores, quase toda a sua força de tra-

balho, em Segurança Alimentar, o que permitiu a cada 

um deles atualizar o cartão de Manipulador de Alimentos.

Simulacros e colaboração com 
as Autoridades Sanitárias

Além disso, a empresa conta com um Método de Si-

mulacros, com o qual aborda vários cenários diferentes 

para melhorar a coordenação face a uma possível con-

tingência e aumentar os níveis de segurança alimentar. 

Entre todos os cenários contemplados, destacam-se 

aqueles realizados em colaboração com as Autorida-

des Sanitárias da Galiza, com a Agência Espanhola de 

Consumo, Segurança Alimentar e Nutrição (AECO-

SAN) e a Associação Valenciana de Consumidores e 

Usuários (AVACU), o que permitiu pôr à prova os sis-

temas internos, detetar pontos de melhoria e, noutros 

casos, demonstrar o seu correto funcionamento.

A Mercadona é, desde 2015, membro do conselho de 

administração da Entidade Nacional de Acreditação 

(ENAC), com quem desenvolveu conjuntamente um 

Guia de Boas Práticas de Laboratório para os seus 

fornecedores.

Lorena e Sandra, “Chefes”, com bebida isotónica do forne-
cedor especialista Enervit, no Circuit 5K para corredores do 
Jardim do Turia de Valência.

1 “O Chefe”
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2
3 4
5 6
7 8
9 10

1 Controlo 
de produção

Identificação e 
controlo dos seus 
fornecedores de 
matérias-primas

Controlo de 
incorporação de 

mudanças

Análise e Controlo 
de Pontos Críticos

Controlo de limpeza 
e manipulação

Controlo de 
instalações

Verificação de 
detetores

Verificação de 
melhoria 

de qualidade

Método de Gestão 
de Alertas

Certificações

O objetivo é avaliar e verificar 
os níveis de segurança alimentar 

de forma ágil e contínua

Decálogo de Segurança 
Alimentar em Fornecedores 

e Interfornecedores

Estudos da vida útil de produtos:

Plano de Controlo de Segurança 
Alimentar e Qualidade

Controlo de produtos 

frescos e alérgenos:

Controlo de procesos logísticos:

Outros controlos de processo 

(superfícies e ambientes): 

Nova ferramenta de software para 

informação e gestão imediata 

de inputs de qualidade

Avaliação semestral do nosso sistema de 

Análise de Perigos e Pontos de Controlo 

Críticos, com resultados favoráveis

Certificações de Segurança 

Alimentar: IFS e BRC, entre outras

Avaliação das instalações e 

processos de fornecedores:

instalações 
avaliadas

análises

controlos

controlos

dos interfornecedores 
fabricantes99% 

+1.000

  +1.700

+400

+1.500

+2.000

controlos
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Transparência 
na rotulagem
A Mercadona continuou a trabalhar em 2017 para ofe-

recer a máxima transparência com a adaptação da 

rotulagem ao Novo Regulamento de Informação ao 

Consumidor, o Regulamento (UE) nº1169/2011 do Parla-

mento Europeu e do Conselho de Informação Alimen-

tar (FIC Regulation).

A empresa conta também com o seu próprio proce-

dimento que identifica sempre com clareza e transpa-

rência os fornecedores fabricantes de marcas próprias, 

bem como os passos que os consumidores devem se-

guir para, livremente e com informação fidedigna, agir 

e comprar em conformidade. Ao mesmo tempo, aposta 

nos princípios de identificação e informação nos refe-

ridos produtos, o que permite ao “Chefe” reconhecer a 

informação relevante de forma simples, desde a com-

pra até ao consumo, e as suas principais característi-

cas, tais como a presença de determinados alérgenos 

ou as condições de utilização.

Inmaculada e Elisabeth, colaboradora e “Chefe” do supermercado de Camí Real em Catarroja, Valência.

Nutrição e saúde
Em 2017, a Mercadona tra-

balhou em estreita cola-

boração com os interfor-

necedores fabricantes e 

fornecedores especialistas para introdu-

zir melhorias significativas em matéria nutri-

cional, o que teve como resultado progres-

sos significativos em diversos produtos. 

Exemplos disso são a redução da adição 

de açúcar, sal e aditivos em vários produ-

tos ou as reformulações para reduzir o teor 

calórico.

1 “O Chefe”
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Canais de comunicação 
com “O Chefe”
Para a Mercadona, o diálogo e a comunicação com os 

seus “Chefes” são fundamentais, uma vez que as suas 

sugestões e avaliações permitem introduzir melhorias. 

Portanto, nesta missão, implicam-se diariamente todos 

os que fazem parte da força de trabalho da empresa 

para pôr à disposição dos clientes diversos canais de 

diálogo direto. 

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

A Mercadona tem um Serviço de Atendimento ao Clien-

te gratuito, tanto em Espanha como em Portugal, que 

canaliza todas as preocupações levantadas pelos clien-

tes, através dos diferentes canais que mantém abertos 

com os seus “Chefes”. Graças a isso, a empresa pode 

ouvir as suas opiniões e esclarecer as suas dúvidas com 

maior agilidade e precisão, bem como canalizar outro 

tipo de consultas relacionadas com a conduta ética 

da empresa e dos seus colaboradores; consultas essas 

que, posteriormente, são tratadas e resolvidas atra-

vés dos mecanismos estabelecidos pelos respetivos 

departamentos.

Em 2017, as 54 pessoas que integram o Serviço de 

Atendimento ao Cliente gratuito da Mercadona rece-

beram um total de 300.000 consultas e várias suges-

tões que contribuíram para identificar pontos de me-

lhora para, em linha com o seu objetivo, ser a empresa 

a oferecer-lhes a melhor solução através de uma gama 

eficaz e uma experiência de compra positiva com o 

melhor serviço.

535.000 seguidores no Facebook

140.000 seguidores no Twitter

16.000 seguidores no Instagram

850.000 reproduções no YouTube

700.000 
total de seguidores 

nas redes sociais

consultas nas 

redes sociais

média de 

menções/mês97.000

seguidores em 2017+90.000

150.000

Telefone gratuito de 
Atendimento ao Cliente
Espanha
(+34) 900 500 103

Portugal
(+351) 800 500 100

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

Carolina, colaboradora do Serviço de Atenção ao Cliente.

www.youtube.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona

Canais de Atendimento ao Cliente
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Ana, colaboradora do supermercado da avenida Santa Rosa de Lima, em Málaga.
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2. O COLABORADOR

No ano de 2017, a empresa realizou importantes esforços para construir a 

Mercadona do futuro, missão na qual desempenha um papel fundamental o 

talento das mais de 84.000 pessoas que formam a empresa.

Para dar um maior impulso ao seu crescimento e desenvolvimento, a Merca-

dona introduziu uma mudança disruptiva baseada na teoria da contrastação. 

Tendo sempre o Modelo da Mercadona como referência, o esforço empreendi-

do, todos os dias, no trabalho de rotina para satisfazer os cinco componentes 

converte-se num eixo prioritário de medição. 

Nesse sentido, a empresa reforçou a sua aposta nas pessoas, com um investi-

mento em formação superior a 65 milhões de euros, o que lhe permite valer-se 

de uma equipa coesa e orientada para a excelência diária no seu trabalho de 

rotina. Assim, a Mercadona dispõe de um quadro de alto rendimento, compos-

to por um dos melhores grupos de recursos humanos do seu setor, permitin-

do-lhe alcançar os objetivos traçados e consolidar o seu crescimento futuro.

Na Mercadona, o talento é um valor 
fundamental. Um talento enfocado 
num propósito comum: esforçarmo-nos 
diariamente para oferecer um serviço 
de excelência aos nossos “Chefes”
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Com o objetivo de satisfazer em pleno “O Chefe”, a Mer-

cadona voltou a destinar muitos recursos à promoção 

do desenvolvimento, tanto pessoal como profissional, 

de todos aqueles que integram os seus quadros. Foram 

também disponibilizados recursos para incrementar o 

talento do quadro de pessoal - o melhor ativo da em-

presa. Isto resultou num investimento na formação e 

na criação de 5.000 novos postos de trabalho estáveis 

e de qualidade, com uma média de 15 por dia, o que 

permitiu acabar o ano com um quadro formado por 

84.000 pessoas, dentre as quais, 120 portugueses que 

lideram a internacionalização no mercado luso. 

Todas estas pessoas compartem os valores do Modelo 

da Mercadona. Uma equipa que toma decisões, que ar-

risca, que aprende com os erros para adquirir mais ta-

lento e que aproveita ao máximo as suas capacidades 

e conhecimentos para alcançar com êxito as metas de-

finidas e continuar a impulsionar o Projeto Mercadona.

Aposta na criação de emprego 
estável e de qualidade

Dani, colaborador do supermercado da avenida Sancho el Fuerte 
em Pamplona, Navarra.

Distribuição do quadro
84.000 colaboradores

5.000 novos 
postos de trabalho

Por área de 
atividade

87% LOJAS

9% LOGÍSTICA 

4% ESCRITÓRIOS

Por sexo

64% MULHERES

36% HOMENS

Por idades

15% ATÉ 29 ANOS

42% ENTRE 30 E 39 ANOS

36% ENTRE 40 E 49 ANOS

7% MAIS DE 50 ANOS

Por idades

55% ATÉ 29 ANOS

35% ENTRE 30 E 39 ANOS

10% ENTRE 40 E 49 ANOS

9.000 contratações de apoio 
a campanhas específicas durante o ano
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Contrato Coletivo e Plano de Igualdade 2014-2018
Ponto de partida para efetuar e integrar melhorias constantes relacionadas com o quadro de pessoal.

Mercadona Memoria Anual 2017

 

  

Cumprimento dos compromissos Investimento em capital humano

Alargamento da licença parental até que 
o menor cumpra 8 anos de idade 310 pedidos realizados

Criação de emprego estável e de qualidade 5.000

Formação 40.564 pessoas participaram 
em planos de formação 
específicos

colaboradores

Salário mínimo líquido de entrada na 
Mercadona superior a 1.000 euros 100% 

dos colaboradores de base, com horário 
a tempo inteiro, recebem o mínimo 
inicial de 1.132 euros líquidos/mês

Política retributiva 
(aumento de 11% no salário mensal) 12.324 colaboradores subiram 

de escalão em 2018

Plano de Igualdade baseado no Princípio da Equidade: 
a mesma responsabilidade, o mesmo salário 42% dos cargos promovidos em 2017 

são ocupados por mulheres

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

Em vigor a 01/01/2018. Aumento da Política Retributiva em 1,1 % em 2018.
78%

dos colaboradores 
de base

Antiguidade -de 1 ano 2 anos 3 anos + de 4 anos

Bruto/mês 1.312 € 1.441 € 1.599 € 1.775 €

Líquido/mês 1.132 € 1.224 € 1.337 € 1.462 € 

Principais conquistas
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O modelo de gestão de Recursos Humanos defende e 

fomenta valores irrefutáveis, centrados no desenvolvi-

mento pessoal e profissional das pessoas. Este mode-

lo baseia-se na promoção de uma relação de respeito 

e confiança, assumindo a tolerância, a igualdade e a 

diversidade como valores enriquecedores. Tudo isto é 

reforçado com o Plano de Igualdade da empresa, que 

parte do compromisso com o desenvolvimento de rela-

ções laborais baseadas na igualdade, qualidade no em-

prego e no respeito pela diversidade e que não admi-

tem qualquer tipo de discriminação com base no sexo.

A equidade tem também um valor inquestionável para 

a Mercadona, sendo parte integrante do seu modelo, 

materializado no princípio “a mesma responsabilidade, 

o mesmo salário”, aplicado formalmente desde 1997 

de forma transversal a toda a empresa. A diversidade, 

por seu lado, tem um valor integrador ao fomentar 

o desenvolvimento da empresa, incrementando a ob-

tenção de resultados e a melhoria da competitividade.

A conciliação entre a vida pessoal e profissional é fun-

damental para a Mercadona, e alguns dos seus núme-

ros falam por si: em 2017, 4,4% das colaboradoras do 

quadro decidiram ser mães e 2.402 mães colaborado-

ras optaram por alargar em 30 dias os quatro meses de 

licença de maternidade concedidos por lei. Por outro 

lado, ao longo do ano, 17.682 colaboradores beneficia-

ram de horário de trabalho reduzido. De referir ainda 

que os filhos de alguns destes colaboradores puderam 

ingressar nos centros educativos infantis gratuitos de 

alguns blocos logísticos, que são disponibilizados pela 

empresa desde 2001.

A Mercadona repudia qualquer tipo de violência exercida 

contra a mulher e participa no convénio “Empresas por 

uma sociedade livre de violência de género”, promovido 

pelo Ministério da Saúde, Serviços Sociais e Igualdade e 

pela Fundação Integra, em Espanha. Além disso, dispõe 

de um protocolo de atuação próprio, para dar apoio a 

colaboradoras que sejam possíveis vítimas de violência 

de género, o qual integra medidas que vão desde a assis-

tência e informação imediata até à adoção de soluções 

concretas, como por exemplo, a concessão de licença 

até 36 meses ou a transferência para outro centro.

2.402
colaboradoras 

optaram por ser 

mães e prolongar 

em 30 dias a licença 

de maternidade

17.682
colaboradores 

beneficiaram de 

horário de trabalho 

reduzido

1.490
colaboradores 

beneficiaram de licença 

de paternidade

3.500
pessoas com 

deficiência

Compromisso com a Igualdade 
e a Diversidade

Patricia, colaboradora do supermercado de Viesques em Gijón, Astúrias.
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Indicadores de desempenho

Prémio por objetivos

Rotatividade313 M€
divididos entre o quadro

3,7%98%
dos colaboradores recebem 

prémio por objetivos

Partilha de lucros com os colaboradores
A Mercadona recompensa o esforço dos seus cola-

boradores com um salário acima da média do setor, 

dando continuidade, em 2017, a esta política mantida 

já durante anos. Como contrapartida, o retorno da pro-

dutividade também manteve uma tendência de subida.

Precisamente para incentivar a liderança e premiar o 

esforço pessoal e coletivo, a Mercadona dispõe de uma 

política de retribuição variável. Nos termos desta po-

lítica, a empresa reconhece aos seus colaboradores 

o cumprimento dos objetivos traçados e divide com 

eles os lucros obtidos ao longo do ano. Assim, há 17 

anos que a empresa atribui um prémio anual a todos 

os membros do quadro com mais de um ano de casa 

e que cumpram os objetivos pessoais especificamente 

definidos para o seu posto de trabalho, graças ao seu 

empenho ao longo dos doze meses. Em 2017, foi repar-

tido um total de 313 milhões de euros, a título de prémio 

por objetivos, entre 98% dos colaboradores.

Modelo de Recursos Humanos 
reconhecido internacionalmente
A política de Recursos Humanos da empresa foi mo-

tivo de destaque na Harvard Business Review. Num 

estudo publicado sobre o tema da gestão do talen-

to dos colaboradores, a Mercadona evidenciou-se 

por tirar “o máximo rendimento” do seu quadro de 

pessoal, ao aproveitar as “aptidões criativas e de 

resolução de problemas dos colaboradores para a 

sugestão de melhorias”.

Segundo a Harvard Business Review, que apresen-

ta as principais conclusões do estudo realizado por 

Zeynep Ton e Sarah Kalloch, professoras da Esco-

la de Negócios Sloan do Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), esta política laboral da cadeia 

de supermercados é diferenciadora e permite ofere-

cer uma “boa experiência” aos clientes.

Além disso, a política de Recursos Humanos da 

Mercadona foi novamente reconhecida em 2017 no 

Estudo Merco Talento e repete o primeiro lugar do 

ranking do seu setor, subindo três lugares na clas-

sificação geral, até à sexta posição, e ocupando o 

primeiro lugar entre as empresas espanholas não 

cotadas em Bolsa.

A política de Recursos Humanos da Mercadona é 

destacada pela Organização Internacional do Tra-

balho (OIT), dependente das Nações Unidas. No 

seu estudo “O Emprego Atípico no Mundo”, apon-

ta a forma como gere a sua equipa como uma das 

chaves da sua estratégia de competitividade. Para a 

OIT, a aposta da Mercadona pelo emprego estável 

e de qualidade, assim como o esforço que realiza 

na sua formação, conciliação, promoção ou divisão 

de lucros são igualmente fatores responsáveis pelo 

sucesso da sua política de Recursos Humanos.
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Formação para o crescimento profissional

A Mercadona aposta na formação contínua e destina-

-lhe importantes recursos, tanto pessoais como econó-

micos. Este esforço apresenta como retorno mais evi-

dente a qualidade dos seus recursos humanos.

Em 2017, a empresa investiu um total de 65 milhões de 

euros na formação, mais 11 milhões do que no ano an-

terior, tendo concluído mais de 2,5 milhões de horas de 

formação, tanto geral como específica, para cada pos-

to de trabalho, o que resulta num investimento médio 

de 780 euros por pessoa.

A formação tem início com o Plano de Acolhimento, no 

primeiro dia de incorporação na empresa, e prolonga-

-se ao longo de toda a trajetória profissional. Isto per-

mite aos colaboradores não só consolidar e melhorar 

as suas capacidades, mas também adotar um código 

de conduta responsável que recebem por via do Mo-

delo de Qualidade Total.

Em 2017, um total de 577 pessoas recebeu formação 

em liderança empresarial, no âmbito do programa “Di-

retivos Líderes”, de entre as quais 64 são de outros paí-

ses, fruto do processo de internacionalização em curso 

da empresa. O programa arrancou em 2009, represen-

tando, no presente exercício, um investimento médio 

de 20.000 euros por cargo de direção.

De destacar também o investimento realizado na forma-

ção de assistentes, numa média de 16.000 euros por pes-

soa, sendo que, em 2017, foram beneficiadas 54 pessoas, 

duas delas também membros da equipa internacional. 

Merece uma nota especial, tendo em conta a aposta feita 

pela empresa para impulsionar a sua estratégia de Fres-

cos Global, a formação específica ministrada para que 

“O Chefe” receba o serviço requerido pelos novos Mode-

los de Venda. Nomeadamente, mais de 21.500 pessoas 

melhoraram a sua especialização por via da participação 

nos cursos de Novo Modelo de Carne, Novo Modelo de 

Pastelaria e Padaria, Venda de Sushi ou Presunto Corta-

do na Hora e Enchidos Ibéricos, entre outros.

65 M€
20% mais do que em 2016

780
euros por colaborador

2,5
milhões de horas 

de formação

63
módulos ou ações 

formativas

40.564
pessoas formadas em 

planos específicos

Plano de formação

Pessoal da secção de padaria e monitores numa formação do novo modelo de forno.
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741
pessoas promovidas

Promoção Interna

Mulheres diretivas

Oportunidades de promoção interna

A promoção interna é uma das marcas distintivas da 

Mercadona y que se encontra refletido no facto de, em 

2017, um total de 741 pessoas ter assumido dentro da 

empresa novas e acrescidas responsabilidades. Esta 

aposta na projeção profissional é elevada ao seu ex-

poente máximo, se tivermos em conta que todos os di-

retores-gerais que compõem o Comité de Direção são 

fruto dessa promoção interna.

Por outro lado, a Mercadona não admite nenhum tipo de 

discriminação por razões de género. De facto, a percen-

tagem atual de mulheres e homens em cargos de dire-

ção é paritária, fruto desta aposta na promoção interna, 

que permitiu que a presença de mulheres em cargos de 

direção por promoção aumentasse consideravelmente 

nos últimos anos, passando de 30% para 47%.

Daniel Blasco, Diretor-Geral de Recursos Humanos, ministrando o curso de promoção de diretivos.

47%2017

2010 30%
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Saúde e segurança no trabalho

Para a Mercadona, zelar pela saúde e segurança laboral 

dos colaboradores é um objetivo permanente e essen-

cial. Esta responsabilidade é assumida como prioritária 

e, neste âmbito, a maior parte dos esforços da empresa 

concentram-se em dotar de uma maior segurança e er-

gonomia à globalidade dos diferentes postos de traba-

lhos e processos produtivos.

Ano após ano, a empresa vem fomentando a formação 

em prevenção dos seus quadros. Esta tarefa envolve 

todos os postos de trabalho, individual ou coletiva-

mente, e contempla qualquer mudança operada nos 

processos produtivos. Em 2017, a empresa destinou 

um total de 10 milhões de euros a medidas preventivas. 

Além disso, contou com a colaboração dos Serviços de 

Prevenção de empresas terceiras, caso da Quirón Pre-

vención, da Previs ou da Cualtis, que deram o seu con-

tributo ao nível da formação, da prescrição de critérios 

e do desenvolvimento de novos processos.

Assim, no que toca à segurança e saúde, a equipa de 

prevenção encontrou uma solução baseada em crité-

rios ergonómicos para o Ponto de Acabado do Talho, 

para a área de Presunto cortado na hora e para a sec-

ção de Pastelaria e Padaria. Em matéria de prevenção 

aplicada à maquinaria, foram introduzidas melhorias 

na máquina de corte de frutas, na máquina de sumo 

natural e nas ferramentas de corte da peixaria, entre 

outras. No seu conjunto, estas medidas contribuíram 

não só para proteger a saúde dos colaboradores, mas 

também para melhorar a sua ergonomia e eliminar os 

esforços excessivos.

Colaboração com mútuas de 
seguros e fornecedores

Além do trabalho desenvolvido com 9 mútuas de se-

guros em colaboração 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.

Víctor, responsável da manutenção do supermercado de El Tercer Barrio, Palência.
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*Índice de incidência = N.º de acidentes com baixa por cada 1.000 colaboradores.

Plano de Prevenção Programa de Saúde+
Supermercados

Avaliação de riscos dos novos centros 
e remodelações realizadas

100% 
novas contratações e 
formação periódica anual 
planificada

155 avaliações efetuadas

talhantes Novo Modelo 
de Venda e charcuteiros 
Presunto Cortado na Hora100%Formação inicial e periódica

Blocos Logísticos

Riscos gerais e específicos (segurança das instalações) cursos programados 
por cada bloco logístico32

Avaliação dos novos escritórios em Paterna (Valência)

Escritórios

9 guias de critérios preventivos

Incidência de acidentes de trabalho

Duração média da baixa

Cobertura da campanha de vacinação 
contra a gripe sazonal

Cobertura de exames coletiva periódica

Investimento em prevenção de riscos laborais

Segurança e Saúde Laboral

14‰*
36 dias

60%
70%
10 milhões de euross
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Plantação de couve kale do interfornecedor Agromediterránea em Albacete.
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3. O FORNECEDOR

Há anos que a Mercadona destina recursos importantes para reforçar a sua ta-

refa de Totaler. Esta estratégia permite-lhe adaptar-se às necessidades dos seus 

“Chefes” e oferecer as melhores soluções dentro da sua Cadeia Agroalimentar 

Sustentável (CASPOPDONA). Com este objetivo, assume a responsabilidade de 

oferecer aos clientes o seu Carrinho de Compras - que é como a empresa deno-

mina os produtos que fazem parte da sua compra diária -, sempre com a garan-

tia de máxima qualidade e ao menor custo. Isto fez com que a empresa passasse 

de distribuidor a Totaler, podendo recomendar o melhor para “O Chefe”, graças a 

interfornecedores fabricantes e fornecedores especialistas, que partilham desta 

mesma paixão com a empresa.

Para ser Totaler e oferecer sempre a 
melhor solução ao “Chefe”,  
a inovação e a produtividade dos 
nossos fornecedores são imprescindíveis, 
partindo da especialização de cada 
um naquilo que melhor sabe fazer
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O Fornecedor é um dos pilares fundamentais do Projeto 

Mercadona. E é dentro do processo de transformação no 

qual a empresa está inserida para impulsionar de forma 

eficiente a Gama Eficaz que o desenvolvimento da cadeia 

de abastecimento ocupa um papel muito relevante. Graças 

à sua aposta na especialização, a empresa pode oferecer 

ao “Chefe” uma Gama Eficaz, que garante a segurança ali-

mentar, a qualidade, o serviço e o preço mais baixo possí-

vel de cada produto. 

Para este objetivo, conta com 120 interfornecedores fa-

bricantes e mais de 700 fornecedores, todos eles espe-

cialistas, em produtos frescos e secos. Esta colaboração 

conjunta permitiu integrar o know-how nos lineares da 

empresa e, em paralelo, fomentar a aquisição de produ-

tos locais e de proximidade, com mais frescura e especia-

lizados. A empresa trabalha em colaboração estreita com 

todos eles, tendo em vista um objetivo comum: satisfazer 

plenamente “O Chefe”, adaptar-se da forma mais eficiente 

e rápida aos seus gostos e reforçar ainda mais a sua gama 

de produtos eficaz.

Para uma abordagem bem-sucedida destes trabalhos de 

especialização, a empresa manteve a aposta no reforço 

dos seus departamentos de Compras e de Prescrição. No 

fecho de 2017, estes estavam constituídos por 900 ge-

rentes repartidos por cinco departamentos de Compras 

e dois de Prescrição, todos especializados em diferentes 

produtos e categorias.

Em 2017, a Mercadona colaborou com mais de 2.700 for-

necedores comerciais e de serviços, aos quais se devem 

somar as 20.000 PME locais e os produtores de matérias-

-primas. Todos eles assumem um papel relevante na ca-

deia de montagem da empresa, já que o seu envolvimento 

conjunto permitiu dar continuidade à consolidação de um 

projeto de riqueza partilhada que, ano após ano, gera va-

lor e é fonte de produtividade em Espanha, mantendo a 

aposta na eficiência, qualidade e inovação, assim como na 

origem dos produtos e no desenvolvimento sustentável.

Com o objetivo de oferecer sempre a melhor opção ao 

“Chefe”, a Mercadona está presente em mais de 10 países, 

nos quais trabalha com os melhores fornecedores para re-

forçar a sua gama e o seu serviço. Em muitos destes paí-

ses, conta ainda com escritórios de representação, filiais 

e sucursais, que lhe permitem dar cobertura aos colabo-

radores e de onde podem operar em representação da 

empresa.

Interfornecedores Fabricantes e 
Fornecedores Especialistas

Adeus a um grande amigo e 
a um grande empresário

Gostaríamos agora de usar estas páginas para re-

cordar a figura de Paco Pons, presidente da Im-

portaco, interfornecedor fabricante da Mercado-

na há mais de 20 anos. Falecido no passado dia 12 

de janeiro, em Valência, Paco Pons foi uma grande 

pessoa, um grande empresário, um grande fabri-

cante e um grande amigo para todos nós que par-

tilhamos este Projeto. Os valores que transmitia 

e a sua personalidade honesta e humilde são um 

modelo e um exemplo a seguir por todos nós. O 

seu legado irá permanecer para sempre entre nós. 

Adéu gran amic.
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te da The Supply Chain Iniciative, acordo voluntário 

europeu de boas práticas na cadeia agroalimen-

tar, impulsionado por sete associações setoriais 

e que conta com o apoio da Comissão Europeia.

Relação estreita 
de confiança e 
colaboração mútua1
Em secos, dispor de um know-how 
específico para a criação de produtos 
concretos de alta qualidade2
Em frescos, incorporar proximidade 
e adaptação aos gostos locais3
Ter os meios para poder introduzir 
nas prateleiras os novos produtos 
de uma forma célere4
Ter a satisfação do  
“Chefe” como orientação5

Código de Boas Práticas Comerciais 

A Mercadona aderiu ao Código de Boas Práticas 

Comerciais na Contratação Alimentar, acordo vo-

luntário enquadrado na Lei de medidas para me-

lhorar o funcionamento da cadeia alimentar. Este 

projeto, promovido pelo Ministério de Agricultura 

e Pesca, Alimentação e Meio Ambiente (MAPAMA) 

em Espanha, em colaboração com diferentes asso-

ciações de toda a Cadeia Agroalimentar espanho-

la, representa um passo em frente no caminho da 

promoção de práticas comerciais justas. Por outro 

lado, desde 2014, a empresa Mercadona forma par-

Bolo de manteiga do fornecedor especialista Urrestarazu em 
Basauri, Biscaia.

Pimentos padrão da empresa Horsal em Cambados, Pontevedra.

Controlo de qualidade nas instalações do fornecedor Manuel 
Busto Amandi em Villaviciosa, Astúrias.

Especialização por produto
Interfornecedores Fabricantes 
e Fornecedores Especialistas
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Graças ao esforço conjunto da Mercadona e dos interforne-

cedores fabricantes e fornecedores especialistas que tra-

balham exclusivamente para a empresa, foi possível criar 

condições nos últimos anos para a criação de um impor-

tante cluster industrial em Espanha. No fecho de 2017, este 

cluster, constituído por 249 fábricas e um total de 54.163 

colaboradores, representava um investimento conjunto 

de 706 milhões de euros e era responsável pela criação 

de 80 novas fábricas, linhas de produção ou ampliações.

706 M€
de investimento 

249
fábricas

80
novas fábricas, linhas de 
produção ou ampliações

54.163
colaboradores

Cluster industrial em números

Agromediterránea
Novo Centro de Inovação 
Agronómica para a investigação de 
novas variedades em Montserrat 
(Valência) e melhorias nos sistemas 
de rega e cultivos de abóbora na 
Região de Múrcia. 

1,7 M€

Ibersnacks
Novas linhas de produção de 
batatas fritas na sua fábrica 
em Medina del Campo 
(Valladolid).

3,5 M€
42 novos empregos

Chic-kles Gum
Ampliação e melhoria de linhas 
de produção de pastilhas 
elásticas e guloseimas variadas 
na sua fábrica em Riba-roja de 
Túria (Valência). 

14 M€
24 novos empregos

Alguns exemplos de investimentos para melhorar e inovar em processos em 2017

Ultracongelados 
Virto
Nova fábrica em 
Santomera (Múrcia).

19,7 M€
12 novos empregos
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Arrocerías Pons
Ampliação das áreas 
de cultivo de arroz das 
variedades redondo, bomba 
e J. Sendra em Massanassa 
(Valência).

1,6 M€
13 novos empregos

Frutas Montosa
Ampliación instalaciones y línea 
de producción de guacamole en 

Valle-Niza (Málaga).

6,3 M€
41 nuevos empleos

SPB
Ampliação da capacidade, 
recriação de produtos e melhoria 
dos processos nas suas fábricas 
de Cheste (Valência) e Huévar 
del Aljarafe (Sevilha).

9 M€
37 novos empregos

Elaborados 
Naturales 
de la Ribera
Melhorias nas linhas de 
produção de tortilha 
preparada Hacendado 
na sua fábrica de Corella 
(Navarra).

2,1 M€
11 novos empregos

Incarlopsa
Ampliação de uma área 
de fumeiro de presuntos 
em Curral de Almaguer 
(Toledo).

27 M€
60 novos empregos

Logifruit
Nova fábrica de embalagens 
e logística em Vitória 
(Álava).

6,7 M€
36 novos empregos

Frutas Montosa
Ampliação de instalações e linha 
de produção de guacamole em 
Valle-Niza (Málaga).

6,3 M€
41 novos empregos

Cidacos
Melhorias em várias linhas de 
produção nas suas fábricas 
de Autol (La Rioja), Funes 
(Navarra) e Coria (Cáceres).

3,7 M€
56 novos empregos

Covap
Diversas melhorias e nova linha 
de produção para natas líquidas 
sem lactose na sua fábrica em 
Pozoblanco (Córdova).

4,3 M€
43 novos empregos 

Embutidos Martínez
Atualização de produtos para o novo 
Modelo de Carne nas suas fábricas em 
Cheste, Torrente e Buñol (Valência).

4 M€
46 novos empregos

Casa Tarradellas
Nova fábrica de pizzas e 
automatização da fabricação de 
Tiras de Frango Hacendado na 
sua fábrica de Gurb (Barcelona).

45,2 M€
166 novos empregos
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Reunião Anual de 
Interfornecedores

No passado mês de junho, celebrou-se, em Valência, 

a reunião anual de interfornecedores fabricantes da 

Mercadona. O encontro permitiu evidenciar a impor-

tância da especialização dentro do Projeto Mercado-

na, não fosse este um fator-chave para a otimização 

quer da qualidade, quer da segurança dos produtos, 

e para a disponibilização de uma gama eficaz, capaz 

de satisfazer plenamente as necessidades do “Chefe”.

A reunião anual serviu igualmente para dar a conhecer 

os novos desafios da empresa e as ferramentas necessá-

rias para os enfrentar com sucesso e satisfazer os cinco 

componentes por via da constante inovação, do esforço 

diário e da procura da excelência no trabalho de rotina.
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Alguns interfornecedores fabricantes 
e fornecedores especialistas
Claramente identificados na embalagem dos produtos que fabricam para a Mercadona

DAFSA
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Acordo de Boas 
Práticas Comerciais
Princípios pelos quais se rege a relação da Mercadona com os interfornecedores fabricantes

4
5

6

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

1

2
3

Cooperação mútua 
Sinergias entre todos os processos da 
cadeia de montagem, com objetivo 
de obter a máxima eficiência

Princípio do “ganhar-ganhar” 
Acordos vantajosos para ambas as partes

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

Campos de nectarina do fornecedor Tany Nature em Zurbarán, Badajoz.

Claramente identificados na embalagem dos produtos que fabricam para a Mercadona

57

Mercadona Memória Anual 2017

57

Mercadona Memoria Anual 2017



Colaboração com 5.200
pecuários

8.600
agricultores

12.000
pescadores

Em 2017, a empresa continuou a desenvolver a Cadeia 

Agroalimentar Sustentável da Mercadona (CASPOPDO-

NA). Este projeto visa atingir a modernização da cadeia 

agroalimentar sustentável. Um dos fatores-chave para 

alcançar este objetivo foi sempre a colaboração estrei-

ta com setores estratégicos da indústria agroalimentar 

espanhola, designadamente o setor agrícola, pesqueiro 

e pecuário.

Para alcançá-lo, foi mantida a aposta na estabilidade, 

na projeção do futuro, na segurança na compra e na 

especialização. Aliado a estes pilares, todos os interve-

nientes continuaram a partilhar os seus conhecimentos 

e experiência, assegurando que a CASPOPDONA seja 

hoje um projeto em curso de conhecimento partilha-

do. Um projeto em desenvolvimento e consolidado, 

que permite a todas as partes obter rentabilidade. E, 

no caso da Mercadona, poder contar com os melhores 

fornecedores de cada setor para fortalecer a sua gama 

eficaz: fornecedores cada vez mais locais e especializa-

dos, que ofereçam não só produtos da máxima qualida-

de e frescura, mas também que assegurem, na maioria 

dos casos, a viabilidade do compromisso com a utiliza-

ção de matéria-prima de origem nacional.

Colaboração com o setor primário

Setor lácteo sustentável 
e 100% nacional
A Mercadona é signatária do “Acordo para a 

estabilidade e sustentabilidade do setor lác-

teo” e do programa Produtos Lácteos Sus-

tentáveis, ambos promovidos pelo Ministério 

da Agricultura de Espanha, com os quais se 

dá maior valor à origem nacional do leite e 

se fomenta o consumo de produtos lácteos, 

como, por exemplo, através do seu apoio à 

campanha “Lácteos daqui todos os dias”.

Orencio Hoyo
Empresa familiar e fornecedor especialista de pi-

mentão doce e picante da D.O. La Vera (Extrema-

dura). Mantém acordos de colaboração e assesso-

ria técnica com mais de 40 agricultores dos vales 

de Vera, Tiétar, Alagón e Ambroz, com um total de 

200 hectares de produção de pimento.
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CASPOPDONA A criar um projeto comum

Porque o fazemos? 
(Mercadona Totaler)

Matérias- 
primas

Chefe

De onde vimos?
(Mercadona Distribuidor)

Setor 
Primário 
Especialista

IF/F 
Especialista Mercadona 

Totaler Chefe

Importaco
Enquanto parte da sua política de boas práticas 

agrícolas para garantir a qualidade e produtivi-

dade dos cultivos de amêndoa espanhola, cola-

bora com 56 agricultores, com uma produção 

conjunta de 7.300 toneladas.

Frutas Fajardo
Esta empresa familiar conta com 200 hectares de 

produção própria e mantém acordos com mais de 

mil agricultores, na sua maioria de pequena dimen-

são. Graças a isso, conseguiu reforçar a sua espe-

cialização no abacate, anona, manga e nêspera.

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DA CASPOPDONA OBJETIVO:

CRESCIMENTO 
PARTILHADO E 

SUSTENTABILIDADE
ESTABILIDADE PRODUTIVIDADE DIÁLOGO
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A Mercadona trabalha no desenvolvimento da sua rede 

logística com o objetivo de transformá-la para otimizar 

todo o seu potencial. Para liderar a eficiência na sua 

cadeia de abastecimento, mantém investimentos cons-

tantes há mais de uma década, o que lhe permitiu não 

só reforçar a sua eficiência, mas também inovar com 

a eliminação nos seus blocos logísticos de qualquer 

manuseio e esforço excessivo por parte dos colabora-

dores, contribuindo para prevenir e reduzir o risco de 

acidentes de trabalho. De facto, a empresa consolidou 

a sua aposta no trabalho de qualidade nos armazéns, 

ao pôr em prática os blocos logísticos totalmente au-

tomatizados, pioneiros no setor, que são além disso um 

motor de competitividade e produtividade.

Para fazer frente ao desafio de aumentar a sua capa-

cidade de forma paralela ao crescimento constante da 

empresa, a Mercadona está a desenvolver o seu pro-

jeto logístico de forma sustentável e a definir os seus 

critérios de stock, processos logísticos e recursos, bem 

como a melhor localização do seu hub logístico. 

É no desenvolvimento desta estratégia que se encontra 

incluída a aquisição das novas parcelas no parque em-

presarial de Parc Sagunt, em Sagunto (Valência). Um 

total de 550.000 metros quadrados que implicaram 

um investimento de 41 milhões de euros. A construção 

deste novo bloco logístico vai implicar um investimento 

próximo dos 400 milhões de euros para dispor do me-

lhor e mais moderno bloco logístico da empresa, me-

lhorado graças à experiência tecnológica acumulada 

nos seus restantes armazéns.

A localização estratégica do bloco logístico de Parc 

Sagunt é, sem dúvida, uma oportunidade para incre-

mentar a eficácia logística da empresa e irá exigir uma 

reestruturação do seu bloco logístico em Riba-roja de 

Túria (Valência), que por não se poder automatizar to-

talmente, adaptará a sua atividade. Como consequên-

cia disso, ambos os blocos terão um quadro conjunto 

de cerca de 1.000 pessoas. 

Blocos logísticos

Fotografia aérea das parcelas onde o novo bloco logístico estará localizado em Parc Sagunt, em Sagunto, Valência.
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1. RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valência

2. ANTEQUERA, Málaga

3. SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona

4. SAN ISIDRO, Alicante

5. HUÉVAR, Sevilha

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

7. CIEMPOZUELOS, Madrid

8. INGENIO, Gran Canaria (Las Palmas)

9. VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Leão

10. SARAGOÇA, Saragoça

11. GUADIX, Granada

12. ABRERA, Barcelona  

13. VITÓRIA (Álava)

14. PARC SAGUNT, Sagunto (Valência)

15. PÓVOA DE VARZIM,   
 Distrito do Porto (Portugal)

A1. MERCAPALMA, Palma   
 de Maiorca (Ilhas Baleares)

A2. FUERTEVENTURA,   
   Fuerteventura (Las Palmas)

A3. LANZAROTE,   
   Lanzarote (Las Palmas)

Mapa Blocos 
Logísticos

1.099.000
metros quadrados de superfície

A Mercadona possui uma rede logística eficiente que, no seu con-

junto, chega aos 1.099.000 metros quadrados de superfície. Atra-

vés dos seus 15 blocos logísticos, quatro dos mesmos em projeto e 

construção, e 3 armazéns satélites, abastece todos os seus super-

mercados, 1.627 no fecho de 2017.  

6 GRANADILLA DE ABONA

A

A

A

A1 MERCAPALMA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

8 INGENIO

13 VITÓRIA

12 ABRERA

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

A2 FUERTEVENTURA

A3 LANZAROTE

10 SARAGOÇA

11 GUADIX

2 ANTEQUERA

9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

14 PARC SAGUNT

4 SAN ISIDRO

BLOCO LOGÍSTICO EM 
FUNCIONAMENTO

BLOCO LOGÍSTICO EM PROJETO/ 
CONSTRUÇÃO 

ARMAZÉM-SATÉLITE

RAIO DE AÇÃO

A

15 PÓVOA DE VARZIM

15 blocos logísticos
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Blocos logísticos de Abrera e Vitoria-Gasteiz

A Mercadona terminou a primeira fase das obras do blo-

co logístico de Vitória (Álava) com a entrada em ativida-

de de secos, embalagens, frio e perecíveis, o que exigiu 

até agora um investimento de 50 milhões de euros. Este 

projeto começou, em 2015, para abastecer os super-

mercados no País Basco, Navarra, La Rioja, Cantábria e 

Burgos.

Em paralelo, a Mercadona continuou a progredir na 

construção do seu quinto bloco logístico inteligente, em 

Abrera (Barcelona). Ao longo destes meses, a empresa 

colocou em atividade a primeira fase da plataforma de 

produtos frescos integrada dentro do armazém de frio 

(no qual se encontram também os produtos refrigerados 

e congelados), que se soma à atividade do armazém de 

secos, ao de produtos refrigerados e congelados, à fá-

brica de pão e à área de gestão de embalagens. Com um 

investimento total de 300 milhões de euros em diferen-

tes fases, no seu desenvolvimento participam 150 PME, 

que por sua vez dão trabalho a 600 pessoas, o que sig-

nifica um estímulo importante na reativação económica 

da zona durante o decorrer das obras.

Também em 2017, a Mercadona assinou contrato para 

desenvolver o seu primeiro bloco logístico em Portugal. 

Situado na cidade de Póvoa de Varzim, conta com duas 

naves de 12.000 e 5.000 metros quadrados, respetiva-

mente, nas quais se irão situar os armazéns de secos, 

perecíveis, refrigerados e congelados. A empresa prevê 

que a nova plataforma esteja totalmente operacional no 

primeiro semestre de 2019.

Instalações do bloco logístico de Abrera, Barcelona.

Exterior do bloco logístico de Abrera, Barcelona.
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Exterior do bloco logístico de Vitória (Álava).
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Pau, “Chefe” do supermercado da avenida Blasco Ibáñez, Valência.
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4. A SOCIEDADE

O Modelo de Qualidade Total da Mercadona é um modelo de gestão ético que 

gera valor para todos os seus componentes ao perseguir um crescimento sus-

tentável. Partindo da máxima de que o mais estável na empresa é a mudança, 

incorpora de forma constante melhorias que contribuíram para construir o 

projeto Mercadona: um projeto que evoluiu através da responsabilidade, da 

transparência, da cooperação, do diálogo e da empatia.

Graças a este Modelo, que promove a prosperidade partilhada entre todos 

os seus componentes, um dos compromissos que a Mercadona mantém com 

a sociedade é contribuir para o seu desenvolvimento e progresso de forma 

sustentável. Através da sua estratégia de Responsabilidade Social, aposta no 

empreendedorismo, incentiva o talento e trabalha constantemente em medi-

das para reduzir o impacto da sua atividade no meio ambiente.

Esta forma de entender a sua atividade é partilhada por todos os que fazem 

parte da empresa, que colaboram diariamente para um objetivo comum: “con-

tinuar a construir um modelo de empresa do qual as pessoas tenham orgulho 

de que exista”.

Uma iniciativa transformadora baseada 
no crescimento partilhado para gerar 
um impacto social que crie progresso 
e desenvolvimento responsável
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A transformação que a Mercadona está a levar a cabo 

também tem um importante impacto positivo para a 

sociedade. De facto, só os 1.008 milhões de euros de 

investimento que realizou em 2017 tiveram um efeito 

multiplicador relevante na economia das zonas onde a 

Mercadona tem presença, ao gerar um impulso muito 

claro de atividade industrial, emprego e rendas nas ime-

diações de onde a empresa desenvolve a sua atividade.

É igualmente relevante a criação de emprego estável 

e de qualidade por parte da empresa que, só em 2017, 

proporcionou a criação de 15 novos postos de trabalho 

por dia. No seu conjunto, 5.000 postos de trabalho es-

táveis e de qualidade, uma aposta na promoção e no 

desenvolvimento profissional e pessoal com condições 

acima da média do setor, como demonstra o facto de o 

salário inicial mínimo ser de 1.132 euros líquidos por mês. 

Além destes factos, que são por si só um indicador que 

reflete o seu nível de compromisso para com a Socie-

dade, em 2017, a empresa voltou a demonstrar o seu 

contributo, tanto direto como indireto, em números: 

1.441 milhões de euros pagos sob a forma de impos-

tos diretos e indiretos para a Administração Pública, 

dos quais 758 milhões de euros correspondem aos pa-

gamentos feitos à Segurança Social, 108 ao imposto 

sobre as sociedades, 478 ao pagamento do IVA e do 

IRS e 97 a outros impostos e taxas, além de um con-

tributo de 4.160 milhões de euros para o PIB espanhol. 

De igual modo, a atividade indireta da Mercadona, atra-

vés da colaboração mantida com mais de 2.700 for-

necedores comerciais e de serviços e 20.000 PME e 

produtores de matérias-primas locais, também é motor 

de crescimento partilhado para a Sociedade. Exemplo 

disso mesmo são os números dos 120 interfornecedo-

res e alguns fornecedores especialistas que trabalham 

especificamente para a empresa, que em 2017 criaram 

3.720 postos de trabalho, elevando o total a 54.163 em-

pregos diretos, tendo também realizado um esforço 

de investimento conjunto na ordem dos 706 milhões 

de euros, dados que refletem o compromisso estru-

turante que a Mercadona mantém com a Sociedade. 

Fachada do supermercado da Carretera de Onda em Vila-real, Castellón.

Criação de valor através de iniciativas
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Impacto da atividade económica da Mercadona 
e a sua cadeia de montagem em Espanha

Contribuições fiscais

Impostos diretos e indiretos 1.441 milhões de euros

Contribuição Total de Rendimentos e Trabalho

19.500* 
milhões de euros contribuição  

conjunta para o PIB

1,7% do PIB

545.000* 
postos de trabalho em Espanha devido à atividade 

direta, indireta e induzida da Mercadona

3% do emprego total em Espanha

Contribuições fiscais diretas

Segurança Social 

634 
milhões de euros

Outros impostos e taxas 

97 
milhões de euros

Imposto sobre as sociedades 

108 
milhões de euros

Contribuições fiscais indiretas

Segurança Social 

124 
milhões de euros

IRS 

313 
milhões de euros

IVA 

165 
milhões de euros

*Dados atualizados segundo a metodologia definida pelo Instituto Valenciano de Investigações Económicas (IVIE), em 2017.

Números da Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mercadona

Volume de compras em Espanha 

17.533  
milhões de euros (+1.478 M€ do que em 2016)

85% do volume total de compras 
(produtos+serviços)

+2.700 
fornecedores 
comerciais e 
de serviço

120 
interfornecedores 

fabricantes

+20.000
PME e produtores de 

matérias-primas

1.714 
milhões de euros de investimento 

conjunto entre a Mercadona, 
interfornecedores e alguns 
fornecedores especialistas
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A Mercadona tenta adaptar-se melhor ao contexto do 

qual faz parte. Cumprindo a máxima “para poder rece-

ber, primeiro temos que dar”, e com o objetivo de fomen-

tar o crescimento partilhado e a convivência, desenvol-

ve estratégias que fornecem soluções mais acertadas 

e adequadas. Através de um diálogo constante, a em-

presa consegue conhecer em profundidade as neces-

sidades e inquietudes daqueles que a rodeiam, entre 

eles vizinhos, consumidores, associações e instituições.

Nesta linha, a empresa participou em diversos fóruns e 

em reuniões com diferentes organismos e associações 

de distintos âmbitos. Em todos eles, teve a oportuni-

dade de explicar o seu Projeto e o seu modelo de em-

presa, detetando pontos a melhorar. Neste sentido, im-

porta destacar a criação, em 2017, e em conjunto com 

a KPMG, da “Análise de perceção e expectativas ONG e 

fundações, organizações de consumidores e setor agro-

pecuário sobre a Mercadona”, com o objetivo de dete-

tar melhorias na relação com os grupos de interesse.

De igual modo, para a Mercadona, a transparência é 

um fator-chave no qual aposta e que assume como 

uma responsabilidade prioritária, como se pode ver no 

seu site. No mesmo, publicam-se de forma periódica e 

atualizada informações institucionais e económicas para 

garantir a transparência da sua atividade relacionada 

com o funcionamento e o controlo da atuação pública.

Nuria e Marta, “Chefes” do supermercado da avenida Sancho el Fuerte em Pamplona, Navarra.

2

Rebeca e Borja, “Chefe” e colaborador do supermercado de Kan-
sas City, Sevilha.

Diálogo e transparência 
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A vice-presidente da Mercadona, Hortensia Herrero, juntamente com o presidente, Juan Roig e três das suas filhas, depois de receber a 
Alta Distinção da Generalitat Valenciana, a 9 de outubro de 2017.

Responsabilidade Social FES

A Mercadona foi galardoada em 2017 pela Federação Em-

presarial Segoviana (FES) com a Distinção Responsabili-

dade Social pela sua sensibilidade relativamente aos te-

mas sociais enquanto empresa.

Alimentos “último minuto”

Em 2017, a Autarquia e o Banco de Alimentos de Gipu-

zkoa outorgaram à empresa um diploma de reconheci-

mento da sua promoção em doações de alimentos “último 

minuto”, ou seja, que são perecíveis, mas perfeitamente 

consumíveis.

Prato Solidário

Em 2017, a Fundação Banco de Alimentos de Valladolid 

concedeu à Mercadona o Prato Solidário 2017, na cate-

goria de Empresas, pelo seu apoio contínuo desde que 

iniciou a sua colaboração em 2014.

Graças ao seu envolvimento na Sociedade, a empresa 

recebeu diversos reconhecimentos que significam um 

estímulo para continuar a trabalhar e a impulsionar ini-

ciativas no meio em que se insere.

Alguns reconhecimentos sociais de 2017

Relatório Merco Empresas

Em 2017, e pelo terceiro ano consecutivo, Juan Roig foi o 

líder empresarial com a melhor reputação em Espanha no 

ranking Merco Empresas. Em paralelo, a Mercadona con-

solidou-se no referido ranking como a empresa com a me-

lhor reputação empresarial do setor da distribuição gene-

ralista e como a segunda de Espanha de todos os setores.

Mercadona de Confiança

Em 2017, 85% dos espanhóis elegeram a Mercadona como 

a empresa mais confiável, segundo o “Barómetro de per-

ceção e avaliação dos cidadãos das principais empresas 

de Espanha”, elaborado pela Metroscopia.

Alta Distinção

Em outubro passado, a vice-presidente da 

Mercadona, Hortensia Herrero, recebeu a 

Alta Distinção da Generalitat Valenciana, em 

reconhecimento do trabalho que, através 

da Fundação Hortensia Herrero, desenvolve 

para recuperar, proteger e promover o pa-

trimónio artístico da cidade de Valência e 

contribuir para posicioná-la como uma refe-

rência artística e cultural. Para Hortensia Her-

rero, presidente da fundação, “a obtenção da 

Alta Distinção é um orgulho enorme e uma 

responsabilidade que serve de impulso para 

o futuro, para continuar a trabalhar dia-a-dia 

num projeto que permita promover a cidade 

de Valência e dar a conhecer toda a sua his-

tória e verdadeiro valor”.
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Relação com os consumidores 

A Mercadona está há anos a fomentar a participação 

e colaboração, através da promoção de ações indivi-

duais ou conjuntas, com as associações de consumido-

res mais representativas em Espanha, tanto no âmbito 

nacional como autonómico e local. Graças a isso, está 

mais próxima dos consumidores e pode conhecer a sua 

opinião, além de colaborar e participar em ações de 

formação e informação.

Em 2017, a empresa transferiu esta necessidade igual-

mente para o âmbito europeu, motivo pelo qual decidiu 

visitar o Bureau Européen des Unions de Consomma-

teurs (BEUC), em Bruxelas. Nesta visita, a empresa 

pôde explicar em primeira mão o seu modelo de em-

presa a esta instituição europeia, constituída por 43 or-

ganizações de consumidores de 23 países. Na mesma 

linha, a Mercadona estabeleceu contacto com a Deco 

Proteste, associação de referência em matéria de defe-

sa do consumidor em Portugal, onde a empresa prevê 

abrir os seus primeiros quatro supermercados em 2019.

Projeto “Mesa de Participação”  

Ao longo de 2017, a empresa continuou a colaborar no 

projeto “Mesa de Participação”, iniciado em 2015 junto 

das federações e confederações nacionais de associa-

ções de consumidores de âmbito alimentar: CECU, FUCI, 

UNAE e CAUCE. Todos os participantes realizaram reu-

niões periódicas ao longo do ano e levaram a cabo um 

trabalho que foi distinguido com o prémio da Associação 

Valenciana de Consumidores e Utilizadores AVACU 2017, 

que reconheceu este trabalho como a “Melhor Ação de 

Defesa do Consumidor”.

Além disso, durante estes doze meses e através dessa 

“Mesa de Participação”, a empresa trabalhou na elabora-

ção da sondagem “Hábitos de Consumo 2017”, realizada 

a mais de 2.500 famílias e cujas conclusões permitiram 

analisar em profundidade os hábitos de compra dos con-

sumidores espanhóis, a informação e formação geral que 

têm em matéria de nutrição ou de rotulagem, bem como 

a sua predisposição para colaborar em assuntos de re-

levo como, por exemplo, a Responsabilidade Social e o 

Desperdício de Alimentos.

Representantes do CAUCE, CECU, Mercadona, FUCI e UNAE, que 
pertencem à “Mesa de Participação”.

Ana Belén Martínez, Diretora de Relações Externas da Região de 
Múrcia, no II Congreso Dirigiendo Hogares, organizado pelo jornal 
La Verdad em colaboração com a Federação dos Consumidores 
ThaderConsumo.
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Participação em

 15 

congressos, jornadas e 

palestras sobre o setor

17 
acordos de 

colaboração

Colaboração em 

22  

estudos e publicações  

setoriais

Colaboração com 

18 
associações de celíacos, 

de intolerâncias e 

outras alergias

Aproximação a

61 
associações de consumidores 

internacionais, nacionais 

e autonómicas

31 

visitas a instalações da empresa 

e interfornecedores

143  

encontros 

informativos

Apoio a 

37 
eventos e ações promovidos pelas 

associações de consumidores

44 

palestras a associações 

de consumidores

Vanesa, “Chefe” do supermercado de El Tercer Barrio, Palência.

María Dolores, “Chefe” do supermercado da avenida Burgos em Logroño, La Rioja.
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Contribuir para um mundo urbano  
mais sustentável

Em 2017, a Mercadona continuou a promover a cons-

trução de jardins urbanos, iniciativa que contribui para 

melhorar a imagem e a qualidade de vida dos vizinhos 

das lojas onde estes estão implementados. Trata-se de 

“coberturas verdes”, situadas no interior de quarteirões 

e feitas com espécies autóctones com baixas necessida-

des hídricas, que contribuem para reduzir tanto a polui-

ção como o chamado efeito “ilha de calor”, pois são um 

excelente isolante. 

A Mercadona prevê continuar a promover este tipo de 

iniciativas que, além disso, contribuem para alcançar os 

objetivos definidos no Livro Verde de Sustentabilidade 

Urbana e Local, editado pelo Ministério da Agricultura de 

Espanha.

Além disso, a empresa está a realizar testes-piloto para 

a distribuição urbana, com 7 camiões movidos a gás na-

tural liquefeito. Estes motores emitem 40% menos CO2 

por litro de combustível, reduzem em 10 vezes a emissão 

de partículas e emitem 80% menos óxidos de azoto em 

comparação com a norma Euro 5, pelo que pretende in-

corporar mais 40 camiões em 2018. Em paralelo, também 

está a testar a utilização de veículos ligeiros de mercado-

rias, tanto através do transporte com carrinhas elétricas 

como híbridas diesel.

Gestão Proativa com os Vizinhos  

A relação que a Mercadona mantém com os seus vi-

zinhos baseia-se no respeito, entendimento mútuo e 

adaptação. Por isso, ouve ativamente e põe em prá-

tica iniciativas que consolidem uma relação de con-

vivência e que contribuam para que a sua atividade 

comercial não interfira nem gere nenhum impacto ne-

gativo nos meios e ruas nos quais tem presença. 

Neste contexto de procura constante de soluções, 

a empresa continuou a avançar no projeto “Gestão 

Proativa com os Vizinhos”, iniciado em 2014. Esta 

ferramenta preventiva permitiu evitar que se pro-

duzam possíveis incómodos, ao realizar 4.500 ins-

peções nos processos de carga e descarga, assim 

como 4.300 nos processos internos das instalações 

e supermercados.

Além de que, em 2017, foram geridas 316 sugestões, 

queixas e melhorias provenientes de vizinhos, de en-

tre as quais 73% foram resolvidas de forma satisfató-

ria em menos de 30 dias, enquanto nas restantes a 

duração dependeu do tipo de intervenção a realizar.

Cobertura ajardinada do supermercado de Glorieta de Quevedo, Madrid.
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Integração em mercados municipais  

A Mercadona impulsiona o comércio local onde está 

presente e mantém um compromisso especial para 

com o convívio de formatos tradicionais. Em 2017, 

a empresa continuou a impulsionar a revitalização 

dos mercados municipais, projeto que iniciou em 

2001, e atualmente conta com 37 lojas situadas nes-

tes mercados. Graças a isso, partilha a sua aposta 

pela convivência de formatos com mais de 1.800 co-

merciantes diferentes, após inaugurar um novo super-

mercado no Mercat Central de Tarragona (Tarragona).

Colaboração com o 
comércio de bairro

37 

lojas em 

mercados 

municipais 

+1.800 
comerciantes partilham 

o ideal de recuperar o 

comércio tradicional

Supermercado no Mercado Central de Tarragona, Tarragona.

73

Mercadona Memória Anual 2017



Apoio ao empreendedorismo  

Para a Mercadona, saber captar, reter e promover o ta-

lento é uma responsabilidade que contribui para o cres-

cimento da Sociedade. Para isso, além de contribuir 

para o seu desenvolvimento internamente, também o 

faz de forma externa, um compromisso que lhe permite 

devolver parte do muito que recebe, ao partilhar inicia-

tivas inovadoras que geram eficiência e produtividade.

Exemplo de apoio ao empreendedorismo é a colabora-

ção com a Fundação Prémios Rei Jaime I, na catego-

ria “Prémio ao Empreendedor”, junto com a Escola de 

Empresários EDEM e a Associação Valenciana de Em-

presários (AVE). Alicia Asín Pérez, consultora delegada e 

cofundadora da Libelium Comunicaciones Distribuidas, 

foi a empreendedora galardoada em 2017, na oitava edi-

ção da categoria. O seu projeto de telecomunicações, 

especializado no design e fabrico de sensores sem fios, 

permite monitorizar qualquer objeto e ambiente e enviar 

essa informação em tempo real, sem fios, através da in-

ternet. Graças a esta tecnologia inovadora, que deu so-

luções para necessidades logísticas, industriais ou agrí-

colas, entre outras, a Libelium registou um crescimento 

sustentado que a fez ultrapassar os cem colaboradores.

A Mercadona mantém desde há anos uma relação es-

treita com o lado da formação através da EDEM, funda-

ção presidida por Hortensia Roig, da qual a empresa é 

Mecenas, e que está atualmente num processo de cres-

cimento e desenvolvimento do seu plano estratégico. 

Juan Roig voltou a ser, em 2017, professor da 12.ª edição 

do curso de gestão “15x15: quinze dias com quinze em-

presários líderes” e diferentes membros da direção da 

Mercadona deram aulas tanto nos programas de ges-

tão empresarial “ABC” de formação sénior, como o Cur-

so ADE para Empreendedores, o curso de Engenharia 

e Gestão Empresarial, o MBA Júnior e o Mestrado em 

Empreendedorismo e Liderança. Além disso, um gran-

de número de estudantes do Centro Universitário fez 

os seus estágios na Mercadona, durante o ano passado. 

O objetivo deste compromisso da empresa com a do-

cência é o de contribuir para a formação de empresários, 

gestores e empreendedores, transmitindo os valores fun-

damentais do Modelo de Qualidade Total. A EDEM faz par-

te, juntamente com a incubadora Lanzadera e a socieda-

de de investimento Angels, da Marina de Empresas, uma 

iniciativa pessoal de Juan Roig com o intuito de formar, 

assessorar e financiar os empreendedores de hoje e do 

futuro e que constitui uma aposta na criação de riqueza e 

emprego, bem como no fomento do empreendedorismo.

Sócio ativo do Pacto Mundial  

A Mercadona é sócia signatária do Pacto Mundial, a 

maior associação existente pela defesa dos valores fun-

damentais em matéria de Direitos Humanos, Práticas 

Laborais, Proteção Ambiental e Luta Anticorrupção. 

Continuou a trabalhar no sentido de impulsionar as dife-

rentes iniciativas existentes ao abrigo deste Pacto e par-

ticipou ativamente na elaboração de um guia de boas 

práticas destinado a ajudar as empresas de alimentação 

e bebidas a promover os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas.

Com o seu envolvimento ativo, a empresa reforça o seu 

apoio aos dez princípios e valores do referido pacto, o 

qual se reflete no relatório de progresso que valida o 

cumprimento dos mesmos princípios, que se remeteu à 

Rede Espanhola do Pacto Mundial.

Mais informações na Memória Ambiental:  
www.mercadona.com
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Juan Roig a ministrar no curso de alta direção “15x15” da EDEM.

Os patrocinadores do Prémio Rey Jaime I ao Empreendedor, Mercadona, a Associação Empresarial Valenciana (AVE) e a Escola de Empre-

sários EDEM, juntamente com a premiada Alicia Asín Pérez, CEO e cofundadora da Libelium Comunicaciones Distribuidas, durante o evento.
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9.600
toneladas de 
alimentos doados

Acordos com

+60
bancos alimentares 
e outras entidades

Colaboração com

+140
cantinas  
sociais

Em 2017, a Mercadona colaborou com a carreira solidá-

ria pela adoção e cuidado responsável de animais de 

estimação “Perrotón Madrid 2017”, no qual participa-

ram mais de 4.000 pessoas. A empresa doou alimentos 

para cães da sua marca Compy a todos os assistentes. 

Operações Quilo e Grande Recolha

A Mercadona colaborou, através dos seus supermer-

cados, em diferentes “Operações Quilo” e na “Grande 

Recolha” organizada pelos bancos alimentares. Em 

todas estas iniciativas, a resposta solidária dos “Che-

fes” foi espetacular, com 6.000 toneladas doadas.

A empresa continuou a promover o seu Plano de Ação 

Social, através do qual apoiou diversas instituições e 

entidades sociais que continuaram a desenvolver o seu 

importante trabalho de ajuda. Através das distintas ini-

ciativas em que participou em todas as comunidades 

autónomas em Espanha, em 2017, doou mais de 9.600 

toneladas de alimentos, o que representa mais 3.100 

toneladas do que no exercício anterior.

Neste seguimento, a Mercadona continua o seu progra-

ma de colaboração com mais de 140 cantinas sociais de 

diferentes localidades de Espanha, às quais doa diaria-

mente produtos que não estão aptos para a venda, mas 

que estão em perfeitas condições para o seu consumo. 

Mercadona Social e Responsável

Cristina, Ioan e Cristian a preparar uma entrega de leite para o 
Banco de Alimentos de Barcelona.

José, Sara e Rosario, “Chefe”, colaboradora e voluntária no super-
mercado de Los Molinos em Paterna, Valência, durante a Grande 
Recolha de Alimentos de 2017.
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3.142
novos murais 
de trencadís

1,5
milhões 
de euros

28
fundações e centros 
ocupacionais

1.000
pessoas com 
deficiência 
mental

Murais de mosaicos trencadís

Em 2017, a Mercadona consolidou a inovação social das 

suas lojas, após investir mais de 1,5 milhões de euros na 

elaboração de 3.142 novos murais de trencadís que insta-

lou nas peixarias e nos pontos de acabado de carne das 

suas lojas.

Para tal, colaborou com 28 fundações e centros ocupa-

cionais, bem como com a Pamesa Cerámica, e contou 

com o trabalho de mais de 1.000 pessoas com deficiên-

cia mental que, todos os dias, trabalham na elaboração 

desses murais, com um design mais amplo e atual e em 

sintonia com as características do Novo Modelo de Loja 

da Mercadona.

Atualmente, a empresa colabora com a Fundação Roig 

Alfonso, Fundação Síndrome de Down, Fundaempleo 

Azahar e Fundação Espurna; os Centros Especiais de 

Emprego Purglass, Ivas, Tola e Di-Kapacitats; a Granja Ho-

gar el Rinconet; Associação Afanías; os Centros de Ativi-

dades Ocupacionais Torreblanca, Ivas el Maestrazgo, El 

Molí, Ivas Belcaire, Buris-Anna, La Xara, El Castellet, Hort 

de Feliu, Mislata, Xirivella, El Prat, La Ribera, Monduber, 

Moixent; a Cooperativa Koynos e os Centros de Ativida-

des Municipais de Sueca, Requena y María Rafols, institui-

ções às quais agradece o esforço diário.

Mural de trencadís na secção de peixaria do Novo 
Modelo de Loja Eficiente da Mercadona.

Responsabilidade e Governo Corporativo

A Mercadona foi reconhecida como a segunda em-

presa mais responsável pelo ranking Merco Respon-

sabilidade e Governo Corporativo 2017, que avalia 

variáveis como o comportamento ético, a transpa-

rência, o compromisso com o meio ambiente ou a 

qualidade laboral.

Membros da Fundação Roig Alfonso da Comunidade 
Valenciana elaborando os murais.
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O Projeto Mercadona contempla qualquer impac-

to que a sua atividade possa ter no ambiente e 

mantém um pleno compromisso para com a pro-

teção e o aproveitamento eficiente dos recursos 

naturais. Com esta responsabilidade, incorpora 

melhorias que acrescentem valor ao “Chefe” com 

a premissa de “fazer mais com menos”. Com este 

intuito, dispõe de um sistema próprio de Gestão 

Ambiental, cujo principal objetivo é aproveitar ao 

máximo os recursos disponíveis e minimizar a pro-

dução de resíduos. Está focado em três áreas es-

senciais: otimização logística, eficiência energética 

e redução de resíduos.  

Meio ambiente e sustentabilidade 

Otimização logística e 
transporte sustentável

Transportar mais com menos recursos e 

aproveitar ao máximo o espaço de cada ca-

mião são as principais estratégias logísticas. 

Desde 2017, a frota de camiões é compos-

ta na sua maioria por veículos que cum-

prem as normas Euro 6 e Euro 6c, as mais 

exigentes em matéria de emissões. Além 

disso, a Mercadona está a trabalhar no Pro-

jeto Distribuição Urbana Sustentável com 

camiões movidos a gás. Nesta mesma li-

nha, a Acotral, interfornecedora da Merca-

dona, incorporou na sua frota 11 gigaliners, 

veículos de 25,25 metros de comprimento 

e com a capacidade para transportar até 

60 toneladas de mercadoria por viagem.

Com esta iniciativa, reduz as emissões de 

CO
2
 para a atmosfera, graças ao aumento de 

40% das mercadorias que este tipo de veícu-

los permite transportar. 

Principais linhas de ação 

Eficiência energética

Utilizar unicamente a energia de que se necessita e im-

plementar medidas para um uso energético eficiente. O 

Novo Modelo de Loja da Mercadona incorpora novas me-

didas de isolamento e poupança, o que permite que nes-

tas lojas o consumo energético seja até 40% menor em 

relação a uma loja convencional. Além disso, evita a emis-

são de cerca de 700 toneladas de CO
2
 por loja e por ano. 

Redução de resíduos

Reciclar 100% dos resíduos de cartão, plástico, esferovite e ma-

deira mediante gestores autorizados e tratar de reduzir a própria 

produção de resíduos. Além disso, a Mercadona trabalha no sen-

tido de reduzir os resíduos gerados na loja, mediante a gestão 

adequada dos pedidos, a liquidação de produtos frescos e a doa-

ção de alimentos aptos para o consumo, mas não para a venda. 

Na mesma linha, tanto a empresa como alguns dos seus interfor-

necedores e fornecedores estabeleceram sinergias para reutilizar 

os resíduos de um em benefício do outro, através da estratégia 

de economia circular, que segue a premissa de converter resíduos 

em recursos para os reincorporar no ciclo da economia produtiva.

Estacionamento de bicicletas no supermercado 
da avenida do Parque em Lucena, Córdova.
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67.000
toneladas de 

redução de 

emissões de CO
2

34 M€
de investimento 

na proteção do 

meio ambiente

985
lojas 

ecoeficientes

11.600
milhões de kWh 

de poupança 

energética

Logótipo da Mercadona no supermercado do centro comercial ABC Serrano, Madrid.
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Evitar o desperdício alimentar

A Mercadona desenvolve diferentes estratégias para re-

duzir ao máximo o desperdício alimentar. De facto, conta 

precisamente com ferramentas próprias de gestão inter-

na que propiciam o máximo ajuste nos pedidos, o que 

por sua vez permite dar saída a todo o género que se 

receba nas lojas. 

Além disso, participou ainda na estratégia do Ministério 

da Agricultura Espanhol “Mais alimento, menos desper-

dício”, 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 contac-

to todos os intervenientes da cadeia de abastecimento 

para criar sinergias e prevenir o desperdício alimentar 

em todos os âmbitos.

Aposta na pesca sustentável 
e no bem-estar animal

A Mercadona trabalha há anos com os seus fornecedo-

res para garantir aos seus “Chefes” o compromisso com 

a sustentabilidade dos produtos de pesca que lhes ofe-

rece. Após conseguir que no ano anterior todos os seus 

fornecedores ratificassem a Política de Compra de Pro-

dutos de Pesca que a empresa desenvolveu em 2012, 

levou a cabo um novo objetivo, o de conseguir que 

100% do atum de conserva Hacendado seja provenien-

te de bancos de pesca geridos de forma responsável, 

de acordo com as acreditações necessárias da ISSF.

A Mercadona trabalha com os seus fornecedores no 

fomento da proteção dos animais nas quintas, trans-

porte e matança, através de vários programas e em 

colaboração com diferentes instituições em Espa-

nha, como o Instituto de Investigação e Tecnologia 

Agroalimentar (IRTA) ou o Instituto de Investigação 

e Desenvolvimento Tecnológico (NEIKER-Tecnalia). 

Em 2017, terminou de aplicar o compromisso de que 

todos os seus fornecedores apliquem regras de bem-

-estar animal durante toda a vida do mesmo e im-

plementem normas certificáveis nesta matéria tendo 

como horizonte o ano de 2021.

Mais informações na Memória Ambiental:  
www.mercadona.com

Galinhas poedeiras criadas ao ar livre do fornecedor Huevos Guillén.

Huevos Guillén
Prevê investir 60 milhões 

de euros até 2025 para 

produzir nesse exercício 

100% dos seus ovos em 

sistemas sem jaula. Esta 

iniciativa reforça um com-

promisso já adquirido em 

1999, quando a empresa 

foi pioneira na comerciali-

zação de ovos provenien-

tes de galinhas criadas ao 

ar livre.
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 TRANSPORTE POR ESTRADA

LOJAS COM 
DESCARGA 
NOTURNA 
SILENCIOSA

2016 646
2017 664 

PADRÕES DE EMISSÕES NA 
FROTA 

2016 Euro 5 e Euro 6 (100%) 
2017 Euro 6 (57%)
 Euro 6c (34%)
 Euro 5 (9%) 

* Os dados de emissões de CO2 correspondem ao período entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, ambos 
inclusive.

EMISSÕES de CO
2
 em quilos por 

metro cúbico de mercadoria*

EMISSÕES 
DIRETAS  
(ALCANCE 1)

2016 14,73
2017 14,13

EMISSÕES DEVIDAS AO 
CONSUMO ELÉTRICO 
(ALCANCE 2)

2016 18,29
2017 17,98 

EMISSÕES DEVIDAS
AO TRANSPORTE
(ALCANCE 3)

2016 14,07
2017 13,27 

OUTROS DADOS

PADRÕES DE 

EMISSÕES NA FROTA 

2016 7.441.000
2017 7.745.047 

EMISSÕES TOTAIS DE CO
2

(MILHARES DE TONELADAS)

2016 1.567
2017 1.593 

RECICLAGEM

TONELADAS DE 
PAPEL E CARTÃO

2016 181.000
2017 202.421 

TONELADAS 
DE PLÁSTICO

2016 12.110
2017 13.001

TONELADAS DE 
ESFEROVITE

2016 1.296
2017 2.494

TONELADAS 
DE MADEIRA

2016 1.691
2017 1.878

TONELADAS DE 
PILHAS USADAS 
RECOLHIDAS NAS 
LOJAS

2016 164
2017 167

TONELADAS 
DE TONERS 
RECICLADOS

2016 1
2017 1

RECICLAGEM/
APROVEITAMENTO

2016 74%
2017 78%

DESTRUIÇÃO

2016 26%
2017 22%

TAXA DE RECICLAGEM

Gestão do meio ambiente, 
eficiência e sustentabilidade
Dados Relevantes
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Entrada de um supermercado com o Novo Modelo de Loja Eficiente.
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|   AECOC
Associação Espanhola de Codificação Comercial

|   AECOSAN
Agência Espanhola de Consumo, 
Segurança Alimentar e Nutrição 

|   AINIA
Associação para a Investigação 
da Indústria Agroalimentar

|   APED
Associação Portuguesa de 
Empresas de Distribuição

|   ASEDAS
Associação Espanhola de Distribuidores, 
Autosserviços e Supermercados

|   Associació Celíacs de Catalunya 
Associação de Celíacos da Catalunha

|   AVE
Associação Valenciana de Empresários

|   Câmara de Espanha

|   Câmara de Comércio e 
Indústria Luso-Espanhola

|   Câmara Oficial de Comércio de 
Espanha na Bélgica e Luxemburgo

|   Cátedra da Empresa Familiar da 
Universidade de Alicante

|   CEOE
Confederação Espanhola de Organizações 
Empresariais e suas respetivas organizações 
territoriais e autonómicas

|   Círculo de Empresários

|   Conselho Assessor Agroalimentar 
do Instituto San Telmo

|   Ecoembalajes España

|   EDEM 
Escola de Empresários

|   ENAC 
Entidade Nacional de Acreditação

|   ESADE
Escola Superior de Administração 
e Direção de Empresas

|   ESCODI
Escola Superior de Comércio e 
Distribuição de Terrassa

|   EuroCommerce

|   ERRT
European Retail Round Table

|   FACE
Federação de Associações de 
Celíacos de Espanha

|   Forética

|   Fórum Interalimentar

|   Fundação COTEC

|   Fundação ÉTNOR

|   Fundação Seres

|   Fundação Transforma Espanha

|   IEF
Instituto da Empresa Familiar

|   MAPAMA
Ministério da Agricultura e Pesca, 
Alimentação e Meio Ambiente

|   Mestrado em Gestão de Empresas 
Agroalimentares da Fundação Lafer

|   Pacto Mundial

|   Retail Forum
Fórum Europeu dos Retalhistas 
para a Sustentabilidade

|   Respon.cat
Responsabilidade Social na Catalunha

|   SESAL
Sociedade Espanhola de Segurança Alimentar

|   Autoridades Sanitárias ou de 
Segurança Alimentar nas distintas 
Comunidades Autónomas

Algumas entidades e organismos 
com os quais a Mercadona colabora   
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A Mercadona trabalha em estreita colaboração 
com os fornecedores e interfornecedores fabri-
cantes para oferecer sempre a máxima segurança 
alimentar. Dispõe de equipas de trabalho transver-
sais para estudar e antecipar-se à legislação em 

matéria alimentar e poder oferecer, adicionalmente, uma gama 
eficiente e adequada também para pessoas com diversas in-
tolerâncias alimentares, com mais de 1.200 produtos sem glú-
ten, 800 sem lactose, sem adição de açúcar, adequados para 
vegetarianos, etc. Fomento do consumo de produtos fres-
cos de alta qualidade através da estratégia de Frescos Global.

A Mercadona foi pioneira no desenvolvimento da 
produção e do consumo responsável. Em 1993 lan-
çou a sua política comercial SPB, Sempre Preços 
Baixos, que elimina as promoções e incentiva o 
consumo responsável. Desenvolve constantemente 

uma Gama Eficaz com a qual oferece produtos de alta qualida-
de ao menor preço (Totaler), uma gama previsível e conhecida 
para “O Chefe” que visa dar solução às suas necessidades reais.

A Mercadona colabora com fabricantes e fornece-
dores para estimular um crescimento partilhado e 
sustentável que gera valor nos locais onde mar-
ca presença. Além disso, aposta desde há vários 
anos na criação e consolidação de uma indústria 

produtiva e eficiente em todo o território espanhol. Colabora 
com um total de 120 interfornecedores fabricantes e mais de 
700 fornecedores, todos eles especialistas, o que permitiu criar 
condições nos últimos anos para a criação de um importan-
te cluster industrial em Espanha. No fecho de 2017, 249 fábri-
cas e um total de 54.163 colaboradores formavam parte deste 
cluster. Em adição, nos últimos doze meses, foram integradas 
na sua atividade 80 novas fábricas, linhas de produção ou am-
pliações, fruto de um investimento de 706 milhões de euros.

Tanto os interfornecedores fabricantes como os 
fornecedores especialistas apostam na produção 
responsável e, com esse objetivo, desenvolvem ini-
ciativas conjuntas para otimizar o consumo de maté-
rias-primas por via de projetos baseados em econo-

mia circular. Todos os interfornecedores da Mercadona possuem 
certificações reconhecidas internacionalmente, que atestam as 
suas boas práticas ambientais (ISO 14001, EMAS ou equivalente). 

A Mercadona potencia as capacidades e conheci-
mentos dos seus colaboradores e aposta na for-
mação contínua, contribuindo assim para melhorar 
a capacitação e alocação dos seus quadros. Em 
2017, a empresa investiu um total de 65 milhões 

de euros em formação, 11 milhões a mais do que no ano ante-
rior, tendo concluído mais de 2,5 milhões de horas de formação.

A Mercadona rege-se pelo Prin-
cípio da Equidade: “mesma res-
ponsabilidade, mesmo salário”. 
Esta aposta está suportada num 
modelo empresarial que tem na 

promoção interna uma das suas marcas distintivas, basea-
do exclusivamente na qualificação e valorização das pessoas.

A Mercadona conta com um quadro de 
84.000 pessoas, todas com contrato sem ter-
mo e salários acima da média do setor. Só no 
ano de 2017, a empresa criou 5.000 novos 
postos de trabalho estáveis e de qualidade.

O COLABORADOR

O FORNECEDOR

“O CHEFE”

Contribuição da Mercadona 
para o desenvolvimento sustentável
A Mercadona mantém um compromisso com o crescimento sustentável que se reflete num 
desenvolvimento responsável da sua atividade e permite ajudar na realização dos distintos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável impulsionados pela Organização das Nações Unidas.  

84

4 A Sociedade



Mantém um compromisso pleno com a 
proteção e o aproveitamento eficiente 
dos recursos naturais. Dispõe de um sis-
tema próprio de Gestão Ambiental, cujo 
principal objetivo é aproveitar ao má-

ximo os recursos disponíveis e minimizar a produção de re-
síduos. Este sistema está focado em três áreas essenciais: oti-
mização logística, eficiência energética e redução de resíduos.

Um dos compromissos da Mercado-
na é devolver à sociedade parte do 
que recebe da mesma. Dentro do seu 
plano de ação social, e através das di-
ferentes iniciativas nas quais parti-

cipou em todas as comunidades autónomas em Espanha, 
continuou a desenvolver um importante trabalho de apoio 
com a doação e a redistribuição a mais de 200 instituições 
de solidariedade de mais de 9.600 toneladas de alimentos.

A Mercadona trabalha há anos com os seus fornecedo-
res para garantir o compromisso com a sustentabilida-
de dos produtos de pesca. Em 2017, e após conseguir 
que no ano anterior todos os seus fornecedores rati-
ficassem a Política de Compra de Produtos de Pesca 

que a empresa desenvolveu em 2012, a empresa levou a cabo um 
novo objetivo, o de conseguir que 100% do atum de conserva Ha-
cendado seja proveniente de bancos de pesca geridos de forma 
responsável, de acordo com as acreditações necessárias da ISSF.

A Mercadona é um projeto empresarial de cres-
cimento partilhado. Em 2017, realizou um inves-
timento de 1.008 milhões de euros e uma contri-
buição de 1.441 milhões de euros sob a forma de 
impostos diretos e indiretos para a Administração 

Pública. Além disso, contribuiu em 4.160 milhões de euros 
para o PIB espanhol e gerou 5.000 novos postos de trabalho.

O Modelo da Mercadona baseia-se no princípio de 
que o sucesso partilhado sabe melhor e também da 
crença de que os lucros chegam depois de se terem 
satisfeito o resto dos componentes da companhia. 
Por isso, um ano mais, partilhou com os colabora-

Trabalha com os seus fornecedores no fomen-
to da proteção dos animais nas quintas, transpor-
te e matança, através de diferentes programas e 
em colaboração com diferentes instituições. A em-
presa terminou 2017 com o compromisso de que 

todos os seus fornecedores apliquem regras de bem-estar 
animal durante toda a vida do mesmo e implementem nor-
mas certificáveis nesta matéria tendo 2021 como horizonte.

Através das diferentes instituições das quais faz par-
te e dos fóruns em que participa, a Mercadona re-
força e dá a conhecer os seus valores e o seu com-
promisso com a ética empresarial. Além disso, em 
2011, a empresa aderiu ao Pacto Mundial pela defe-

sa dos valores fundamentais em matéria de Direitos Humanos, 
Práticas Laborais, Proteção Ambiental e Luta Anticorrupção.

A Mercadona aposta no talento e no seu desenvolvi-
mento e fomento, tanto dentro como fora da empresa. 
Para tal, promove iniciativas de apoio ao empreende-
dorismo, como por exemplo com a sua colaboração 
na Escola de Empresários EDEM, não só através da 

docência, mas também do mecenato dos Prémios Rei Jaime I.

A SOCIEDADE

O CAPITAL

dores parte dos lucros, 313 milhões de euros, sob a forma de 
prémio por objetivos. Além disso, realizou um investimento re-
corde de 1.008 milhões de euros para seguir com a construção 
da Mercadona do futuro, porque o longo prazo está na base de 
todas as suas decisões.
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Fachada do supermercado de Yuncos, Toledo.
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5. O CAPITAL

Constituída em Tavernes Blanques (Valência), em 1977, 

o objeto social da Mercadona é “a compra e venda de 

todos os artigos que compõem o ramo da alimentação, 

bem como o seu comércio, podendo abrir estabeleci-

mentos para a venda a retalho ou grossista dos referi-

dos produtos, a prestação de serviços de transporte de 

todo o tipo de mercadorias, e realizar estudos, progra-

mas, relatórios e quaisquer outras atividades que, dire-

ta ou indiretamente, estejam relacionadas com a infor-

mática, gestão, contabilidade, administração e controlo 

de empresas”.

Em 2017 continuámos a 
avançar pelo caminho 
traçado e a construir 
um modelo de empresa 
diferente que aposta 
no crescimento 
partilhado pelos 
cinco componentes

A Mercadona dedica-se à distribuição de produtos de 

alimentação, de drogaria e de perfumaria, através dos 

seus 1.627 supermercados, que se abastecem a partir 

dos diferentes blocos logísticos que a empresa tem es-

trategicamente situados no território espanhol.

A satisfação do quinto componente, “O Capital”, é um 

dos objetivos do Modelo da Mercadona, impossível de 

alcançar sem a satisfação prévia dos outros compo-

nentes. A confiança que, dia após dia, mais de 5,2 mi-

lhões de famílias depositam na empresa, o esforço con-

tínuo na realização do trabalho de rotina dos 84.000 

colaboradores, o compromisso dos fornecedores e o 

acolhimento positivo da sociedade permitiram à em-

presa atingir os objetivos de vendas estipulados para o 

exercício de 2017. As mudanças realizadas pela Merca-

dona, respeitantes ao Modelo de Loja Eficiente, à Gama 

eficaz, aos blocos logísticos e aos sistemas de infor-

mação, foram levadas a cabo em consonância com o 

modelo de gestão baseado na Qualidade Total e tendo 

em mente a obtenção de lucros sustentáveis a longo 

prazo.

Tal como nos exercícios anteriores, as contas anuais fo-

ram auditadas pela Deloitte, S.L., que a 2 de fevereiro 

de 2018, emitiu o seu relatório sem reservas, conforme 

vem sendo habitual. O referido relatório, juntamente 

com as contas anuais, encontra-se em arquivo no Re-

gisto Comercial de Valência.
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(milhões de euros e de quilitros) 2016 2017 % Variação

Unidades de venda quilolitros 11.071 11.586 +5%

Faturação 21.623 22.915 +6%

Resultado operacional 779 395 -49%

Resultado antes de impostos 803 402 -50%

Resultado após impostos 636 322 -49%

Principais números

Fachada do supermercado de Belartza em San Sebastián, Guipúscoa.
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Evolução quilitros 
vendidos

Evolução do 
lucro líquido

Evolução das 
vendas brutas

Evolução 
do EBITDA

milhões de 
quilolitros (quilitros) milhões de euros

milhões de euros milhões de euros

Unidades de venda (quilitros)

No fecho do exercício, a empresa alcançou um valor 

de 11.586 milhões de quilitros vendidos, 5% mais do 

que os 11.071 de 2016. A empresa está satisfeita com 

este número, pois manifesta a confiança depositada 

pelo “Chefe” ao longo destes doze meses.

Lucro

O lucro antes de impostos situou-se nos 402 mi-

lhões de euros em 2017, face aos 803 milhões de 

euros do exercício anterior. O lucro após impostos 

em 2017 foi de 322 milhões de euros, enquanto em 

2016 a Mercadona obteve um lucro líquido de 636 

milhões de euros.

A análise da evolução dos resultados e das vendas 

revela que as decisões foram tomadas de acordo 

com uma ordem sequencial: 1.º “O Chefe”, 2.º Venda 

e 3.º Lucro.

Vendas

A confiança dos “Chefes” e a aposta firme em ofere-

cer a gama com a melhor relação qualidade-preço e 

que satisfaça as necessidades dos nossos “Chefes” 

permitiram à Mercadona alcançar, em 2017, um volu-

me de faturação de 22.915 milhões de euros, 6% mais 

do que em 2016.

EBITDA

O EBITDA da empresa, no fecho do exercício de 

2017, totalizou 754 milhões de euros, face aos 1.092 

milhões de euros de 2016. O resultado operacional 

da Mercadona sofreu uma evolução positiva em rela-

ção ao lucro esperado, coerente com a estratégia do 

exercício e alinhada com a aposta da empresa nos 

resultados a longo prazo.

2016 2017

11.071 11.586

2016 2017

322636

2016 2017

7541.092

2016 2017

21.623 22.915
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Investimentos

Os investimentos realizados no exercício de 2017 tota-

lizam 1.008 milhões de euros, face aos 685 milhões de 

euros do exercício de 2016, financiados na totalidade 

pela Mercadona. Isto evidencia a solidez da sua tesou-

raria, o envolvimento nos projetos e a sua capacidade 

em gerar fluxos de caixa. 

No fecho do exercício, a Mercadona contabilizava 1.627 

supermercados distribuídos por todas as províncias e 

comunidades autónomas que compõem o território 

nacional, estando prevista no curto-prazo a sua pre-

sença em Ceuta, Melilha e em Portugal. Ao longo des-

tes doze meses, a empresa instalou 29 lojas, realizou 

remodelações em 126 e deu continuidade à implemen-

tação do novo Modelo de Loja Eficiente, estratégia que 

procura melhorar a experiência de compra do “Chefe”, 

com conclusão prevista para os próximos anos. 

No presente exercício, a Mercadona avançou com diver-

sas obras nos blocos logísticos, entre elas o armazém 

de perecíveis do bloco logístico de Abrera (Barcelona), 

os armazéns de embalagens, de produtos refrigerados e 

secos do bloco logístico de Vitória (Álava) e a constru-

ção de câmaras para o amadurecimento de bananas em 

Villadangos (Leão). Iniciou também as obras do futuro 

bloco logístico em Parc Sagunt (Valência).

Tudo isto em conjunto com a modernização da cadeia 

logística e de melhoria do trabalho nas instalações e 

a consolidação dos investimentos previstos no projeto 

informático de transformação digital.

Evolução 
dos investimentos

milhões de euros

2016 2017

685 1.008

Por cada euro 
de rendimentos 
gerados pelos 
investimentos 
da Mercadona 
geram-se 4 euros 
na economia 
espanhola
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Evolução dos 
recursos próprios

milhões de euros

2016 2017

4.912 5.113

Recursos próprios

O lucro obtido no exercício e a capitalização da quase 

totalidade deste resultado permitem estimar que, no 

fecho do exercício de 2017, os recursos próprios tota-

lizem 5.113 milhões de euros e um crescimento da em-

presa face ao ano anterior. 

De referir também que o rácio de recursos próprios 

face ao ativo total se manteve em torno dos 60% nos 

exercícios de 2016 e 2017.

Outros indicadores

Fornecedores

O prazo médio de pagamento a fornecedores foi de 44 

dias e o prazo de rotatividade de existências de 14 dias.

Os dados do Fundo de Maneio do presente exercício 

são os seguintes:

Rácio de Liquidez

O Rácio de Liquidez, definido como Ativo Circulante / 

Passivo Circulante, situou-se em 1,21 no exercício de 

2017. 

Em milhões € 2017

Ativo Corrente 3.932

Passivo Corrente 3.254

FUNDO DE MANEIO 678

Em milhões € 2017

Fluxos atividades operacionais 704

Fluxos atividades de investimento (1.037)

Fluxos atividades de 
financiamento (dividendos)

(120)

Aumento Líquido de Caixa (453)

Fluxos de Dinheiro

A obtenção de Fluxos de Dinheiro no exercício de 2017 

foi a seguinte:

Produtividade

Durante os exercícios de 2016 e 2017, a Mercadona man-

teve a produtividade, definida como vendas em euros / 

n.º de colaboradores, refletindo assim o envolvimento 

das pessoas que fazem parte do Projeto Mercadona 

no cumprimento dos objetivos definidos pela empresa.

A atividade investidora, descrita anteriormente, reali-

zou-se com fundos próprios, o que supôs uma diminui-

ção da tesouraria.

Pensar a longo prazo é o nosso 
propósito enquanto empresa 
responsável e sustentável 
para aumentar a satisfação 
dos 5 componentes

91

Mercadona Memória Anual 2017



ATIVO NÃO CORRENTE 4.518.292

 Ativos Fixos Tangíveis 4.463.089

 Ativo por imposto diferido 55.203

ATIVO CORRENTE 3.932.262

 Inventário 747.835

 Devedores 142.973

	 Investimentos	financeiros	 192.215

 Caixa e outros ativos líquidos 2.849.239

TOTAL ATIVO 8.450.554

PATRIMÓNIO LÍQUIDO 5.113.282

 Capital 15.921

 Reservas 4.775.136

	 Resultado	do	exercício	 322.225

PASSIVO NÃO CORRENTE 82.803

	 Provisões	e	outros	passivos	financeiros	 26.470

 Passivos por imposto diferido 56.333

PASSIVO CORRENTE 3.254.469

	 Fornecedores	 2.344.878

	 Credores	e	dívidas	com	Administrações	Públicas	 650.211

 Pessoal 259.380

TOTAL PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO 8.450.554

MERCADONA, S.A.
Balanço da situação a 31 de dezembro de 2017
(em milhões de euros)
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MERCADONA, S.A.
Conta de lucros e perdas correspondente ao exercício terminado em dezembro de 2017
(em milhões de euros)

 Vendas e outros proveitos   21.011.533

 Aprovisionamentos   (16.086.738 )

	 Outros	rendimentos	operacionais	 		60.896

	 Gastos	com	pessoal	 		(2.731.497	)

	 Outros	gastos	operacionais	 		(1.500.370	)

	 Amortização	do	ativo	fixo	tangível	 		(358.382	)

RESULTADO OPERACIONAL 395.442

	 Rendimentos	financeiros	 		20.226

	 Deterioração		 		(13.604	)

RESULTADO FINANCEIRO 6.622

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 402.064

	 Imposto	sobre	o	rendimento	 	(79.839	)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 322.225
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INDICADORES DESCRIÇÃO

Políticas e procedimentos de comunicação e capacitação 
sobre a luta anticorrupção

O comportamento ético e a luta contra a corrupção 
são princípios fundamentais do nosso Modelo.

Casos confirmados de corrupção e medidas
Não foram detetados casos de corrupção durante o 
período analisado. 

Número de pedidos devido à concorrência desleal, 
práticas de monopólio ou contra a livre concorrência e 
resultado das mesmas

Não registou nenhum durante o período reportado. 

Percentagem de plantas de fornecedores que se 
examinaram em função de critérios ambientais

94% das plantas dos fornecedores certificaram-se 
em normas tipo ISO 14001, EMAS ou equivalente.

Número de casos de discriminação e medidas corretivas 
adotadas

Em 2017, a Mercadona não registou através dos 
canais disponíveis nenhum caso de discriminação. 

Identificação de centros e fornecedores com um risco 
significativo de casos de exploração infantil e medidas 
adotadas para contribuir para a abolição da exploração 
infantil

A empresa garante que não existe nenhum caso 
de exploração infantil nos seus centros de trabalho. 
Não se identificaram fornecedores significativos em 
situação de risco.

Centros e fornecedores com um risco significativo de 
originar casos de trabalho forçado e medidas adotadas no 
sentido de contribuir para a eliminação de todas as formas 
de trabalho forçado

A empresa garante que não existe nenhum caso 
de trabalho forçado nos seus centros de trabalho. 
Não se identificaram fornecedores significativos em 
situação de risco. 

Horas de formação dos colaboradores sobre políticas e 
procedimentos relacionados com os aspetos dos direitos 
humanos relevantes para as suas atividades, incluindo a 
percentagem de colaboradores capacitados

Todo o quadro recebe formação no Modelo da 
Mercadona, que inclui os valores e comportamentos 
dentro da empresa. 

Informação Adicional Relevante
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*A empresa considera significativa qualquer sanção económica acima dos 50.000 €

Mais informação em www.mercadona.com 

INDICADORES DESCRIÇÃO

Percentagem de novos fornecedores que se examinaram 
relativamente a critérios de direitos humanos, práticas 
laborais e repercussão social

85% das compras são feitas em Espanha a 
fornecedores auditados segundo o Modelo da 
Mercadona, que contempla a satisfação das 
necessidades dos trabalhadores. 

Número de incidentes por incumprimento da normativa ou 
códigos voluntários relativos aos impactos dos produtos 
e serviços de saúde e segurança durante o ciclo de vida, 
discriminados em função do tipo de resultado desses 
incidentes

Durante o período reportado, não se identificaram 
incidentes significativos por incumprimento neste 
âmbito. 

Número de incumprimentos da regulação e dos códigos 
voluntários relativos à informação e rotulagem dos 
produtos e serviços, discriminados em função do tipo de 
resultado.

Durante o período reportado, não se identificaram 
incidentes significativos por incumprimento neste 
âmbito. 

Número de casos de incumprimento da normativa ou 
dos códigos voluntários relativos às comunicações 
de marketing, tais como publicidade e patrocínio, 
discriminados em função do tipo de resultado

Durante o período reportado, não se identificaram 
incidentes por incumprimento neste âmbito.

Número de reclamações fundamentais sobre violação de 
privacidade e fuga de dados dos clientes

A empresa não verificou nenhum incidente 
significativo no período reportado. 

Montante das multas significativas por incumprimento da 
normativa e legislação sobre o abastecimento e utilização 
de produtos e serviços, valor monetário das multas 
significativas e número de sanções não monetárias por 
incumprimento da legislação e normativa.

Não existem incumprimentos significativos da 
normativa.*

95

Mercadona Memória Anual 2017



TRAJETÓRIA 
MERCADONA 1977-2017
O nosso projeto continua a adaptar-se 
constantemente, porque na Mercadona, desde 
as nossas origens, o mais estável é a mudança, 
tendo sempre “O Chefe” como orientação

Entrada do supermercado de Ansoáin, Navarra.
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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.

1977

A primeira empresa 

em Espanha a utilizar o 

scanner para a leitura 

do código de barras 

nos pontos de venda.

1982

Implementação do cartão 

de compras, de utilização 

gratuita para “O Chefe”.

1986

Juan Roig e a sua esposa, 

junto dos seus irmãos 

Fernando, Trinidad e 

Amparo, compram a 

Mercadona ao 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.

1981
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1988

Inauguração do bloco 

logístico de Riba-roja de 

Túria (Valência), pioneiro 

em Espanha por estar 

totalmente automatizado.

Aquisição dos 

Supermercados Superette, 

que contavam com 22 

lojas em Valência.

1990

Juan Roig e Hortensia 

Mª. Herrero passam 

a deter a maioria do 

capital da empresa.

1993

Após alcançar os valores 

de 10.000 colaboradores 

e 150 lojas, implantação 

da estratégia comercial 

SPB (Sempre Preços 

Baixos), que mais adiante 

resultará no Modelo 

de Qualidade Total.

1996

Nascimento das marcas 

Hacendado, Bosque 

Verde, Deliplus e Compy.

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

Acordo de união com os 

Armazéns Gómez Serrano, 

Antequera (Málaga).

1999

Termina o processo 

iniciado em 1995 

de converter em 

colaboradores efetivos 

todos os membros 

do quadro, que nesse 

momento eram 16.825 

colaboradores.

Inauguração do 

bloco logístico de 

Antequera (Málaga).

Inicia-se o projeto do 

novo design e modelo 

de perfumarias.

2000

Construção do bloco 

logístico de Sant Sadurní 

d’Anoia (Barcelona).

Inauguração, em 

Massanassa (Valência), 

da primeira Loja 

por Ambientes.

Celebração da 

primeira Reunião de 

Interfornecedores.

Assinatura do Contrato 

Coletivo da Empresa 

(2001-2005).

2001

Inauguração do primeiro 

centro educativo infantil 

gratuito para os filhos dos 

colaboradores, no bloco 

logístico de Sant Sadurní 

d’Anoia (Barcelona).

A Mercadona atinge 

500 lojas com a 

abertura do seu 

primeiro supermercado 

em Linares (Jaén).
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2004

Inauguração do bloco 

logístico de Huévar 

(Sevilha) e do terceiro 

centro educativo 

infantil da empresa.

O Comité de Direção 

decide como norma 

geral não abrir os 

supermercados 

aos domingos.

2003

A primeira empresa 

a realizar uma 

Auditoria Ética.

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.

2005

Implantação do novo 

uniforme Mercadona.

Inauguração do bloco 

logístico de Granadilla 

de Abona (Tenerife).

Assinatura do novo 

Contrato Coletivo da 

Empresa para os próximos 

quatro anos (2006-2009).

2006

Vigésimo quinto 

aniversário da empresa

Inauguração da loja 

número 1.000 da empresa, 

em Calpe (Alicante).

Relançamento da 

nova imagem do 

Cartão Mercadona.
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2007

Posta em marcha da 

primeira fase do bloco 

logístico Armazém 

Século XXI de 

Ciempozuelos (Madrid).

Quarta empresa do 

mundo com melhor 

classificação em termos 

de reputação corporativa, 

de acordo com o estudo 

do Instituto de Reputação, 

de Nova Iorque.

2008

Realinhamento da 

Mercadona com o 

Modelo de Qualidade 

Total, quinze anos após 

a sua implantação.

Carrinho de Compras 

para oferecer ao “Chefe” 

o carro da Compra Total 

de maior qualidade e 

mais barato do mercado.

Inauguração do bloco 

logístico de Ingenio 

(Gran Canaria).

2013

Assinatura do Contrato 

Coletivo e Plano de 

Igualdade 2014-2018.

Reinventarmo-nos para 

sermos mais lojistas. 

Implantação de novas 

secções de frescos.

Início do desenvolvimento 

da Cadeia Agroalimentar 

Sustentável da Mercadona.

Inauguração do 

bloco logístico de 

Guadix (Granada).

2014

Abertura do 

supermercado 1.500, 

situado na cidade 

de Santander, no 

bairro de Cazoña.

Posta em marcha 

do novo Centro de 

Processamento de Dados 

situado em Albalat dels 

Sorells (Valência).
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2017

Desenvolvimento da 

estratégia de Frescos 

Global para impulsionar 

e modernizar as novas 

secções de frescos.

Aquisição de parcelas para 

o novo bloco logístico 

de Parc Sagunt, em 

Sagunto (Valência).

Início do projeto de 

transformação digital pela 

empresa tecnológica SAP.

O Projeto 
Mercadona 
continua a 
avançar...

2015

Novo Centro de Formação 

e Serviços em Albalat 

dels Sorells (Valência).

O modelo de inovação 

radical da Mercadona 

é reconhecido 

internacionalmente.

2016

Aprova o início 

do seu projeto de 

internacionalização com 

a entrada em Portugal.

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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Novas balanças para pesar e cobrar em caixa e facilitar o ato de compra, mais ágil 
e confortável.

Yenmis, colaboradora do supermercado da rua 
Cotlliure em Palma de Maiorca.

Jenifer, “Chefe” do supermercado da avenida de 
Múrcia em Alcantarilla, Múrcia.

Fachada do supermercado Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife.
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MERCADONA S.A.

C/ Valência, 5 - 46016 

Tavernes Blanques (Valência, Espanha)

Telefone: (+34) 963 883 333 

Fax: (+34) 963 883 302

Linha gratuita do Serviço de Atendimento ao Cliente: 

(+34) 900 500 103

IRMÃDONA SUPERMERCADOS S.A.

Rua Pinheiro Manso, 471

4100-413 Porto (Portugal)

Telefone: (+351) 221 201 000

Linha gratuita do Serviço de Atendimento ao Cliente:

(+351) 800 500 100

www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona

www www.mercadona.com

www.youtube.com/mercadona 

www.instagram.com/mercadona




