A Missão
Encher a barriga
"Prescrever ao consumidor final produtos/soluções que satisfaçam as
suas necessidades de comida, bebida, cuidados pessoais, cuidados do
lar e cuidados dos animais...
... 
garantindo sempre a Segurança Alimentar, Máxima
Qualidade (saudável), Máximo Serviço (sustentável),
Mínimo Orçamento e Mínimo Tempo"

A Visão
"
Conseguir uma Cadeia Agroalimentar Sustentável que as pessoas
queiram que exista e sintam orgulho nela, liderada pela Mercadona e
tendo ‘O Chefe’ como farol"

MERCADONA
Memória Anual 2020

A fotografia da capa mostra a Soraya, colaboradora do supermercado Carretera Torrequebradilla, em Jaén.

GRANDE EXEMPLO PARA A SOCIEDADE
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Os nossos feitos mais relevantes 2020

PORTUGAL

20

1.700

lojas

colaboradores

800

369 M€

186 M€

113 M€

novos empregos

faturação

compras

investimento

Mercadona Grupo
consolidado

4

1.641

15,5 %

lojas

de quota de mercado

70 aberturas
65 fechos

em superfície
total de venda em
Espanha

95.000

colaboradores
5.000 novos
empregos

ESPANHA

1.621
lojas

colaboradores

4.200

21.138 M€

26.745 M€

1.387 M€

novos empregos

faturação

21.507 M€
compras

26.932 M€
faturação

+5,5 %

93.300

1.500 M€
investimento

compras

investimento

727 M€
lucro líquido

+17 %
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Mensagem do Presidente
O ano 2020 foi um ano muito exigente e complicado de gerir. Especialmente desde o passado mês de
março, quando ainda não tínhamos consciência da
complexidade desta pandemia, mas sim, como tive
ocasião de transmitir à sociedade, de qual seria uma
das nossas principais obrigações: transmitir tranquilidade à sociedade, com o compromisso de garantir
o abastecimento aos nossos “Chefes”, como designamos internamente os nossos clientes, reforçando
as medidas de proteção e segurança, tanto para eles,
como para o nosso pessoal.
Para assumir este compromisso, sabia que contava com o
apoio da melhor equipa: as
95.000 pessoas da Mercadona e os 3.000 fornecedores,
com o conjunto das mais de
500.000 pessoas que fazem
parte destas empresas. A
sua disposição para enfrentar os desafios e não se pôr
limites inspirou o movimento #IstoNÃOtemdePARAR.
Mais uma vez, OBRIGADO
pelo trabalho e o esforço; o
vosso elevado nível de compromisso serviu de apoio e
exemplo à sociedade.
Porque é nos momentos excecionais que surgem as pessoas
excecionais, as quais, com o seu esforço e capacidade
de superação, têm gerido as ondas de incerteza que
temos enfrentado a fazer o que melhor sabem fazer:
aplicar dia a dia no seu trabalho os métodos e valores
que formam o nosso modelo de empresa para abrir
as lojas todas as ma-nhãs e dar o melhor de nós para
oferecer um serviço excelente aos nossos “Chefes”.
Este ano duro, estranho e difícil permitiu-nos reafirmar que a verdadeira força da transformação na
qual a empresa se encontra imersa são as pessoas
que fazem parte deste projeto. Todos fomos capazes,
apesar dos momentos de adversidade, de tomar decisões corajosas e trabalhar unidos.
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Graças a isso, e partindo do princípio de que a saúde e a economia são igualmente importantes, mas
que a saúde está em primeiro lugar, quero destacar
o grande trabalho realizado pela equipa do Serviço
de Saúde e de Prevenção da Mercadona. A sua liderança diária abriu canais de escuta, dando resposta
às nossas preocupações a qualquer hora e soube
acompanhar-nos nos momentos difíceis. Ultrapassámos os desafios presentes e assumimos os que estão
por vir, com o claro objetivo de continuar a satisfazer
as necessidades dos nossos clientes e do resto dos
componentes da empresa: Colaborador, Fornecedor, Sociedade e Capital.
A gestão, gestão e gestão, refletida em ações, feitos e resultados, foi, sem dúvida, o farol
da empresa, o nosso trabalho
árduo para enfrentar com sucesso as múltiplas adversidades que foram surgindo. A sua
execução acelerou a brutal
transformação da Mercadona,
porque quando não se têm as
respostas para tudo, o melhor é
dar prioridade ao que realmente acrescenta valor.
Durante estes doze meses, a
Mercadona não parou e continuou a impulsionar o seu crescimento. Continuámos a abrir e a remodelar supermercados, fechando o ano com 1.641 lojas, 20 delas
em Portugal. Estas remodelações têm permitido
avançar com o modelo de loja eficiente (Loja 8), presente atualmente em 1.000 supermercados, e com a
implantação da secção de Pronto a Comer em mais
de 650 lojas. Também acelerámos o compromisso de
ir em direção a uma Mercadona mais verde, ativando em mais de 70 lojas a nossa Estratégia 6.25. Seis
ações com o triplo objetivo de, até 2025, reduzir o
plástico em 25 %, fazer todas as embalagens recicláveis e reciclar todos os resíduos plásticos. Um projeto
que conseguiremos realizar entre todos, com o envolvimento e a colaboração dos nossos clientes.

Ao longo do ano, a Mercadona intensificou o seu
processo de inovação e transformação digital para
continuar ligada às necessidades dos “Chefes” e à
nova realidade social. Para isso, no passado mês de
abril, e coincidindo com uma das alturas mais duras
da pandemia, abrimos um novo armazém destinado
exclusivamente a prestar serviços online (Colmeia)
às necessidades dos nossos clientes em Madrid, que
veio juntar-se aos de Valência e Barcelona. Além disso, continuámos a trabalhar em diferentes projetos,
liderados pelo departamento de informática, para estabelecer as bases de algo que nos fará avançar mais
rápido na nossa transformação
digital: ser capazes de ter em
todos e cada um dos processos da empresa um dado único,
verdadeiro e fácil de obter.

Porque a Mercadona atual não seria possível sem
promover e manter, diariamente, a prosperidade partilhada, sem a criação de um ecossistema de valores
e ações centradas em beneficiar as pessoas, a sociedade e o planeta, decisão irrenunciável que aceitou
enquanto empresa e sobre a qual não pode voltar
atrás. Com este compromisso, voltámos a distribuir
entre a equipa, a título de prémio por objetivos, mais
de 400 milhões de euros, num ano em que, graças ao
seu esforço e compromisso diário, a Mercadona conseguiu a melhor gestão da sua história. E também,
depois de dizer sim a cuidar do planeta, continuámos a avançar de forma firme
para ter uma Mercadona mais
sustentável.

O ano 2021 vai ser um ano muito, muito difícil. O nosso comAo mesmo tempo que estapromisso, e do qual eu me sinprecisa de uma
mos a lidar com estes desato orgulhoso, é continuar a dar
fios, enfrentamos também o
o melhor de cada um de nós
liderança capaz
grande salto que a Mercadona,
sem esperar que ninguém nos
de realizar todas
juntamente com os seus mais
peça nada, convencido de que
de 3.000 fornecedores, deve
se remarmos como sabemos,
as mudanças
dar: melhorar ao máximo a exalcançaremos aquilo a que nos
periência dos nossos clientes,
propusermos. Porque, além do
necessárias, se não,
garantindo todos os dias e em
talento da sua equipa e da ditodos os nossos produtos quagitalização, uma empresa predesaparecerá”
lidade, qualidade, qualidade
cisa de uma liderança capaz
e, sobretudo, qualidade, a um
de realizar todas as mudanças
preço imbatível, para continecessárias, se não, desaparenuarmos a diferenciar-nos cada
cerá. E isto passa por ser cavez mais no mercado.
pazes de abordar a crise sanitária e económica como
uma oportunidade para tornar visível na sociedade a
Para este grande desafio, realizámos um investimennecessidade de ter modelos empresariais que gerem
to de 1.500 milhões de euros ao longo destes doze
desenvolvimento sustentável, eficiência produtiva e
meses, incluindo o valor destinado a otimizar a nosbem-estar para os cinco componentes.
sa capacidade logística e às múltiplas inovações de
eficiência realizadas. Tudo isto permitiu à MercadoNão me quero despedir sem agradecer o apoio dos
na aumentar as vendas em superfície constante de
nossos acionistas e do nosso Conselho de Adminis5,5 %, até aos 26.932 milhões de euros.
tração. A sua confiança no Comité de Direção da empresa foi de grande ajuda para gerir com eficácia este
E, como resultado, o nosso lucro líquido aumentou
ano tão difícil. E ainda menos sem lembrar todas as
17 %, até aos 727 milhões de euros. Um número que
pessoas que ao longo destes meses lutaram e conme enche de orgulho alcançar como empresário, porseguiram superar a doença e, muito especialmente,
que reafirma a minha crença no modelo de empresa
aqueles que sofreram diretamente a perda de entes
que continuamos a construir: uma empresa que as
queridos como consequência desta pandemia.
pessoas queiram que exista e sintam orgulho nela.
Juan Roig

“Uma empresa
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Comité de Direção
Garante o bom funcionamento da organização e a determinação
e o cumprimento das políticas e dos procedimentos estabelecidos
pelo Conselho de Administração.

Juan Roig
Presidente
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José Jordá
Diretor-Geral de Lojas e
Prescrição Perecíveis

David Cid
Diretor-Geral de Compras
Derivados do Petróleo

Jose Miguel Fernández
Diretor-Geral de Compras
Transformados do Campo

Pilar Sanz
Diretora-Geral de
Compras Forno

Héctor Hernández
Diretor-Geral Financeiro e
Marina de Empresas

Patricia Cortizas
Diretora-Geral de
Recursos Humanos

Patricia Tobía
Diretora-Geral de
Informática

Conselho de
Administração
É o órgão responsável da
gestão, da organização e da
representação da empresa.
Presidente
Juan Roig
Vice-presidente
Hortensia Mª Herrero

Paco Espert
Diretor-Geral de
Prescrição Secos

Rafael Berrocal
Diretor-Geral de Compras
Carne, Mar, Frutas e Verduras

Secretária do Conselho
Carolina Roig
Vogais
Hortensia Roig
Amparo Roig
Juana Roig
Rafael Gómez
Fernando Roig

Comissão de
Auditoria
Guillermo Pérez
Diretor-Geral de
Compras Leite e Derivados

Rosa Aguado
Diretora-Geral de
Logística

Integrada no Conselho de
Administração, encarrega-se
da supervisão da informação
contabilística, fiscal e financeira, dos
serviços de auditoria e do cumprimento
e gestão dos riscos financeiros.
Presidente
Juana Roig
Secretária
Carolina Roig

José Francisco Ruiz
Diretor-Geral de Obras
e Expansão

Elena Tejedor
Diretora-Geral de
Relações Externas

Vogal
Rafael Gómez
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Detalhe do interior e da cobertura ajardinada do supermercado de Manuel Candela, Valência.

O Modelo
Fundada em 1977, a Mercadona
é um projeto empresarial em
transformação constante que
nasce do sonho empreendedor
do seu Presidente, Juan Roig:
impulsionar um modelo de
empresa que a sociedade queira
que exista e do qual sinta orgulho.
Para isso, conta com o Modelo
de Qualidade Total, uma cultura
corporativa diferenciada com
um propósito partilhado, que
impulsiona e promove a paixão
pela excelência para satisfazer
todos os dias, e com a mesma
intensidade, os cinco componentes
da empresa: "O Chefe" (cliente),
O Colaborador, O Fornecedor,
A Sociedade e O Capital.
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Um modelo com uma cultura
corporativa diferenciada
A Mercadona conta desde 1993 com um modelo empresarial próprio,
responsável por estruturar os princípios e valores da empresa. Este modelo de gestão, o Modelo de Qualidade Total, procura satisfazer, por esta
ordem e com a mesma importância, os cinco componentes: “O Chefe”,
como denominamos internamente os clientes, O Colaborador, O Fornecedor, A Sociedade e O Capital.

“O CHEFE”

O

A

S

O
CI
ED
AD

ED
OR

O CAPIT
AL

BORADOR
LA
CO

Para a Mercadona, ter um Modelo e
pessoas que o aplicam sempre adequadamente é sinónimo de ter
um tesouro. Assim, o Modelo
de Qualidade Total é a base
de todos os que fazem parte do Projeto Mercadona.
Consciente de que a principal força impulsionadora
do êxito são as pessoas, o
Modelo da Mercadona desenvolve-se sobre verdades
universais e paradigmas, e é o
quadro de referência na tomada
de decisões para todos os que fazem parte do seu projeto.

E

EC
RN
O
F
O

Permite que todas as pessoas, motivadas pelo seu próprio impulso de
obter resultados excelentes, caminhem na mesma direção e decidam
com rapidez o modo de agir perante as várias circunstâncias que acontecem diariamente.
Enquanto empresa que acredita na transformação e evolução constante,
a Mercadona assume, com liderança e responsabilidade, o respeito ambiental nas zonas e locais onde está presente. Plenamente comprometida com continuar a dizer “sim a continuar a cuidar do planeta”, impulsiona práticas respeitadoras em matéria de sustentabilidade e desenvolve
a sua atividade de acordo com este compromisso, tendo consciência do
papel que exerce relativamente à melhoria e crescimento do meio social
e económico com o qual se relaciona e sabendo que ainda tem um longo caminho pela frente, unicamente alcançável através de uma gestão
responsável.

Bélgica, “Chefe” do supermercado de El Hospitalillo em Avilés, Astúrias.
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O Modelo
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Materialidade e grupos de interesse
Em 2020, a Mercadona avaliou a materialidade de cada um dos aspetos de interesse em matéria de sustentabilidade, traduzindo os resultados numa matriz de duplo eixo. Os grupos de interesse coincidem com os cinco
componentes identificados no Modelo de Qualidade Total ("O Chefe", O Colaborador, O Fornecedor, A Sociedade e O Capital). Todos eles são afetados significativamente pelas atividades, produtos e serviços da empresa,
que procura satisfazer as suas necessidades. Conhecer as suas expetativas e requisitos é um aspeto fundamental
para a criação de valor no negócio.
O processo de identificação dos aspetos relevantes teve três fases: a primeira, de deteção e definição das prioridades dos grupos de interesse, seguida da definição dos assuntos materiais, e uma etapa final na qual foi validada a informação a prestar sobre os assuntos materiais.

Relevância para os Grupos de Interesse

Como resultado, foram identificados 21 aspetos materiais, agrupados em 8 categorias principais, que são detalhados na seguinte matriz de materialidade e acerca dos quais se informa ao longo desta Memória, tanto sobre a
gestão, como sobre as contínuas avaliações que realizámos dos mesmos:

Prioridade estratégia de Negócio

Aspetos críticos
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Aspetos relevantes

Outros aspetos relevantes

O Modelo

TEMA MATERIAL
1. Satisfação do "Chefe"

1

Segurança e qualidade alimentar

2

Apoio ao Cliente

2. Diálogo e compromisso com o exterior

3

Comunicação corporativa e transmissão

3. Emprego de Qualidade

4

Captação e retenção do talento

5

Conciliação familiar

6

Formação

7

Igualdade e diversidade

8

Saúde e segurança

 estão responsável da Cadeia de
4. G
Abastecimento

9

Critérios éticos e ASG* na cadeia de abastecimento

10

Produção sustentável

5. Impacto ambiental

11

Gestão do desperdício alimentar

12

Redução embalagens e resíduos

13

Logística sustentável

14

Rotulagem e informação de produtos

15

Segurança e proteção de dados

16

Boas práticas de Governo Corporativo

17

Prevenção de fraudes e corrupção

18

Transparência da informação

19

Doações de alimentos

20

Integração na comunidade

21

Apoio ao empreendedorismo

6. Cumprimento normativo

7. Ética e Bom Governo

8. Impacto socioeconómico

(*) ASG: AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNO
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Compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
A Mercadona tem consciência da sua capacidade, como empresa, para contribuir para o desenvolvimento social
dos meios onde está presente. No seu compromisso com a criação de valor partilhado, é signatária do Pacto
Mundial, desde 2011, iniciativa através da qual a Organização das Nações Unidas promove os vários Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Por isso, e no âmbito do seu modelo de negócio sustentável e responsável, trabalha para dar resposta às necessidades levantadas pelos ODS nos quais o impacto da sua atividade tem mais influência, através de numerosas
ações que, no seu conjunto, contribuem para a concretização destes objetivos.

Ações em curso
para o ODS

Componentes nos
quais tem impacto*:
Ch

C

F

S

C

Erradicar a pobreza
A Mercadona apoia iniciativas e
associações cujo objetivo é ajudar a
erradicar a pobreza entre os grupos mais
desfavorecidos.

·· Doações a bancos alimentares,
cantinas sociais e outras entidades.

Erradicar a fome
A colaboração com cantinas sociais,
bancos alimentares e outras entidades
favorece a redistribuição de alimentos
e facilita o acesso a uma alimentação
saudável a pessoas em risco de exclusão.

Saúde de qualidade

·· Doações a bancos alimentares,
cantinas sociais e outras entidades.

Para a Mercadona e os seus fornecedores,
o mais importante é oferecer sempre a
máxima segurança alimentar, através de
um amplo sortido de produtos frescos e
saudáveis, e proteger a saúde dos cinco
componentes.

·· Sistema de gestão de qualidade e de
segurança alimentar.

Educação de qualidade

·· Formação e capacitação da equipa.

A Mercadona potencia constantemente as
competências e conhecimentos da equipa
e aposta na formação contínua.

Igualdade de género
Rege-se pelo princípio da equidade, “para a
mesma responsabilidade, o mesmo salário”,
e oferece as mesmas oportunidades de
promoção interna a toda a equipa.

Trabalho digno e crescimento
económico
A equipa da Mercadona tem um emprego
estável e de qualidade, com contratos sem
termo e salários acima da média do setor.

·· Protocolos de atuação e medidas
adotadas como resposta à pandemia
da COVID-19.

·· Colaboração com entidades educativas,
como a EDEM, e criação da Cátedra
Mercadona de Economia Circular com a
UPF Barcelona School of Management.

·· “Para a mesma responsabilidade, o
mesmo salário”.
·· Participação em campanhas oficiais
contra a violência de género.

·· Emprego estável e de qualidade com uma
remuneração acima da média do setor.
·· Contribuição para o crescimento
partilhado nos países onde está presente.

* Componentes: Ch “O Chefe” C O Colaborador F O Fornecedor S A Sociedade C O Capital
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O Modelo

Ch
Indústria, inovação e
infraestruturas
Colabora com fabricantes e fornecedores
para promover um crescimento partilhado
e sustentável que gera valor através do
desenvolvimento conjunto de novidades e
melhorias no sortido

Reduzir as desigualdades
A Mercadona oferece igualdade de
condições e oportunidades a toda a equipa,
sem qualquer tipo de discriminação.

Cidades e comunidades
sustentáveis
Mantém um compromisso pleno com a
proteção do ambiente, o aproveitamento
eficiente dos recursos naturais e a Economia
Circular.

Produção e consumo
sustentáveis
Tanto a Mercadona como os fornecedores
que colaboram com ela aplicam boas
práticas e promovem a produção
responsável.

C

F

S

C

·· Modelo de Loja Eficiente.
·· Modelo de Coinovação.
·· Modelo de Relação com Fornecedores,
que impulsiona um cluster industrial.

·· Política de não discriminação.
·· Protocolo de prevenção do assédio no
trabalho.

·· Sistema de Gestão Ambiental próprio
para favorecer a transição para uma
Economia Circular.
·· Estratégia 6.25: redução do plástico e
gestão de resíduos.
·· Política comercial SPB (Sempre Preços Baixos).
·· Compromisso com o bem-estar animal e com
modelos de produção responsável na cadeia
agroalimentar.
·· Aposta na redução dos resíduos e do
desperdício alimentar.
·· Estratégia 6.25: redução do plástico e gestão
de resíduos.

Ação climática
A Mercadona dispõe de um Sistema de
Gestão Ambiental próprio com o objetivo
de aproveitar ao máximo os recursos
naturais, otimizar os seus processos,
reduzir os resíduos e as emissões de gases
com efeito de estufa.

·· Plano de Ação e Redução das Emissões
e otimização logística.
·· Sistema de Gestão Ambiental próprio
para favorecer a transição para uma
Economia Circular.

Proteger a vida marinha
Trabalha, em conjunto com os
fornecedores, para garantir o seu
compromisso com a sustentabilidade dos
produtos de pesca.

·· Política de Pesca Sustentável.

Proteger a vida terrestre
O Sistema de Gestão Ambiental da
Mercadona conta com estratégias de redução
e reaproveitamento dos resíduos para evitar
que estes acabem no meio natural.

Parcerias para a implementação
dos objetivos
A Mercadona colabora estreitamente com
diferentes entidades e associações para
promover o cumprimento dos ODS.

·· Estratégia 6.25: redução do plástico e
gestão de resíduos.

·· Parcerias com organizações setoriais e
sociais (AECOC, ASEDAS, CEOE, AVE,
Fundação ÉTNOR...) para avançar no
cumprimento dos ODS.
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Desenvolvimento sustentável e
prevenção de possíveis riscos
Para a Mercadona, a transparência e o diálogo são
valores irrenunciáveis que defende e promove de
forma transversal. Como consequência, partilha a
sua evolução e resultados com a equipa, os fornecedores e a sociedade através de várias reuniões e
COMPONENTES

canais, como esta Memória Anual, a Memória Ambiental, a conferência de imprensa de satisfação
dos Cinco Componentes, o canal de comunicação
interno Activo2, a página web e as redes sociais ou
o portal da transparência.

RISCOS

Segurança Alimentar

1. "O CHEFE"
O nosso principal objetivo é satisfazer
plenamente os clientes

Mudanças de hábitos de consumo

Proteção de dados
Transformação digital

Igualdade e diversidade

2. O COLABORADOR
Quem satisfaz “O Chefe” tem de estar
satisfeito a 100 %

Prevenção de riscos laborais

Conciliação

Proteção de dados

3. O FORNECEDOR
Os Fornecedores Totaler estruturam a
Cadeia Agroalimentar Sustentável da
Mercadona

Boas práticas comerciais

Proteção de dados
Mobilidade sustentável nas cidades
Uso responsável dos recursos
4. A SOCIEDADE
Contribuir para o desenvolvimento
económico sustentável e para o progresso
social do país é uma obrigação para a
empresa

Relação com comunidades locais

Ambiente e alterações climáticas
Proteção de dados
Legalidade inerente aos diferentes aspetos da atividade (saúde, comércio,
consumo, indústria, trabalho, finanças, ambiente...)

5. O CAPITAL
O objetivo é obter lucro como
consequência de fazer bem as coisas
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Aumento de preço matérias-primas
Liquidez

O Modelo

Seguindo o seu Modelo de Qualidade Total, exige
o cumprimento da legalidade em vigor e inclui na
sua gestão todas as estratégias que contribuam
para assegurar a satisfação dos diferentes grupos
de interesse da empresa. E, ainda, o Comité de Di-

reção integra os interesses de todos os agentes
envolvidos e define as políticas para identificar,
prevenir e gerir os riscos inerentes à atividade da
empresa.

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS

DESEMPENHO 2020

• Modelo de segurança alimentar
•
•
•
•
•

Sortido Eficaz: qualidade efetiva a um preço imbatível
Sortido de alimentação saudável
Estratégia Frescos Global
Modelo de Loja Eficiente
Pronto a Comer

• Proteção de dados dos consumidores
• Serviço de Apoio ao Cliente
• Inovação transversal
• Mercadona Online
•
•
•
•
•

Postos de trabalho efetivos e salários acima da média do setor
Princípio da equidade: para a mesma responsabilidade, o mesmo salário
Prémio por objetivos
Plano de igualdade e diversidade
Formação, transparência (Activo2) e promoção interna

• Serviço de saúde. Que o colaborador se sinta seguro ao nível da saúde
• Prevenção de riscos laborais
•
•
•
•
•

Conciliação da vida familiar, profissional e pessoal
Modelo de Organização de Lojas
Horário 5+2
Calendário Anual
Clima social

• Proteção de dados
•
•
•
•
•
•
•

Código de Boas Práticas Comerciais
Diretrizes de Conduta Ética para Fornecedores
Cadeia agroalimentar sustentável
Formação de tecido industrial
Política de Bem-Estar Animal
Políticas de Pesca Sustentável
Coinovação com fornecedores

• Proteção de dados
• Modelo de Logística Sustentável
• Sistema de Gestão Ambiental
• Programa de luta contra a exclusão: doação de alimentos
•
•
•
•

Diálogo e transparência
Modelo de relação com as comunidades locais e as ONG
Impulsionar o empreendimento
Gestão para resolver sugestões e queixas da vizinhança

• S
 istema de Gestão Ambiental para melhorar a sustentabilidade da nossa atividade no meio e na
cadeia de abastecimento
• Estratégia 6.25: redução do plástico e gestão de resíduos
• Proteção de dados dos vizinhos
• Políticas de prevenção de delitos e anticorrupção
• Atualização da legislação e adaptação aos processos internos para o seu cumprimento
• Crescimento e rentabilidade
• Políticas de gestão de riscos financeiros
• Reinvestimento e visão a longo prazo
• Criação de riqueza e crescimento partilhado
Estratégia em desenvolvimento

Estratégia consolidada
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O valor da inovação
Para a Mercadona, a inovação é um valor essencial
e diferenciador, que se integra no Modelo de Qualidade Total com a única finalidade de satisfazer os
cinco componentes. Através da inovação, impulsiona a melhoria contínua dos processos e produtos.
A empresa estuda as necessidades e desejos dos
clientes para lhes oferecer, de forma ágil, as melhores soluções num contexto cada vez mais em
mudança. E oferece-lhes respostas através da sua
inovação transversal, com procedimentos colaborativos e abertos com os colaboradores, fornecedores
e, muito especialmente, com “O Chefe”.
Consciente de que quanto mais investe em inovação e quanto mais inova, maior é o retorno obtido,
mantém uma colaboração contínua com os fornecedores especialistas na procura conjunta de novas
soluções. Em 2020, este trabalho conjunto permitiu
impulsionar 290 novos produtos. Como é o caso
da gama de leites e batidos +Proteínas Hacendado, fabricada pelo Fornecedor Totaler Lactiber, que
foi reconhecida pelo Observatório de Inovação em
Grande Consumo em 2020, impulsionado pelo Ins-

Pasta de sésamo Tahini Hacendado do Fornecedor Totaler Laboratorios Almond.
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titut Cerdà, como uma das inovações do setor no
último ano.
A Mercadona tem continuado a apostar também na
inovação social, reforçando iniciativas já implementadas, como os jardins urbanos situados nas coberturas e fachadas de várias lojas que, além de trazerem benefícios ambientais ao meio, geram emprego
para pessoas com deficiência intelectual, responsáveis pela construção e manutenção de algumas destas zonas verdes. Também é o caso dos murais de
trencadís, presentes na secção de peixaria de todos
os supermercados da cadeia, que são elaborados
por mais de 1.000 pessoas com deficiência intelectual; ou a recente implementação da Estratégia 6.25
para a redução de plásticos e gestão de resíduos.
Por outro lado, a empresa tem continuado o seu
trabalho no projeto de inovação aberta que lançou em 2019. A iniciativa Corporate da Lanzadera,
a aceleradora de empresas impulsionada por Juan
Roig com o seu património pessoal, oferece aos
empreendedores a possibilidade de realizar testes

O Modelo

de conceito com as empresas com as quais existem
acordos de colaboração e entre as quais se encontra a Mercadona.
Dentro do processo de transformação digital, o departamento de informática da Mercadona tem continuado a inovar e a impulsionar projetos que geram
um grande valor para a empresa. Em 2020, foram
investidos 54 milhões de euros para finalizar a migração dos programas informáticos para o Centro
de Processamento de Dados situado em Villadangos del Páramo (Leão). Um sistema equipado com
as tecnologias mais avançadas, que reforça tanto
a produtividade da empresa, como a segurança da
informação.
Todas estas iniciativas, e muitas outras, permitiram
à Mercadona fortalecer o seu Modelo de Inovação que, desde 2019, e em linha com as recentes
atualizações do Manual de Oslo da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE) para a recolha e a análise da informação
sobre inovação, se concretiza em duas categorias:
inovação de produto e inovação de processo.

EIXOS DA INOVAÇÃO

INOVAÇÃO DE PRODUTO
• 290 novidades e 171 melhorias
no sortido, com um rácio de
êxito de 82 %.
• 20 centros de coinovação: 19
em Espanha e 1 em Portugal.
• 12.500 sessões para inovar em
conjunto com os “Chefes”.
• 3 naves de sortido: 2 em
Portugal e 1 em Espanha.

INOVAÇÃO DE PROCESSOS
• Evitar esforços excessivos, custos desnecessários e reforçar a
produtividade.
• Novos escritórios no Centro
de Coinovação del Jarro (“Jarrods”).
• Abertura da Colmeia de Madrid.
• Digitalização na gestão do sortido.
• Projetos de obra para Blocos
Logísticos “BIM”.

Instalações no interior da Colmeia de Madrid, Madrid.
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Irmãdona: Mercadona em Portugal
Desde que, em 2016, a Mercadona tomou a decisão
de iniciar o seu projeto de internacionalização, tornou-se evidente, com a abertura do seu Centro de
Coinovação em Matosinhos, em 2017, as suas primeiras 10 lojas e o Bloco Logístico da Póvoa de Varzim, em Portugal, em 2019, que a Irmãdona, que significa “irmã da Mercadona”, não deixaria de crescer.
E fê-lo com a mesma filosofia e esperança, com o
objetivo de fazer tudo quanto seja necessário para
satisfazer “O Chefe”.
Graças a isso, a empresa duplicou a sua presença no
país luso, com uma expansão em forma de mancha
de óleo que se traduziu na abertura de mais 10 lojas
ao longo do ano, com um total de 20 no fecho do
exercício. Este esforço permitiu ter supermercados
em quatro distritos diferentes: Porto, Braga, Aveiro
e, como novidade, Viana do Castelo.
Além disso, este crescimento foi completado com
a abertura de um novo edifício de escritórios que
a empresa criou a partir do zero, um novo conceito
completamente adaptado às necessidades da empresa e da equipa. O projeto, com um investimento
de 8 milhões, foi inaugurado no passado mês de junho. Situado por cima da loja da Avenida Dom João
II, em Vila Nova de Gaia, as suas instalações contam
com 150 colaboradores e, tendo em conta as suas
infraestruturas, estão preparadas para as necessidades de crescimento previstas.
Além disso, a empresa continuou a aplicar o seu
modelo em Portugal, um modelo sustentável que
gera valor e que contribui para estreitar vínculos
com os meios onde está presente. E não só através
da dinamização das áreas nas quais desenvolve a
sua atividade, mas também através do seu envolvimento na recuperação de valores tradicionais, como
ficou evidenciado com a abertura, no passado mês
de agosto, do seu supermercado em Ermesinde.
Neste caso, a Irmãdona construiu a sua loja numa
antiga nave industrial, um edifício de grande valor
histórico para esta cidade portuguesa do distrito do
Porto e que se encontrava num avançado estado de
degradação. Graças a esta iniciativa, que se enquadra na política de Responsabilidade Social Empre-
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sarial da empresa, foi possível reabilitar a fachada
da antiga Fábrica de Fiação e Tecidos de Sá, assim
como a sua chaminé original. E isto aliado também
à construção de um novo jardim de uso público, do
qual desfrutam atualmente os seus vizinhos.
Todos estes projetos são uma prova evidente do
compromisso que a Mercadona mantém com a sociedade portuguesa. Um compromisso iniciado em
2016 e que, desde esta data, não tem parado de
crescer e de se consolidar num país, Portugal, que
representa uma clara oportunidade. Aqui, a empresa desenvolve a sua atividade como uma empresa
portuguesa, com um Modelo de Qualidade Total de
origem espanhola e com sede em Valência. Trata-se
de um esforço que se reflete de forma evidente nos
números, como comprovam os 113 milhões de euros
investidos em 2020; a constante criação de emprego, que permitiu fechar o ano com uma equipa de
1.700 pessoas, mais 800 do que em 2019; e a aposta no setor primário e na indústria agroalimentar
do país, com a compra de 369 milhões de euros a
fornecedores lusos. Um projeto que a empresa vai
continuar a desenvolver em 2021, com a abertura
de mais 9 supermercados, ficando registado o compromisso constante com a satisfação do “Chefe”
português e com a criação de riqueza e crescimento sustentável no país.
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supermercados
10 aberturas em 2020

1.700

113 M€

colaboradores

de investimento

369 M€

186 M€

compras

faturação
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VIANA DO CASTELO

9

10

5

BRAGA

1
6
2

2
7

2

3

5

10 6
1

3

PORTO

4

3
9
7

8
AVEIRO

1

4
8

LISBOA

4

Lojas abertas em 2019:
1 Canidelo (Vila Nova de Gaia, Porto)
2 Sousa Aroso (Matosinhos, Porto)
3 Vermoim (Maia, Porto)
4 Fânzeres (Gondomar, Porto)
5 Rua Filipa Borges (Barcelos, Braga)
6 Domingos Sequeira (Porto, Porto)
7 Ovar (Ovar, Aveiro)
8	São João da Madeira (São João da
Madeira, Aveiro)
9	Av. Dom João II (Vila Nova de Gaia, Porto)
10 Lamaçães (Braga, Braga)

Lojas abertas em 2020:
1 Av. Europa (Aveiro, Aveiro)
2 Arco Têxteis (Santo Tirso, Porto)
3 Penafiel (Penafiel, Porto)
4 Silva Rocha (Aveiro, Aveiro)
5 Ermesinde (Valongo, Porto)
6 Trofa (Trofa, Porto)
7 Paços de Ferreira (Paços de Ferreira, Porto)
8 Av. 25 de Abril (Águeda, Aveiro)
9	Abelheira (Viana do Castelo, Viana do
Castelo)
10 Campanhã (Porto, Porto)

Outros:
1
2
3
4

Bloco Logístico da Póvoa de Varzim
Centro de Coinovação Matosinhos
Escritórios Vila Nova de Gaia
Escritórios Lisboa
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Gestão da COVID-19
Nos momentos excecionais surgem as
pessoas excecionais
No dia 14 de março de 2020 foi decretado, em Espanha, o Estado de Emergência devido à incidência
da COVID-19. Em menos de 36 horas, a Mercadona
adaptou os seus mais de 1.600 supermercados para
fazer frente à situação, com dois objetivos principais: proteger a saúde e a segurança dos “Chefes” e
dos colaboradores e garantir o abastecimento.
Uma situação tão anómala obrigava-nos a sermos
ainda mais rápidos, para nos adaptarmos e tomarmos decisões constantemente, pelo que apenas
entre março e agosto foram celebradas 18 reuniões
extraordinárias presenciais do Comité de Direção
para resolver a avalanche de alterações que se deviam pôr em marcha.
Com este compromisso, no dia 16 de março, a
empresa abriu as suas lojas totalmente adaptadas à nova realidade. Os colaboradores da Mer-
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Mikel, colaborador do supermercado de Mutilva em Aranguren, Navarra.

cadona começaram a sua jornada com todas as
medidas de proteção. Assim, foi-lhes fornecido
material de prevenção, como máscaras, luvas, gel
hidroalcoólico, barreiras de proteção e óculos de
proteção ocular, e adaptou-se o horário no caso
do pessoal das lojas, com a finalidade de limitar a
sua exposição ao público e facilitar a conciliação.
Também foi realizada uma importante tarefa de
deteção rápida dos colaboradores especialmente
sensíveis à doença, um total de 2.609 pessoas, às
quais lhes foi comunicado que deviam ficar em
casa, uma vez que o mais importante era proteger
a sua saúde.
Para poder fazer frente à situação, a equipa das
lojas foi reforçada com novas contratações e foram também realizadas 1.800 contratações logísticas adicionais, com o objetivo de garantir o
abastecimento. Além disso, a empresa trabalhou
lado a lado com os fornecedores para se adaptar às novas circunstâncias e poder assim resol-
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ver vários contratempos, como, por exemplo, a
decisão de estabelecer novas linhas de crédito e
perdoar as rendas. E, ao mesmo tempo, devido à
magnitude da crise, reforçou a sua ajuda a bancos
alimentares, cantinas sociais e outras entidades,
consciente de que, mais do que nunca, precisavam da sua colaboração. Desta forma, a Mercadona realizou a sua maior doação de alimentos
até à data, tal como corresponde a um momento
excecional: 17.000 toneladas de produtos entregues até ao final do ano, o equivalente a 283.000
carrinhos de compras.

adotadas e, o mais importante, para introduzir melhorias e soluções aproveitando as suas sugestões e
contribuições.

Uma das primeiras evidências que a empresa confirmou durante a pandemia foi que a comunicação
era mais necessária do que nunca na gestão. Por
isso, realizou um trabalho de escuta constante dos
colaboradores, que não teria sido tão eficaz sem a
existência do Activo2. Esta ferramenta interna foi
também fundamental para poder transmitir a todas
as pessoas as constantes medidas que iam sendo

Durante os primeiros meses da pandemia foram implantadas diversas medidas de caráter temporário
e outras que ainda continuam em aplicação. No total, mais de 100 iniciativas que permitiram manter
seguras e ativas todas e cada uma das instalações
e que representaram um investimento total de 200
milhões de euros até ao fecho do exercício, fruto do
esforço e do envolvimento constante.

Graças a isto, a empresa foi capaz de detetar fragilidades, corrigir erros e potenciar os seus pontos
fortes. Soube dar resposta a cada uma das situações surgidas durante a pandemia, dando sempre
prioridade à saúde e à segurança das pessoas: dos
“Chefes” nos supermercados, de cada colaborador
no seu posto de trabalho e dos fornecedores nos
acessos às várias instalações.
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Cartazes e sistema de sonorização
Nos acessos aos supermercados e a outras instalações da organização, como blocos logísticos, Colmeias e escritórios, foram colocados
cartazes informativos com as várias medidas de
prevenção.
Higiene e prevenção
para a equipa
Higiene e prevenção para os “Chefes”
Gel desinfetante, papel e luvas em todas as lojas
da cadeia.

Máscaras, gel desinfetante, luvas,
óculos de proteção ocular e barreiras
de proteção nas caixas dos supermercados e na zona de receção e expedição dos armazéns.

Escuta, comunicação e
aprendizagem contínuas
Utilização da aplicação Activo2 para informar
os colaboradores sobre as medidas, escutar as
suas necessidades e sugestões e aprender com
eles a melhorar a gestão.

Call Center COVID
Início do funcionamento do 3C (Call Center COVID)
para atender as dúvidas dos colaboradores e fazer
o acompanhamento dos casos e dos membros da
equipa que tiveram contacto próximo com pessoas
afetadas pela doença.
Reativar a economia
Ampliação das linhas de confirming, com um
valor de 2.100 milhões de euros, e perdão das
rendas, além da criação de espaços adaptados
para a higiene, alimentação e descanso nos blocos logísticos.

Mais de

200

milhões de euros

Reconhecimento esforço
Distribuição por toda a equipa de um prémio
de 20 % do seu salário em março de 2020. Um
total de 43 milhões de euros.
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Fechos por remodelação e ações em lojas

Paralisação de alguns serviços

Foram paralisadas com o objetivo de oferecer o
melhor serviço ao “Chefe” e garantir a proximidade e a sua segurança.

Nos caso do Serviço ao Domicílio,
da Telecompra, do Pronto a Comer,
do Presunto à Faca ou do sumo de
laranja recém-espremido, que foram
reativados progressivamente.

O Modelo

Assegurar a distância mínima de segurança

Assegurar o abastecimento
Reforço da equipa nas lojas e nos
blocos logísticos e apoio humano a partir de outras partes da
organização.

Delimitação no exterior e no interior das lojas,
incluindo zonas para deixar os carrinhos de
compras e evitar o contacto desnecessário; retirada e redistribuição de elementos na sala de
vendas, como estantes e ilhas; e contratação de
pessoal de segurança externo.
Aumento da desinfeção e limpeza
Cerca de 190.000 desinfeções em supermercados, blocos logísticos e Colmeias, com um custo
total de 20,5 milhões de euros.

Proteção equipa vulnerável
Medidas de prevenção desde fevereiro de 2020,
facilitação do teletrabalho nos casos em que foi
possível e incorporação no posto de trabalho de
forma coordenada.

Aumento das doações
Entrega de 17.000 toneladas de produtos, 86 %
mais do que em 2019, a Bancos Alimentares,
Cantinas Sociais e outras entidades de Espanha
e Portugal.

#IstoNÃOtemdePARAR e #EatiVese

Mais de

100

medidas

Nascimento da iniciativa IstoPassará, inspirada
pelos fornecedores da Mercadona, que evoluiu
para #IstoNÃOtemdePARAR e #EAtiVese, para
que a roda da economia continuasse a funcionar.

Aplicação dos 3M
Utilização da máscara, manutenção da distância
social e higiene das mãos em todos os centros
de trabalho.

Adaptação das horas de trabalho

Abertura da Colmeia de Madrid

Implantação do Horário 4+3 no caso
das lojas, para trabalhar 4 dias por
semana e descansar 3, limitando a
exposição da equipa e facilitando-lhe a conciliação.

Em abril de 2020, foi lançada a nova compra
online na província de Madrid, para atender às
necessidades dos “Chefes”.
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Beatriz, “Chefe” do supermercado de El Alisal em Santander, Cantábria.

“O Chefe”
Ultrapassar os desafios que a
Mercadona enfrentou durante
2020 não teria sido possível
sem a confiança do “Chefe”.
Das muitas lições aprendidas
durante a pandemia, a principal
foi que, com o cliente como farol,
a empresa deve centrar-se em
acelerar a brutal transformação
na qual se encontra imersa para
antecipar, de forma eficaz, as
suas expetativas e continuar a
oferecer um serviço excelente,
com um Sortido Eficaz da
máxima qualidade e segurança
alimentar a preços imbatíveis.
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1.1 Perseguindo a excelência
Ao longo de todo o exercício 2020, a Mercadona teve
consciência da complexidade que este ano ia trazer e
de que a melhor forma de oferecer soluções de continuidade perante a nova situação era através da procura ativa e constante da excelência. Por isso, e com o
objetivo de dar resposta a um contexto em mudança
e cada vez mais exigente, apostou de novo em reforçar o seu modelo de gestão, baseado na Qualidade
Total, que se traduziu em ações concretas e resultados, o que lhe permitiu continuar a crescer de forma
responsável.

No âmbito deste compromisso e aposta na melhoria
constante e em oferecer aos “Chefes” a excelência
no serviço, a empresa continuou a desenvolver a
implantação do seu Modelo de Loja Eficiente, que
internamente se denomina Loja 8, e que já está presente em mais de 1.000 supermercados. Trata-se de
um desenho pioneiro que oferece um espaço mais
amplo e confortável, com uma melhor disposição do
sortido e inúmeros avanços, modernas instalações e
tecnologias que, no seu conjunto, contribuem para
melhorar a experiência de compra dos clientes e otimizar o tempo destinado a esta tarefa.

Supermercados eficientes (Loja 8)
Para continuar a consolidar o seu crescimento sustentável em 2020, a Mercadona destinou importantes recursos ao reforço da sua rede de supermercados. Como consequência, terminou o ano com
um total de 1.641 lojas, 20 delas em Portugal, após
ter inaugurado um total de 70 supermercados, dos
quais 10 foram abertos no país luso, e ter fechado
em Espanha 65 que não se adaptavam aos padrões
atuais exigidos pela empresa.

A Loja 8 também oferece avanços para os colaboradores, os quais dispõem de dependências internas mais bem equipadas e serviços mais modernos,
como é o caso dos dispositivos e ferramentas colaborativas que permitem partilhar informação a partir de qualquer secção da loja, ao ligar o sistema de
faturação ao stock real. Tudo isto numas instalações
sustentáveis, que aproveitam ao máximo a eficiência e que, por isso, reforçam o compromisso que a
empresa mantém há já alguns anos com o respeito
e o cuidado do ambiente.

Para esta tarefa, a Mercadona investiu ao longo do
ano 388 milhões de euros, aos quais é preciso somar os 443 milhões de euros destinados às obras
de remodelação e melhoria realizadas num total de
152 lojas, os 298 milhões de euros para a aquisição
de novos terrenos e estabelecimentos, e as ações
em supermercados, assim como para o equipamento e a dotação das lojas inauguradas durante 2020.
No total, mais de 1.100 milhões de euros de esforço
de investimento, um impulso com o qual a empresa
continuou a desenvolver o seu projeto e a introduzir
melhorias eficazes nas suas lojas.

Dentro da responsabilidade de continuar a cuidar
do planeta e reduzir ao máximo o impacto que a sua
atividade tem no ambiente, o Modelo de Loja Eficiente da Mercadona oferece soluções que permitem uma poupança energética de até 40 %, quando
comparada com uma loja convencional. Para isso,
aposta na iluminação LED, assim como na introdução de medidas que otimizam ao máximo o consumo de energia, como a colocação de portas nas
ilhas de congelados para reduzir as perdas de frio,

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9. Indústria, inovação e infraestruturas
A Mercadona destina importantes recursos para adaptar as suas instalações às necessidades dos “Chefes”.
Em 2020, continuou a expandir o Modelo de Loja Eficiente (Loja 8), somando mais de 1.000 supermercados
com estas características.
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“O Chefe”

a condensação flutuante na instalação frigorífica,
a climatização automatizada, o sistema de sobrepressão, a revisão de pontos críticos para detetar e
evitar fugas de gás refrigerante e os vestíbulos nos
acessos, para evitar correntes de ar.
Neste sentido, ao longo do ano, a Mercadona lançou novas iniciativas sustentáveis nas suas lojas,
como é o caso da instalação de painéis solares em
8 dos seus supermercados em Espanha e Portugal,
que agora dispõem de geração renovável de origem
fotovoltaica na cobertura para autoconsumo. A instalação destes 1.400 painéis solares representou,
no presente exercício, uma poupança de energia
elétrica de 15 % por loja. Como consequência dos
bons resultados obtidos, a empresa prevê destinar
3,4 milhões de euros para ampliar esta iniciativa, ao
longo de 2021, a 36 lojas, o que permitirá atingir no
final deste exercício uma geração para autoconsumo acumulada de 4.200 kW de potência solar instalada. Neste mesmo âmbito de consumo eficiente
enquadra-se a instalação frigorífica com CO2 transcrítico realizada em 41 supermercados, um investimento de 5 milhões de euros que permitiu reduzir

consideravelmente as emissões de gases com efeito
de estufa para a atmosfera. Ou as melhorias realizadas nos ambientes térmicos de várias instalações,
assim como a proteção das molduras das portas
das câmaras para evitar as fugas de frio devido aos
desajustes que por vezes provocam os golpes dos
porta-paletes.

1.641

supermercados no final de 2020

1.621

em Espanha

152

remodelações

20

em Portugal

70

aberturas
10 delas em Portugal

Interior do supermercado de Moyúa em Bilbau, Biscaia.
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Mercadona Online
A Mercadona, empresa de supermercados físicos e
vendas online, intensificou ao longo de 2020 o seu
processo de inovação digital para continuar ligada
às necessidades dos clientes. Para isso, continuou
a trabalhar no desenvolvimento do seu serviço de
compra online, que iniciou em 2018, tendo atingido,
ao longo do ano, vendas de 176 milhões de euros
através deste canal, no qual os “Chefes” realizaram
mais de 1,2 milhões de pedidos em 2020.
Para alcançar estes números, a empresa reforçou
a sua rede de Colmeias, os armazéns que destina
exclusivamente à gestão e preparação dos pedidos online. Concretamente, em abril de 2020, e em
pleno confinamento, abriu a sua nova Colmeia de
Madrid. Este novo centro de distribuição online representou um investimento de 12 milhões de euros
e conta com uma superfície de 15.000 metros quadrados, dos quais 3.800 se destinam a produtos
frescos, incluindo uma área de armazenamento a
frio para produtos refrigerados e congelados. Os
pedidos nesta zona são preparados de forma perimetral, o que elimina esforços excessivos e evita
que o colaborador esteja dentro da câmara.
A Colmeia de Madrid, na qual trabalham atualmente mais de 500 pessoas, abrange um total de 37
códigos postais desta província. Isto permitiu atingir os 319.000 pedidos entre abril e dezembro de
2020.
Além disso, esta Colmeia dispõe de elementos que
contribuem para reduzir consideravelmente o consumo energético, como painéis solares e isolamentos especiais para a zona do armazém de frio. Do
mesmo modo, foi reduzido o nível das plataformas
de carga para que os veículos de distribuição utilizados no centro da cidade, que são mais pequenos do que os utilizados em distribuições normais,
possam ser facilmente carregados, facilitando assim a entrega na última milha.
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Este armazém para gerir e preparar os pedidos
online soma-se aos que a empresa já tem em Valência e Barcelona, nos quais trabalha uma equipa
formada por 1.486 pessoas, incluindo os 123 perfis
tecnológicos que desenvolvem a sua atividade nos
escritórios da Mercadona Tech, em Valência.

MERCADONA ONLINE EM 2020

1.211.800
pedidos

1.486

colaboradores

176 M€
faturação

12 M€

de investimento
na Colmeia de Madrid

“O Chefe”

Mario e Coral, colaboradores da Colmeia de Madrid.
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Pronto a Comer
Em agosto de 2018, a Mercadona lançou a sua
nova secção Pronto a Comer. Desde esta data, a
empresa continuou a desenvolver nas suas lojas
este espaço com pratos preparados de qualidade
e variados, com os quais os “Chefes” podem manter uma dieta completa e equilibrada. Graças a isto,
a empresa contava, no final de 2020, com um total
de 650 lojas com Pronto a Comer, incluindo as 20
em Portugal.
Este esforço, que implica praticamente duplicar o
número de supermercados com Pronto a Comer
num ano, tem especial relevância no contexto em
que ocorreu. De facto, em março de 2020, e como
medida de prevenção da COVID-19, a Mercadona
tomou a decisão de interromper o funcionamento
desta secção, que na altura estava presente em 350
lojas. Esta decisão foi revertida dois meses depois
e o serviço foi reativado de forma gradual, além de
continuar a ser implantado noutros supermercados
onde ainda não existia.

Durante todo este tempo, a Mercadona continuou a
trabalhar para introduzir diversas melhorias na secção: desde a inclusão do sortido de assados no Hot
Deli em todas as lojas, ou a implantação em 500 lojas do móvel micro-ondas para que “O Chefe” possa
aquecer qualquer prato, até à introdução em 600
supermercados de um sortido específico e mais
completo de Natal, com a introdução de bandejas
de canapés, frango ou lombo recheado, e adaptado
também aos hábitos dos clientes portugueses, que
tiveram oportunidade de desfrutar do típico leitão
durante estas festas.
A equipa do Pronto a Comer continuou a apostar na
inovação e no progresso constante. Introduziu melhorias de qualidade, como nas tortilhas, e desceu o
preço, através do aumento da porção, na massa e
nos guisados.
Do mesmo modo, continuou a ampliação da oferta na secção com a ajuda dos “Chefes”, através da

Silvia, colaboradora da secção de Pronto a Comer do supermercado da Avenida Adolfo Suárez em Dos Hermanas, Sevilha.
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coinovação, com o lançamento de pratos de peixe
(dourada, salmão e bacalhau) e receitas típicas das
várias zonas. Assim, em Espanha foi introduzido o
Macarrão com tomate e chouriço e o Pronto a Comer em Portugal já oferece aos “Chefes” a possibilidade de provarem novos pratos, como o Creme de
legumes, o Creme de espinafres e a Salada de bacalhau com grão-de-bico. Também foi impulsionada
a troca de receitas entre países, que se traduziu na
chegada a Espanha do Frango de Portugal e na introdução da Salada russa ou da Paelha no sortido
português.
Paralelamente, avançou-se com a experiência de
compra, com um método de encomendas que
agilizou o processo, garantindo sempre o serviço, como foi possível verificar ao longo do ano,
tanto na Campanha de Natal, como no resto do
sortido. O desenvolvimento desta melhoria informática representou um investimento de 300.000
euros.

Esta secção continua a potenciar a sustentabilidade e os princípios da Economia Circular, através
do uso de embalagens amigas do ambiente, fabricadas com cartão e polpa de celulose extraída da
cana-de-açúcar, da colocação de caixotes do lixo
de reciclagem de plástico, cartão, lixo orgânico e
outros resíduos em zonas específicas em vários supermercados da cadeia para que os clientes possam depositá-los e da oferta, nesses espaços da
loja, de talheres reutilizáveis.
Desta forma, em pouco mais de dois anos, e apesar da paragem decorrente da COVID-19, o Pronto
a Comer é um projeto que continua a sua consolidação dentro da Mercadona. E isto é possível através da qualidade e da ajuda dos “Chefes” que, com
a coinovação, enriquecem o sortido com novos
pratos, equilibrados e saudáveis, que dão resposta
às suas necessidades. Um projeto no qual a Mercadona investiu, até ao final de 2020, 170 milhões
de euros.

650

supermercados com
Pronto a Comer

630

em Espanha

20

em Portugal

170 M€

de investimento
300.000 € em melhorias
informáticas na secção

Liliana, colaboradora do supermercado da Abelheira, Viana do Castelo.
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Serviço de Apoio ao Cliente
Para a Mercadona, a comunicação é fundamental
no desenvolvimento da sua atividade, uma vez que
mantém uma atitude de diálogo e transparência
com os “Chefes”, os quais informa sobre temas que
a empresa considera de interesse. Para isso, dispõe
de um Serviço de Apoio ao Cliente (SAC) gratuito, tanto em Espanha como em Portugal, no qual
trabalham 91 pessoas (81 em Espanha e 10 em Portugal). Uma equipa comprometida e muito coordenada que se esforça todos os dias para oferecer o
melhor atendimento aos clientes.
Num ano como o de 2020, no qual a chegada da
COVID-19 aumentou a procura de informação, as
pessoas que fazem parte do SAC da Mercadona
souberam liderar a situação e gerir cada uma das
perguntas recebidas. Após a receção dos pedidos pelo Serviço de Apoio ao Cliente, estes são
transmitidos aos responsáveis envolvidos, que os
analisam individualmente para encontrar a melhor
solução para “O Chefe”. Desta forma, ao longo do
ano foram geridas um total de 270.775 consultas
(260.000 em Espanha e 10.775 em Portugal).
Do mesmo modo, a Mercadona dispõe de perfis em
várias redes sociais, concretamente no Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn. No final de
2020, a empresa tinha tido um total de 394.500
conversas com os clientes através destes canais,
concretamente 352.000 em Espanha e 42.500 em
Portugal, o que mostra a tendência de crescimento
das conversas através destas vias com os clientes.
Este trabalho, fruto da comunicação, permitiu detetar pontos de melhoria e consolidar o Serviço
de Apoio ao Cliente da Mercadona como uma das
suas principais ferramentas para reforçar a satisfação do “Chefe”. Além disso, a empresa realizou
ao longo do ano importantes melhorias técnicas, o
que permitiu agilizar as respostas nas redes sociais
e monitorizar o seu conteúdo para saber qual era
a informação mais procurada e quais eram as principais dúvidas. Um exemplo disso foi a decisão de
implementar o serviço de assistente virtual através
do WhatsApp, chamado Carol, canal pelo qual fo-
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ram resolvidas dúvidas personalizadas durante 24
horas por dia e 7 dias por semana.

CANAIS DE APOIO
AO CLIENTE EM ESPANHA

www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona
www.linkedin.com/company/mercadona

CANAIS DE APOIO
AO CLIENTE EM PORTUGAL

www.mercadona.pt
www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt
www.instagram.com/mercadona_portugal
www.youtube.com/mercadonaportugal
www.linkedin.com/company/
mercadonaportugal
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Coinovação com "O Chefe"
Para a Mercadona, a satisfação do “Chefe” é o ponto fundamental da sua atividade e coloca-o sempre
no centro das suas decisões. Por isso, dispõe de um
Modelo de Coinovação pioneiro no qual trabalha,
desde 2011, através da sua Estratégia Avental: partilhando com os clientes experiências e hábitos para
os transmitir depois aos fornecedores e impulsionar
uma colaboração direta na elaboração dos melhores
produtos.
Em 2020, a empresa destinou 1 milhão de euros a
este projeto, que conta em Espanha e Portugal com
uma rede de 20 centros de coinovação, após a inauguração, em Bétera (Valência), de um cujas instalações se destinam à inovação conjunta em produtos
cárneos. Nestes centros, 150 especialistas realizaram
um total de 12.500 sessões com “Chefes”, às quais é
preciso somar o trabalho online desenvolvido com os
clientes devido às novas circunstâncias propiciadas
pela COVID-19.

Desta forma, foram introduzidas inovações como o
Spray Limpeza 70 % Álcool, produto do Fornecedor
Totaler Francisco Aragón, que surpreendeu os “Chefes” por ser adequado para a desinfeção de qualquer
tipo de objeto ou material; ou a Cider com sabor a
Manga, fabricada pelo Fornecedor Totaler Font Salem
e identificada graças ao “Chefe” português, que pedia
uma opção diferente e mais refrescante desta bebida.

12.500

sessões com “Chefes”

11.000
em Espanha

1.500

em Portugal

Francisco e Aurora, “Chefe” e colaboradora do Centro de Coinovação de Nata e Leite de Córdoba.
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1.2 Garantir a segurança e o abastecimento
Num ano tão complexo como 2020, marcado pela incidência da
COVID-19, a Mercadona centrou os seus esforços principalmente num
duplo objetivo: reforçar através de medidas de prevenção a segurança
nas instalações para garantir a saúde dos clientes e dos colaboradores;
e assegurar, dia após dia, o abastecimento em todos os supermercados
da cadeia.
Desde o passado mês de março, trabalhou para incluir nas lojas soluções que reforçassem a segurança ao longo de toda a cadeia de montagem, como, por exemplo, os diferentes pontos de desinfeção, tanto
nos acessos através da rua, como a partir do estacionamento, ou as
barreiras de proteção instaladas nas linhas de caixa.
Do mesmo modo, para dar amplitude aos espaços e assim facilitar ao
máximo a manutenção das distâncias mínimas de segurança, foram
realizados movimentos, como deslocar a balança da secção de frutas
e legumes para a incluir no mostrador, ou retirar as mesas e cadeiras
dos acessos.
Além disso, a empresa ofereceu aos “Chefes” e aos colaboradores gel
hidroalcoólico, luvas e papel em cada uma das suas lojas; sinalizou,
através de vinis, as distâncias de segurança; e definiu zonas especificamente assinaladas para deixar os carrinhos enquanto se realizam as
compras e evitar assim possíveis contactos entre os clientes. E, apesar de a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
ter confirmado que “os alimentos não são uma via de transmissão da
COVID-19”, a Mercadona, num exercício de maior segurança para o
conjunto dos “Chefes”, efetuou voluntariamente mais de 1.400 análises
a produtos e superfícies, corroborando, graças a este trabalho, as conclusões da EFSA.
Por outro lado, e com a colaboração de fornecedores homologados de
controlo de vetores, foram realizadas contínuas desinfeções em todas
as instalações, tanto em lojas, como em Colmeias e blocos logísticos.
Neste novo contexto, a empresa conseguiu adaptar-se às novas necessidades dos clientes derivadas da COVID-19, o que representou uma
mudança na definição do seu sortido, como é o caso da inclusão de
máscaras higiénicas para adultos e crianças em todas as suas lojas, assim como outros produtos, como a gama de desinfetantes 70 % álcool
para o lar, ou loções e géis hidroalcoólicos para a limpeza das mãos.

Felicidad, “Chefe” do supermercado de Habaneras em Torrevieja, Alicante.
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1.3 Qualidade Efetiva
Em 1993, a Mercadona lançou a estratégia SPB
(Sempre Preços Baixos), após ter observado e
constatado que os produtos que mais se vendiam
eram os que tinham uma qualidade efetiva a um
preço imbatível, sempre por esta ordem, e cujo
preço não mudava constantemente. Durante todos estes anos, a empresa não deixou de apostar
na qualidade, que é um dos principais desafios enfrentados diariamente por todos os departamentos da cadeia e cujo impulso representa uma clara
oportunidade para poder continuar a oferecer ao
“Chefe” produtos individualmente diferenciados.
E tudo através de uma estratégia que promove o
consumo consciente e crítico, guiada por critérios
sociais e ambientais, e que persegue um objetivo
claro: garantir um consumo de produtos da máxima qualidade com o menor impacto possível, ajudando assim a melhorar a qualidade de vida das

Chá de camomila com sabor a mel do Fornecedor Totaler Martínez y Cantó.
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pessoas que habitam este planeta e das gerações
futuras.
Garantir a segurança alimentar sempre
Uma das principais responsabilidades da Mercadona é oferecer aos seus “Chefes” um sortido de
produtos que seja totalmente seguro. Consciente
da sua importância, destina ano após ano importantes esforços e recursos a esta exigência, que
partilham e na qual participam também, produto a
produto, todos os fornecedores, garantindo a verificação mesmo durante a pandemia.
Para isso, há anos que a Mercadona assume o compromisso de controlar de forma exaustiva todos e
cada um dos processos da cadeia de abastecimento, desde a sua origem até ao consumidor final.
Isto é possível através de um Sistema de Gestão

“O Chefe”

de Qualidade e de Segurança Alimentar próprio e
em colaboração com o conjunto dos fornecedores,
com os quais também realiza simulacros para detetar possíveis pontos de melhoria e aumentar os
seus níveis de segurança alimentar. Graças a esta
contínua colaboração, na qual também participam
várias Administrações Públicas, a Mercadona reforça as capacidades daqueles que participam
nestes cenários simulados, o que lhes permite enfrentar com mais garantias as possíveis contingências futuras e oferecer soluções com maior rapidez
e eficiência.
A empresa define que qualquer produto do seu
sortido deve garantir, obrigatoriamente e por esta
ordem: segurança alimentar, qualidade, aspeto, Sortido Eficaz e mínimo preço. Para isso, dispõe de decálogos de segurança alimentar nos Fornecedores
Totaler, cujo objetivo é avaliar e verificar os níveis de
segurança alimentar de forma ágil e contínua.
Convencida da importância que a segurança alimentar tem, tanto para a sua atividade como para
a sociedade, a empresa dispõe, há 17 anos, de um
Comité Científico Consultivo. Este painel independente de profissionais de reconhecido prestígio
presta apoio técnico para garantir sempre, e por
esta ordem, a segurança alimentar e a qualidade
de todos os seus produtos. O trabalho tão positivo
que tem realizado durante todos estes anos, levou
a empresa a replicar esta iniciativa em Portugal,
com a criação, em 2020, de um Comité Científico
Consultivo homólogo que trabalha na defesa da
saúde e segurança dos consumidores de Portugal.
Formado por seis doutoras e doutores especialistas em diferentes matérias, os membros deste
novo comité, em conjunto com os que fazem parte
do de Espanha e com a equipa interna de cientistas especialistas, realizam uma tarefa fundamental
para validar os processos internos da Mercadona,
assim como para fortalecer e acelerar o talento da
empresa em matéria de segurança alimentar.

PLANO DE CONTROLO
DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E QUALIDADE

2.233

avaliações de novas instalações
e processos de fornecedores
especialistas

39.331

controlos de produtos frescos

14.398

controlos de outros processos
(superfícies e ambientes)

748

controlos de processos logísticos

Certificações de segurança alimentar
(IFS e BRC, entre outras):

96 %

dos Fornecedores Totaler
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Sortido sem glúten e sem lactose
Prova do compromisso responsável que a Mercadona mantém com os “Chefes” que sofrem de intolerâncias ou alergias alimentares, em 2020 continuou a ampliar o seu sortido de produtos sem
glúten. A colaboração com clientes que não podem ingerir este tipo de proteína, fornecedores especialistas e várias entidades de referência em Espanha e Portugal foram fundamentais para fechar
o ano com mais de 1.300 referências sem glúten.

Neste âmbito, a empresa continuou a trabalhar de
perto com várias entidades de referência em Espanha, como a Federação de Associações de Celíacos de Espanha (FACE) e as suas associações
autonómicas, Celíacs de Catalunya (SMAP), a Associação de Intolerantes à Lactose de Espanha
(ADILAC), a Associação de Celíacos e Sensíveis ao
Glúten (ACSG) e a Associação Espanhola de Pessoas com Alergia a Alimentos e Látex (AEPNAA);
assim como com a sua homóloga em Portugal, a
Associação Portuguesa de Celíacos (APC), com a

qual a empresa assinou um acordo de colaboração em maio de 2020, com o objetivo de promover
ações dirigidas a pessoas com doença celíaca ou
sensibilidade ao glúten.
Sortido Eficaz e transparência nos rótulos
A Mercadona dispõe de um sortido “vivo”, formado
por cerca de 8.000 referências que abrangem todas
as necessidades dos seus “Chefes” de alimentação,
limpeza do lar, higiene pessoal e cuidado de animais de estimação. Um Sortido Eficaz que dedica
os seus esforços a garantir a segurança alimentar e
uma qualidade efetiva a um preço imbatível, e que
contribui para a redução do desperdício, favorecendo o consumo responsável.
Dentro do objetivo de consegui-lo, a Mercadona
continuou a impulsionar a sua estratégia Frescos
Global, através da qual oferece aos clientes um sortido de frescos diferenciado, com o melhor aspeto e
qualidade possíveis. A empresa fez um investimento de 516 milhões de euros para incluir este modelo
de venda, que integra todas as melhorias nos frescos, em praticamente toda a cadeia, tendo alcançado as 1.563 lojas, incluindo as 20 que se encontram
em Portugal.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3. Saúde de qualidade
Com o objetivo de oferecer a máxima segurança alimentar sempre, a Mercadona dispõe de equipas
transversais em Espanha e Portugal para formar, estudar e prevenir possíveis riscos.

12. Produção e consumo sustentáveis
A Mercadona implanta políticas comerciais, como o SPB (Sempre Preços Baixos) ou o Sortido Eficaz, com
as quais incentiva os “Chefes” a realizar uma compra e um consumo responsáveis.
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Para definir o Sortido
Eficaz conta com a colaboração dos seus
“Chefes” e dos Forne1
cedores Totaler. Com
Captar
os primeiros, através
2
de sessões de trabalho
Definir
realizadas nos seus 20
3
centros
de coinovação,
Transmitir
distribuídos por Espanha e
Portugal. E com os fornecedores, através de um trabalho constante e próximo,
cujo resultado se traduz em soluções ativas e concretas que, em muitas ocasiões, antecipam as necessidades dos clientes. Um processo que se inicia
numa primeira fase de captação das necessidades
do “Chefe”, continua com a definição e o desenvolvimento do produto com os inputs captados do
“Chefe”, e finaliza com a transmissão, dar a conhecer o produto ao cliente.
A procura contínua da qualidade e da diferenciação não parou em 2020, apesar das dificuldades do
contexto. Desta forma, a Mercadona continuou a

impulsionar a gestão do sortido produto a produto
para reforçar ao máximo a qualidade e a diferenciação. Graças a isto, potenciou a especialização e,
como consequência, conseguiu disponibilizar um
sortido adaptado às necessidades reais: um Sortido
Eficaz formado por produtos que primam pela qualidade e a segurança, mas que também constituem
a oferta mais completa.
Do mesmo modo, a empresa tem consciência da
importância que assume a informação que oferece aos seus “Chefes” para os ajudar a manter um
papel ativo no cuidado da sua saúde. Por isso, há
anos que identifica com transparência em todos
os produtos das suas marcas próprias Hacendado,
Bosque Verde, Deliplus e Compy, entre outras, os
fornecedores fabricantes.
Desta forma, os consumidores dispõem de toda a
informação necessária e verdadeira para escolher livremente os alimentos que querem incluir nas suas
dietas. E tudo graças a uma relação de comunicação constante e a um método próprio que aposta
nos princípios da identificação e informação.

MARCAS PRÓPRIAS

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e Compy
são, entre outras, marcas que a Mercadona
desenvolve desde 1996, cujos fabricantes estão
claramente identificados nos rótulos.
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Aposta num sortido saudável
A Mercadona tem consciência da importância que a
nutrição possui na sociedade e do papel que, devido à
sua atividade, deve assumir para oferecer um sortido
que garanta aos seus clientes uma alimentação saudável. Há já várias décadas que a empresa trabalha de
perto com os fornecedores, com os “Chefes” e com
diferentes organismos e entidades na procura de uma
variedade com melhores funcionalidades. Com este
compromisso, oferece alternativas saudáveis que,
garantindo a segurança e a qualidade, se adaptam
também às novas necessidades e são perfeitas para
manter uma dieta equilibrada.
Em 2020, a empresa centrou os seus esforços em
potenciar os ingredientes naturais, como no caso dos
diferentes tipos de fiambres de peru disponíveis na
secção de charcutaria, elaborados na sua totalidade
com carne deste animal; reduzir as gorduras, açúcares
adicionados, sais e outros aditivos nos seus produtos,
como no Mozzarella light, fabricado com menos 30 %
de gordura em relação à receita original; e adaptar-se
às novas tendências, como, por exemplo, através de
produtos adequados para pessoas veganas.

Fiambres de
peru elaborados
na sua totalidade
com carne
deste animal
e presentes
na secção de
charcutaria
das 1.641 lojas
da cadeia

Neste âmbito, mantém um firme compromisso com a
promoção de uma alimentação e hábitos saudáveis,
através da colaboração com a Estratégia Nacional de
Nutrição, Atividade Física e Prevenção da Obesidade
(NAOS). Assim, em 2020, a empresa reformulou mais
de 400 produtos para alcançar os objetivos definidos
pela Estratégia NAOS. Por outro lado, a Mercadona
aderiu há alguns anos ao Código de Autorregulação
da Publicidade (código PAOS) e colabora também
desde 2018 no Plano para a melhoria dos alimentos e
bebidas, elaborado pela Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição, cujo objetivo é combater
a obesidade, o excesso de peso e melhorar a qualidade nutricional através da redução dos valores de sal,
açúcar e gorduras saturadas.
Todas as melhorias incluídas são sempre realizadas
com o máximo rigor científico. Para isso, a Mercadona e os Fornecedores Totaler contam com a colaboração de especialistas de reconhecido prestígio
em matéria de nutrição e com um elevado grau de
especialização. O seu trabalho permite introduzir
novidades relevantes no sortido, sempre ao preço
mais competitivo possível.
Chouriço de peru fatiado Hacendado do Fornecedor Totaler Embutidos Monter.
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“O Chefe”

Variedade de
produtos
adequados para
pessoas veganas
Focados em
reduzir as
gorduras, açúcares
adicionados, sais e
outros aditivos
nos produtos

Sobremesas
vegetais naturais
que, além disso,
não contêm açúcar

Menos
Nova tablete de
chocolate

99 %
sem açúcares
adicionados

30 %
de gordura
na Mozzarella
Light

Tablete Negro 99% cacau Hacendado do Fornecedor Totaler Imperial.

Nova bebida de
Aveia com Café,
disponível no mural
de refrigerados de
todas as lojas

Sobremesa soja natural Hacendado do Fornecedor Totaler Triballat Noyal.
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Ivanildo, colaborador do supermercado de Ermesinde em Valongo, Porto.

O Colaborador
Num ano atípico como 2020,
a Mercadona confirmou mais
uma vez que tem uma equipa
excecional, que, com esforço,
coragem e valentia, foi capaz
de tomar decisões todos os
dias, enfrentando os seus
medos. Porque nos momentos
excecionais surgem as pessoas
excecionais, a equipa da
empresa, formada por 95.000
colaboradores, trabalhou unida,
superou-se a si própria e foi um
exemplo para a sociedade.
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2.1 Uma equipa de pessoas excecionais
Uma das principais alavancas de crescimento da
Mercadona são os seus recursos humanos: uma
equipa excecional que, em situações excecionais,
como a provocada pela COVID-19, sabe trabalhar
em equipa e tomar decisões corajosas para assumir
os desafios existentes.
Essa capacidade de adaptação e de enfrentar novas realidades foi fundamental em 2020. O esforço
do conjunto dos colaboradores da Mercadona permitiu não só garantir a atividade em momentos tão
complicados, como também fazê-lo dia após dia
através da excelência no serviço. E tudo isto com
o objetivo de oferecer soluções ao “Chefe”, mesmo
numa conjuntura tão complexa, o que, paralelamente, permitiu à Mercadona continuar a consolidar o
seu desenvolvimento sustentável.

Indicadores de equipa
Para continuar a realizar a brutal transformação na
qual a Mercadona se encontra imersa, a empresa conta com o talento, a constância e o esforço de 95.000
pessoas altamente comprometidas. O seu trabalho é
reconhecido e valorizado através de uma política de
recursos humanos baseada em oferecer um emprego
estável e de qualidade, com salários acima da média do setor, assim como em facilitar uma formação
específica e constante. Além disso, aposta na igualdade de oportunidades entre todos os membros da
equipa, os quais têm a possibilidade de desenvolver
uma carreira profissional de êxito e de crescer a nível
pessoal e profissional ao mesmo ritmo que o faz uma
empresa em constante mudança e evolução.

DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPA

95.000

93.300 em Espanha

colaboradores
efetivos

% POR IDADES

1.700 em Portugal
14 %

até 29 anos

34 %

entre 30 e 39 anos

41 %

entre 40 e 49 anos

11 %

mais de 50 anos

38 %

homens

62 %

mulheres

% POR GÉNERO

% POR ÁREA
DE ATIVIDADE
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8%

escritórios

10 %

logística

82 %

lojas

O Colaborador

Criação de emprego estável e de qualidade
Para garantir o desenvolvimento e o crescimento
do seu projeto empresarial, a Mercadona depositou
sempre a sua confiança nas pessoas, na capacidade e no esforço dos colaboradores que fazem parte
do seu projeto. Em 2020, ano em que a COVID-19
multiplicou de forma exponencial as exigências, a
empresa reforçou de novo esta aposta ao contratar
mais 5.000 pessoas para a sua equipa, com um total de 95.000 pessoas no final do ano. Deste total,
93.300 fazem parte da equipa de Espanha, onde
foram contratados 4.200 novos colaboradores, e
as 1.700 restantes pertencem à equipa de Portugal, que contratou mais 800 pessoas durante este
exercício.

cadona. Um projeto empresarial que aposta num
crescimento partilhado e cuja atividade incide diretamente no progresso económico e social das zonas onde a empresa está presente.

A todas as novas incorporações está garantido, desde o primeiro dia e como sucede ao resto da equipa, um emprego estável e de qualidade, com um
salário acima da média do setor e num ambiente
laboral que promove o emprego efetivo e a conciliação; que acredita na capacidade de cada pessoa e
promove a formação e a criação de oportunidades.

Graças a este Modelo, baseado na verdade universal “dar primeiro para poder receber”, a Mercadona
voltou a consolidar, em 2020, uma equipa de alto
rendimento: 95.000 pessoas excecionais que aproveitaram ao máximo as suas competências e capacidade de desenvolvimento para satisfazer “O Chefe”. Uma equipa altamente competitiva que, através
da liderança e da especialização, trabalha de forma
coesa para oferecer às 5,5 milhões de famílias que
depositam a sua confiança na Mercadona um serviço excelente e a melhor experiência de compra
possível.

Por isso, também desde o primeiro dia, todos aqueles que entram para a equipa da Mercadona iniciam
um plano de acolhimento geral e específico. Nele
são explicadas as características do Modelo da Mer-

Além disso, e como a empresa se encontra imersa
num processo de transformação digital, a Mercadona continuou a impulsionar a captação de talento
no departamento de informática, formado atualmente por mais de 850 colaboradores. Em 2020,
incorporou 126 pessoas através de promoção interna e de novas contratações, que vieram juntar-se
às 200 que começaram a trabalhar nesta área no
exercício anterior.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4. Educação de qualidade
A Mercadona possui um vasto e elaborado plano de formação para todos os colaboradores da equipa, desde
a sua entrada na empresa, o que promove o seu crescimento pessoal e profissional, além das colaborações
com entidades como a EDEM.

8. Trabalho digno e crescimento económico
A equipa da Mercadona é composta por 95.000 pessoas, 93.300 em Espanha e 1.700 em Portugal. Uma
equipa comprometida e coesa com contratos sem termo e salários acima da média do setor.
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TABELA SALARIAL DOS COLABORADORES BASE
DA MERCADONA EM 12 MENSALIDADES

Espanha
Antiguidade

- de 1 ano

2 anos

3 anos

+ de 4 anos

Bruto/mês

*1.338 €

1.470 €

1.631 €

*1.811 €

1.198 €

1.265 €

1.360 €

1.488 €

Líquido/mês

21 %

do Salário Mínimo
Interprofissional

63 %

do Salário Mínimo
Interprofissional

Em vigor 01/01/2021

* O salário mínimo da Mercadona em Espanha é cerca de 21 % superior ao Salário Mínimo Interprofissional
(1.108 € bruto/mês), sendo mais 63 % no último escalão, mais de 4 anos (incluindo os subsídios de Natal e férias).

Portugal
Antiguidade

escalão 1

escalão 2

escalão 3

escalão 4

escalão 5

Bruto/mês

*907 €

1.007 €

1.118 €

1.241 €

*1.377 €

761 €

823 €

900 €

986 €

1.055 €

Líquido/mês

17 %

do Salário Mínimo
Nacional

78 %

do Salário Mínimo
Nacional

Em vigor 01/01/2021

*O
 salário mínimo da Mercadona em Portugal é cerca de 17 % superior ao Salário Mínimo Nacional
(775 € bruto/mês), sendo mais 78 % no último escalão (incluindo os subsídios de Natal e férias).

Ao salário bruto anual devemos acrescentar o prémio por objetivos que, a partir do primeiro ano de antiguidade e até
atingir o escalão 5, é de uma mensalidade, sendo de duas mensalidades a partir do segundo ano no escalão 5. Em 2020,
também temos de somar o prémio de reconhecimento ao esforço pela gestão da COVID-19, partilhado com toda a
equipa em março.
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O Colaborador

Araceli, colaboradora do supermercado de El Pinillo II em Torremolinos, Málaga.
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Igualdade e diversidade
A igualdade e o respeito pela diversidade são valores transversais para a Mercadona que, como tal,
os integra no seu Modelo de Gestão. Consequentemente, mantém, tanto em Espanha como em
Portugal, uma política de neutralidade empresarial
que não tolera nem admite nenhum tipo de discriminação, seja por motivo de género, orientação
sexual, estado civil, incapacidade, idade, raça, convicções políticas e/ou religiosas, afiliação sindical
ou de qualquer outro tipo.

nal, promover a corresponsabilidade entre mulheres e homens na empresa e garantir a equidade
retributiva.

A empresa conta com um Plano de Igualdade, que
parte do compromisso entre o Comité de Direção
da empresa e a representação dos colaboradores,
para o desenvolvimento de relações profissionais
que promovam e garantam o respeito pela igualdade e a diversidade. O plano atual tem uma vigência de cinco anos (2019-2023) e é o terceiro
acordo assinado que, com o mesmo entusiasmo
com o qual foi assinado o primeiro em 2009, tem
como objetivo continuar a avançar na igualdade
de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens, continuar a integrar a perspetiva de
género na gestão da empresa, garantir o direito
à conciliação da vida pessoal, familiar e profissio-

A empresa também aderiu em 2013 ao Pacto de
Estado contra a Violência de Género e pertence
ao grupo Empresas por uma Sociedade sem Violência de Género. Aproveita qualquer oportunidade de colaboração que contribua para reforçar na
sua organização a defesa da igualdade e da diversidade. Exemplo disso é o acordo de colaboração
que mantém desde 2019 com a Fundación ONCE,
através do qual ambas as entidades se comprometem a trabalhar em conjunto para melhorar a
inclusão profissional das pessoas com vários níveis
de incapacidade. Ou também a campanha de sensibilização que, por ocasião do 25 de novembro,

Este compromisso constante reflete-se claramente
nos dados, como evidencia o facto de que 62 %
da equipa são mulheres. Além disso, 348 colaboradoras foram promovidas em 2020 e existe um
total de 1.955 mulheres em postos executivos, que
representam 45 % do total.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
5. Igualdade de género
A igualdade de género é uma premissa básica da Mercadona, motivo pelo qual conta com uma política
salarial transparente e igualitária, baseada no princípio de “para a mesma responsabilidade, o mesmo salário”.

10. Reduzir as desigualdades
A Mercadona aposta numa política de não discriminação, que impede as desigualdades por motivo de
género, orientação sexual, estado civil, incapacidade, idade, raça, convicções políticas e/ou religiosas,
afiliação sindical ou de qualquer outro tipo.

17. Parcerias para a implementação dos objetivos
A empresa continua a somar em cada exercício parcerias para conseguir os seus objetivos, entre as quais
se destaca a assinatura em Portugal do Pacto Contra a Violência.
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O Colaborador

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a empresa lançou com uma divulgação interna e externa relevante, tanto em Espanha como em Portugal. Neste país é importante
também destacar a assinatura do Pacto Contra a
Violência, que formaliza o compromisso nesta matéria da Irmãdona com a Secretaria de Estado para
a Cidadania e Igualdade e com a Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género.

tes convicções e idades; e diversos colaboradores
com diferentes níveis de incapacidade. Neste âmbito, a Mercadona colabora também com diferentes centros especiais de emprego.

953

pessoas promovidas
A gestão da diversidade dentro da empresa foi reconhecida a nível internacional através do ranking
de empresas que lideram a gestão da diversidade, integrado no relatório Financial Times Diversity
Leaders 2021. A Mercadona ficou no lugar 39 de 85
no grupo do comércio grossista e no lugar 407 na
classificação global. Um reconhecimento da gestão pela igualdade e diversidade a uma empresa
que conta com uma equipa na qual trabalham pessoas de 57 nacionalidades diferentes, com diferen-

348

colaboradoras

1.955
executivas

Guillermo e Naiara, colaboradores do supermercado de Zuazo em Galdakao, Biscaia.
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O poder da escuta
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Uma das principais lições que a Mercadona aprendeu em 2020 foi a importância de escutar a sua
equipa, de promover uma cultura na qual as pessoas façam parte da história e participem no seu
desenvolvimento. Para poder enfrentar este desafio, teve um protagonismo especial ao longo do
ano a ferramenta Activo2, aplicação móvel de uso
interno que permitiu não só que os colaboradores
da Mercadona e da Irmãdona se mantivessem informados sobre todas as novidades, mas também que
pudessem sentir-se envolvidos e participar.

evolução da empresa, como de novos métodos para
adaptar a atividade à situação criada pela COVID-19,
tendo atingido um total de 16,2 milhões de visualizações. Uma ferramenta de comunicação com um
valor incalculável para a Mercadona, uma vez que
os comentários e opiniões dos colaboradores foram
fundamentais para desenvolver inúmeras medidas
de saúde e segurança durante a pandemia e, sobretudo, para continuar a ultrapassar juntos os desafios.
Prova disso são as mais de 95.000 visualizações obtidas nos conteúdos relacionados com a pandemia.

Desta forma, o Activo2, que foi lançado em fevereiro de 2019, consolidou a sua utilização durante estes
doze meses como uma plataforma fundamental de
comunicação e aprendizagem, na qual foram partilhados 1.500 exemplos e experiências de trabalho
diário e foram realizadas 253 publicações, tanto da

Um ano no qual ficou o registo de que a capacidade de trabalho em equipa, a escuta ativa e o compromisso constante são fundamentais para gerir e
dar respostas às necessidades do “Chefe”. E neste âmbito, os colaboradores da Mercadona foram
essenciais.

Álvaro, colaborador do supermercado de Novenes em Burriana, Castellón.

O Colaborador

Um esforço reconhecido
A Mercadona dispõe de recursos humanos de alto
rendimento que, no seu conjunto, combinam compromisso, esforço, colaboração, esperança, capacidade e liderança. Para poder reter todo este talento,
assim como para continuar a motivar a equipa e a
promover a sua eficiência, a empresa oferece aos
colaboradores condições laborais altamente competitivas, tanto no âmbito económico, como no da
conciliação ou no do desenvolvimento profissional.
No âmbito da remuneração, oferece salários acima
da média do setor e muito acima do Salário Mínimo Nacional. Além disso, a empresa recompensa o
compromisso e o esforço diário dos colaboradores
através de uma política remuneratória variável própria, baseada no princípio de equidade.

Em 2020, um ano com uma situação excecional em
que a equipa da Mercadona demonstrou largamente
a sua capacidade de resposta, a empresa partilhou,
mais uma vez, os lucros obtidos ao longo destes
doze meses com todas as pessoas que contam com
mais de um ano de antiguidade e cujo envolvimento
permitiu o cumprimento dos objetivos pessoais especificamente acordados para o seu posto de trabalho. Concretamente, foram distribuídos entre 99 %
dos colaboradores que atingiram estas metas um
total de 366 milhões de euros. A esta quantia é preciso somar os 43 milhões de euros que a Mercadona
distribuiu por toda a sua equipa no mês de março,
como reconhecimento pelo esforço realizado para
continuar a oferecer um serviço excelente ao “Chefe” durante a pandemia. Um total de 409 milhões de
euros partilhados com os colaboradores.
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2.2 Ambientes laborais seguros
Contribuir para a saúde e segurança laboral dos
colaboradores é um objetivo permanente e essencial para a Mercadona, que o assume como uma
responsabilidade prioritária. Este compromisso intensificou-se em 2020, devido à pandemia da COVID-19, e fez com que a empresa se tenha focado
ainda mais em garantir a saúde e a segurança da
sua equipa. Para isso, consciente de que a saúde e
a economia são importantes, mas que a saúde está
em primeiro lugar, a equipa do serviço de saúde e
de prevenção da Mercadona realizou um trabalho
incansável ao longo do ano, que se traduziu em inúmeras iniciativas, muitas delas ainda em vigor, com
um investimento global, incluindo as novas medidas
antiCOVID-19, de 77,4 milhões de euros.
Plano de prevenção
A Mercadona dispõe de um Plano de Prevenção e
Programa de Saúde próprio que aposta na formação contínua. Por meio dele, promove e mantém
o nível mais elevado de saúde e segurança no trabalho e cria as condições adequadas para evitar
que aconteçam acidentes de trabalho e doenças
profissionais.
Para esta tarefa, a empresa dispõe de um serviço de
saúde e de prevenção formado por 199 profissionais
e conta com o apoio e a participação de 9 associações mutualistas que colaboram com a Segurança Social (Asepeyo, Fremap, Ibermutuamur, MAC,
MAZ, Montañesa, Mutua Balear, Mutua Navarra e
Umivale). Além disso, conta com a colaboração dos
serviços de prevenção externos de Cualtis, Preving,
Previs e Quirón Prevención que, ao longo do ano,
prestaram apoio no âmbito da vigilância da saúde,
da formação, da prescrição de critérios e do desenvolvimento de novos processos.
Com a ajuda de todas estas equipas de especialistas, às quais se somam as dos fornecedores, a
Mercadona continuou a verificar cada posto de
trabalho e cada processo produtivo. Consequentemente, estabeleceu e desenvolveu novos critérios
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que favorecem a saúde da equipa, tanto de caráter
geral, como de combate específico ao contágio da
COVID-19.

PLANO DE PREVENÇÃO
E PROGRAMA DE SAÚDE
EM 2020

230

avaliações de riscos
dos novos centros e
remodelações realizadas

24,56 ‰*

incidência de acidentes
de trabalho

31

dias de duração média da baixa

73 %

de cobertura
de exames de saúde

77,4 M€

de investimento na prevenção
de riscos laborais

* Índice de incidência = N.º de acidentes
com baixa por cada 1.000 colaboradores

O Colaborador

4583
Raquel e José Francisco, colaboradores do Bloco Logístico de San Isidro, Alicante.
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Medidas antiCOVID-19
A Mercadona destinou importantes recursos para
garantir a saúde e a segurança dos colaboradores,
seguindo sempre as indicações do Ministério da
Saúde. Assim, a totalidade da equipa contou com
elementos de higiene e prevenção em cada posto
de trabalho, como, por exemplo, gel desinfetante,
papel e luvas, máscaras, óculos de proteção ocular e barreiras de acrílico de proteção e separação
nas caixas dos supermercados e nos postos de
receção dos blocos logísticos. Também foram reforçados e ampliados os processos de desinfeção
e limpeza diária nas lojas, blocos logísticos e Colmeias, tarefa que foi realizada por empresas externas especializadas.
Por outro lado, consciente da importância que é
transmitir a informação adequadamente e da necessidade de a adquirir num assunto tão novo e
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Carla, colaboradora do supermercado de Campanhã, Porto.

desconhecido como a COVID-19, a empresa decidiu
criar o 3C (Call Center COVID), um serviço telefónico adicional que presta assistência de saúde 24 horas por dia a toda a equipa, tanto em Espanha como
em Portugal.
Através deste serviço, foram filtradas e encaminhadas as chamadas relacionadas com esta doença para o serviço de saúde correspondente, ao
mesmo tempo que foi realizado o acompanhamento dos casos e dos colaboradores que tiveram
contacto próximo com pessoas doentes, sempre
em comunicação constante com as autoridades de
saúde pertinentes. Formado por 61 pessoas, todas
especializadas no âmbito da saúde e fruto de promoção interna, o 3C não deixou de se adaptar às
novas circunstâncias e tem introduzido melhorias
com o objetivo de ajudar, na medida do possível,

O Colaborador

o serviço de saúde da empresa. Este projeto, cujo
arranque representou um investimento de 1 milhão
de euros, atendeu um total de 130.000 chamadas
em Espanha e Portugal, dado que mostra a relevância deste serviço e o seu bom acolhimento pelas pessoas da equipa.
Adicionalmente, e desde os primeiros dias da pandemia, a Mercadona decidiu promover a flexibilidade de horários, a conciliação e o trabalho não
presencial durante o Estado de Emergência. Além
disso, implantou uma política de proteção especial
para o pessoal sensível à COVID-19, que incluiu tanto as colaboradoras grávidas, como os membros
da equipa que sofrem de doenças crónicas. Assim,
um total de 2.609 pessoas permaneceram nas suas
casas entre os meses de fevereiro e julho e, aquelas cujos postos de trabalho não eram compatíveis

com as condições do teletrabalho, mantiveram na
mesma 100 % do seu salário. Posteriormente, foi
elaborado um plano para garantir a saúde da equipa na sua reincorporação, que foi planificada de
forma escalonada. A empresa também reforçou os
seus recursos humanos durante os meses mais duros da pandemia e contou com a colaboração em
lojas e blocos logísticos de pessoas provenientes
de outras partes da organização.
O conjunto destas medidas, somadas à sensibilização realizada relativamente à importância de
aplicar sempre a regra dos 3M em todos e cada
um dos centros de trabalho (máscara, distância
social e higiene das mãos), permitiu à Mercadona
manter ao longo do ano uma baixa incidência de
transmissão.
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2.3 Liderança para o crescimento
A Mercadona destina todos os recursos necessários, tanto pessoais
como materiais, à promoção do talento e das competências da sua equipa, através de um modelo que aposta no desenvolvimento das pessoas,
um dos motores de crescimento da empresa.
Formação e promoção do talento
Em 2020, tendo consciência de que investir em formação é promover o
desenvolvimento e a liderança dos colaboradores e, como consequência, investir na transformação e no futuro, a Mercadona continuou com
esta aposta. A empresa investiu mais de 75 milhões de euros em planos
de formação, com uma média de 713 euros por pessoa em Espanha e
4.835 em Portugal.
Tudo isto num ano em que muitas das formações foram adiadas devido à situação extraordinária decorrente da COVID-19. Neste sentido, a
empresa adaptou várias destas aprendizagens para que pudessem ser
ministradas online. Assim, foram investidos mais de 800.000 euros em
sistemas audiovisuais e de videoconferência para adequar salas de reuniões de escritórios e mais de 1.470 lojas.
A especialização é também evidente na formação própria que a Mercadona ministra ao seu pessoal executivo. Em 2020, um total de 201
pessoas, tanto de Espanha como de Portugal, fizeram formação no programa Executivos Líderes. A empresa lançou este plano em 2009, com o
qual ensina competências de liderança e gestão executiva. No presente
exercício representou um investimento médio por executivo de 20.472
euros, entre Espanha e Portugal.
Graças a este esforço, foram ministradas mais de 2,5 milhões de horas formativas, tanto de caráter geral como específico, que permitem
aos colaboradores aplicar os fundamentos do Modelo, melhorar as suas
competências e desenvolver o seu trabalho de rotina de forma eficiente
e autónoma. Um claro exemplo da aposta na especialização é o Projeto
LIFE (Laboratório de Incorporação, Formação e Evolução), lançado em
2020 nos departamentos de compras. Os colaboradores integrados neste projeto recebem formação teórica sobre processos e ferramentas de
trabalho, assim como sobre competências de negociação e a legalidade
aplicável às suas tarefas de rotina. Uma aprendizagem que se combina
com uma parte prática, liderada por um tutor ou tutora, que permite a
estas pessoas potenciar as suas aptidões e multiplicar a sua eficiência e
produtividade nos seus postos de trabalho.

Rebeca Zalaya, diretora de segurança alimentar e qualidade em compras,
a ministrar uma das formações do Projeto LIFE.
60

O Colaborador
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Novas formas de trabalho
A Mercadona, no seu processo de transformação,
adaptou em 2020 algumas infraestruturas com
o objetivo de impulsionar o trabalho em equipas
transversais e favorecer a colaboração e a agilidade.
Este é o caso das instalações do Centro de Coinovação del Jarro (“Jarrods”), que a empresa possui
na localidade valenciana de Paterna, nas quais investiu 1 milhão de euros. O seu novo desenho ajusta-se à atividade de cada momento e transforma-o
num espaço versátil, que otimiza os seus recursos.
As instalações passaram de ter três tipologias de
espaços (postos de trabalho, sala de reunião e sala
de formação) para 40 (posto de trabalho, posto flexível, posto de teleoperador, salas de colaboração,
salas de reunião, oficinas de formação e salas de
concentração, entre outros). Do mesmo modo, partilham os recursos materiais, como impressoras e
cacifos; dispõem da tecnologia mais avançada para
trabalhar em equipa e apostam na sustentabilidade, com medidas ecoeficientes e a minimização do
consumo de papel.

1 M€
de investimento nos
escritórios do Centro
de Coinovação del
Jarro (“Jarrods”)
que integram um
modelo de trabalho
colaborativo entre
as equipas dos
departamentos de
compras, prescrição
e aprovisionamento

E, ainda, para melhorar a agilidade, comodidade e
eficiência da sua equipa, a empresa inaugurou, no
passado mês de junho, os novos escritórios de Portugal, construídos por cima do supermercado da
Avenida Dom João II e nos quais trabalham atualmente 150 pessoas. O imóvel, com três pisos e 2.500
metros quadrados, representou um investimento de
8 milhões de euros e contou, na sua fase de construção, com a colaboração de 132 PME portuguesas. Além disso, o supermercado conta com uma
cobertura ajardinada de 3.500 metros quadrados.
Por outro lado, as instalações da Mercadona Tech,
situadas na cidade de Valência, foram ampliadas
no passado mês de setembro. Os colaboradores
contam com vários tipos de espaços diferenciados,
dependendo do tipo de atividade que se está a realizar, desde zonas mais abertas, que promovem a
interação entre a equipa, até salas fechadas, que
permitem mais privacidade e concentração.

Jéssica, Yaiza e Ainhoa, colaboradoras da Mercadona nos novos escritórios do Centro
de Coinovação del Jarro (“Jarrods”) em Paterna, Valência.
62

O Colaborador

Novos escritórios
de Portugal
situados por cima
do supermercado
da Avenida Dom
João II, em Vila Nova
de Gaia (Porto)

Novo piso nos
escritórios da
Mercadona Tech
de Valência

123
perfis
tecnológicos
trabalham nos
escritórios

8 M€
de investimento
Colaboração de

132
PME portuguesas

Joana, Ana Sofia e Facundo, colaboradores da Mercadona nos
novos escritórios da empresa, em Vila Nova de Gaia, Porto.

Detalhe das instalações da Mercadona Tech em Valência.
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Conciliação para o bem-estar
O Modelo de Gestão da Mercadona está centrado
nas pessoas e, por isso, promove iniciativas que impulsionam o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para isso, há já vários anos que promove uma
política de respeito da jornada laboral e de gestão
do tempo e aposta na conciliação para facilitar o
bem-estar dos colaboradores.
Com o objetivo de continuar a melhorar em matéria
de qualidade laboral e conciliação, a Mercadona deu
mais um passo ao implementar, em agosto passado,
uma nova jornada laboral de cinco dias para o pessoal dos seus supermercados. Esta medida, internamente conhecida como Jornada 5+2 e que já tinha
sido experimentada em Portugal desde o início da
atividade, permite aos colaboradores das lojas descansar dois dias completos por semana e desfrutar
também de oito fins de semana prolongados (sábado, domingo e segunda) durante o ano. Neste sentido, dispõem de um calendário anual com todos os
seus dias livres planificados, medida que permitiu um
progresso significativo em termos de conciliação.
De facto, a Jornada 5+2, que foi implantada após se
realizar um teste em 31 supermercados e contar com
o apoio e a aprovação do Comité Intercentros de
Empresa, formado pelos sindicatos UGT e CCOO, de
Espanha, representa um marco no setor da distribuição. Uma medida pioneira que favorece a conciliação
e o descanso e que permite aos gerentes de loja, por
exemplo, desfrutar de um total de 140 dias livres por
ano, incluindo os dias de descanso, de férias, domingos e feriados.
Este tipo de iniciativas reflete o compromisso da empresa com a inovação laboral e social, assim como o
esforço que, ano após ano, realiza em colaboração
com os representantes sindicais para oferecer a toda
a sua equipa emprego estável e de qualidade. De
facto, muitas destas medidas estão há já vários anos
incluídas no Acordo Coletivo de Empresa e Plano de
Igualdade 2019-2023 de Espanha, assinado com os
sindicatos UGT e CCOO, como o aumento do horário flexível para assistência a filhos até aos 12 anos;
ou a opção de que quem goze de uma redução de
horário e tenha ao seu cuidado um menor até esta
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idade possa solicitar uma alteração do contrato para
tempo parcial até que o menor tenha 15 anos, com a
possibilidade adicional de recuperar o seu contrato a
tempo inteiro após a modificação das suas circunstâncias pessoais, se assim o desejar.
A Mercadona assume, portanto, a responsabilidade
de garantir o acesso, tanto às mulheres como aos
homens, às medidas de conciliação, o que promove a corresponsabilidade e a distribuição equitativa
das responsabilidades familiares. E faz isto de forma
constante, como confirmam alguns dados. Assim,
por exemplo, em 2020 um total de 2.770 pessoas,
mães e pais colaboradores, decidiram prolongar
mais 30 dias a sua licença por nascimento. Por outro lado, 15.301 colaboradores escolheram gozar de
jornada reduzida.

CONCILIAÇÃO EM 2020

2.770

pessoas decidiram ser mães e pais
e prolongar mais 30 dias a licença
de nascimento

15.301

colaboradores
gozaram de reduções de horário

Nova Jornada

5+2

nas lojas

8

fins de semana
prolongados por ano

2

dias de descanso
por semana

140

dias livres
por ano
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Um Modelo reconhecido internacionalmente
O Modelo de Recursos Humanos da Mercadona
baseia-se no Modelo de Qualidade Total e promove a criação de equipas de trabalho inclusivas e
colaborativas. Em 2020, esta política voltou a ser
destacada.
A Mercadona foi reconhecida de novo como a
primeira empresa mais atrativa para trabalhar no
setor da distribuição e a segunda a nível geral no
ranking Merco Talento do Monitor Espanhol de Reputação Corporativa. Do mesmo modo, ocupou
um lugar de destaque no ranking Financial Times
Diversity Leaders, organizado pelo jornal Financial
Times e pela empresa de investigação de mercados Statista. A empresa alcançou o lugar 39.º na
gestão da diversidade dentro do grupo do Comércio Grossista.

máximo rendimento da equipa ao aproveitar as
suas aptidões criativas e de resolução de problemas para introduzir melhorias”.
Reconhecimentos que refletem a aposta sustentada realizada pela empresa, desde a sua fundação,
para se transformar numa das empresas que mais
bem trata os seus recursos humanos e que representam uma oportunidade de aprendizagem para
introduzir melhorias que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional da sua equipa.

Este modelo de gestão da Mercadona já foi premiado pela Harvard Business Review, por “tirar o

Chari, colaboradora do supermercado da Avenida Doctor Pascual Parrilla, Múrcia.
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Apanha de acelgas do Fornecedor Totaler Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes em Conil de la Frontera, Cádis.

O Fornecedor
Os fornecedores comerciais,
não comerciais e de serviço e
transportadores com os quais
a empresa colabora são uma
parte fundamental do Projeto
Mercadona. O seu compromisso
e esforço permitiram transformar
esta crise sanitária numa
oportunidade para continuar a
superar-se, tendo-se reinventado e
garantido o abastecimento diário
em todas as lojas da cadeia.
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3.1 Um modelo baseado
na especialização
O Modelo de Fornecedor da Mercadona procura a
especialização constante para oferecer ao “Chefe”
produtos com uma qualidade efetiva a uns preços
imbatíveis. Para o fazer, a empresa colabora com
uma rede de 2.700 fornecedores comerciais com
os quais desenvolve o melhor sortido para que “O
Chefe” possa obter o seu Carrinho de Compras* ao
mínimo custo.
Com o objetivo de prescrever este sortido, formado por aproximadamente 8.000 referências, a empresa contou em 2020 com o apoio de 1.400 Fornecedores Totaler, especialistas em cada produto,
que procuram a excelência através da introdução
de melhorias que acrescentem valor para o cliente.
Para isso, os Fornecedores Totaler mantêm com a
Mercadona uma relação a longo prazo, baseada na
confiança mútua. Ao mesmo tempo, este modelo
de relação único aposta na coinovação como motor de crescimento e permite realizar um esforço de

EM MEMÓRIA DE
UM GRANDE EMPRESÁRIO,
PEPE MOYA

A nossa lembrança para Pepe Moya, falecido
no passado mês de janeiro. A colaboração
que, durante mais de 20 anos, a Mercadona manteve com o Presidente do fornecedor
Persán contribuiu para consolidar uma relação que foi muito mais do que uma relação
comercial e que permitiu transformar um
grande fabricante e um grande empresário
também num amigo. A sua forma de ser e o
seu legado permanecerão sempre connosco.

investimento sustentado, uma vez que conta com
uma garantia de compra do produto indefinida enquanto forem cumpridas as condições acordadas.
Uma relação que permite à Mercadona adaptar rapidamente o seu sortido com produtos inovadores
e diferenciados.
Desta forma, o Modelo de Fornecedor Totaler continuou a sua consolidação como um projeto de
crescimento partilhado e sustentável, com o qual
ganham todas as partes. Um projeto socialmente
responsável e cujos valores são subscritos por um
cluster cada vez maior e mais envolvido.
Na sua aposta pela especialização como valor diferenciador, e para se poder adaptar às necessidades
do “Chefe” com um Sortido Eficaz, a Mercadona
impulsiona há vários anos os seus departamentos
de compras e prescrição. Formados por mais de
580 pessoas, em 2020 estas equipas colaboraram
de perto com os fornecedores de frescos e secos
e aproveitaram o conhecimento conjunto para desenvolver novos produtos e continuar a surpreender os clientes.
Neste afã de melhoria contínua, e com o objetivo de
dar o salto para a qualidade, qualidade, qualidade
e, sobretudo, qualidade, a Mercadona lançou durante este exercício o Projeto LIFE (Laboratório de
Incorporação, Formação e Evolução). Através desta
iniciativa foram incorporados nos departamentos
de compras novos colaboradores especializados na
gestão dos vários produtos que formam o sortido
da Mercadona. Uma equipa que recebe formação
teórica e prática para contribuir com o seu trabalho
para alcançar este objetivo de qualidade efetiva e
que, além disso, provém integralmente da promoção interna, facto que demonstra a confiança no
potencial humano existente na própria organização.
* Carrinho de Compras: a Compra Total do "Chefe" com a máxima qualidade ao menor custo mensal.
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FORNECEDOR TOTALER
Fornecedor que mantém um Modelo de Relação com a Mercadona baseado numa
relação a longo prazo, com contrato indefinido, sempre que sejam cumpridas as condições acordadas para cada produto e que, em conjunto com a Mercadona, desenvolve o melhor produto com iniciativas de coinovação que partem do “Chefe” para
trás, garantindo sempre:
• Segurança alimentar.
• Qualidade definida a partir do “Chefe” e com “O Chefe” todos os dias.
• Serviço.
• Preço de mercado competitivo.
• Processos de elaboração sustentáveis e socialmente responsáveis.

Batons fabricados pelo Fornecedor Totaler WeColors nas suas instalações em Vilassar de Dalt, Barcelona.
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3.2 Um compromisso sustentável
O modelo de relação que a Mercadona tem com os
seus fornecedores baseia-se na responsabilidade
partilhada. Por isso, a empresa pede-lhes um firme
compromisso em matéria de gestão ética, pelo que
devem cumprir e respeitar as normas dos países
onde operam e desenvolver a sua atividade através
de estratégias e planos de negócio sustentáveis.
Além disso, a empresa reclama uma colaboração
que respeite sempre as suas Diretrizes de Conduta
Ética para Fornecedores, no quadro do seu compromisso com o Pacto Mundial das Nações Unidas
e cujos fundamentos são os princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Estas permitem
dar uma resposta justa e adequada aos desafios da
globalização, com o compromisso dos fornecedores de cumprir e respeitar as normas em matéria
de direitos humanos e ética laboral, segurança e higiene no trabalho, relação com terceiros, ambiente
e sustentabilidade nos países onde realizam a sua
atividade.
Os fornecedores da Mercadona também se comprometem a aplicar políticas específicas, como, por
exemplo, a Política de Compra de Produtos da Pesca e a Política de Bem-estar Animal. De facto, todos
os fornecedores de pesca extrativa e de aquicultura aderiram à primeira destas normas. Desta forma,
cumprem o duplo objetivo de melhorar substancialmente a sustentabilidade dos produtos de pesca e a

sua rastreabilidade através do cumprimento exaustivo do ordenamento em vigor, por um lado, e, por
outro, de garantir zero riscos nos processos e ser
socialmente responsáveis.
Uma demonstração das ações realizadas no âmbito
da pesca sustentável é a colaboração com o Fornecedor Totaler Escurís e com a International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), com a qual
se garante a total proveniência do atum em conserva Hacendado de bancos de pesca responsáveis e
sustentáveis. Também o salmão fresco vendido na
secção de peixaria da Mercadona provém de viveiros que foram certificados em segurança alimentar,
ambiente e bem-estar animal; e o fornecedor que
o fornece, a Leroy Seafood, é auditado anualmente
para verificar o seu compromisso com a gestão responsável e a sustentabilidade. Por outro lado, o fornecedor de cefalópodes, o Grupo Profand, assinou
um acordo com o Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) para implantar um sistema
preditivo e cognitivo de inspeção de riscos associados ao anisakis e outros parasitas, o que fortalece a
completa segurança destes produtos, comercializados exclusivamente pela Mercadona.
Relativamente ao bem-estar animal, cabe destacar
que 100 % da carne fresca, ovos e leite da Merca-

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9. Indústria, inovação e infraestruturas
A Mercadona colabora com 2.700 fornecedores comerciais, 1.400 dos quais Fornecedores Totaler, que
contribuem para impulsionar um importante cluster industrial.

12. Produção e consumo sustentáveis
Os fornecedores que trabalham com a Mercadona aderiram às Diretrizes de Conduta Ética que estabelecem
o respeito pelos direitos humanos e a proteção do ambiente. Do mesmo modo, trabalha-se na otimização
dos processos logísticos, o uso eficiente dos recursos, a produção sustentável e o bem-estar animal.

14. Proteger a vida marinha
A empresa dispõe de uma política de pesca sustentável na qual colabora com várias entidades para
melhorar a sustentabilidade dos recursos marinhos.
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dona são provenientes de fornecedores homologados que assumiram o compromisso de ter implementadas até 2021 normas certificáveis relativas ao
bem-estar animal, tanto durante a vida na exploração, como durante o transporte e posterior abate.
Para isso, realizam auditorias constantes, ao mesmo
tempo que colaboram em vários programas institucionais de defesa do bem-estar animal, como o
do Instituto de Investigação e Tecnologia Agroalimentar (IRTA) ou o do Instituto de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico (NEIKER – Tecnalia).
Prova disso é o facto de que todos os fornecedores

de leite de vaca e frango fresco à venda em Espanha já se encontram certificados segundo normas
de bem-estar animal reconhecidas e comprovadas.
Do mesmo modo, os fornecedores de carne e leite comprometeram-se a aderir aos planos de resistência aos antibióticos impulsionados pela Agência
Espanhola do Medicamento e pelo Ministério da
Saúde. E os fornecedores com centros de abate
aceitaram o compromisso de ter sistemas de gravação e armazenamento de imagens nas suas instalações antes do final de 2021.

Linha de produção de pãezinhos do Fornecedor Totaler Artadi Alimentación em Zumaia, Gipuzkoa.

Consulte a Política de Pesca Sustentável da Mercadona:
https://www.mercadona.pt/pt/cuidemos-do-planeta/os-nossos-factos/
politica-de-pesca-responsavel-da-mercadona/news

Consulte as Diretrizes de Conduta Ética:
https://www.mercadona.pt/pt/pautas-de-conduta-etica-para-os-fornecedores
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Colaboração com o setor primário
Em 2020, a Cadeia Agroalimentar da Mercadona
continuou a sua consolidação e demonstrou, precisamente, que o trabalho em equipa e a unificação
de critérios são fundamentais para o setor primário.
E fê-lo, por exemplo, com os Fornecedores Totaler
Emfacar e Seafood, duas empresas familiares de
Isla Mayor (Sevilha), especializadas em produtos da
pesca. Estas empresas compram caranguejo de rio
a quase 100 pescadores da zona, o que representou
a consolidação de 75 postos de trabalho efetivos
durante todo o ano e a criação de até 300 temporários nos picos da campanha, todos eles diretos e
com 75 % de emprego feminino.

A Mercadona aposta há já vários anos na modernização do setor primário como alavanca de crescimento e consolidação da produção agroalimentar.
Consciente do papel estratégico e fundamental que
desempenha no desenvolvimento da economia, a
empresa realiza um grande esforço para estreitar
os seus vínculos com os setores agrícola, pesqueiro
e da criação de gado, com os quais trabalha diariamente com o objetivo de construir uma cadeia
agroalimentar sustentável, eficiente e diferencial,
que seja benéfica para todos os elos.
Para isso, a empresa impulsiona um âmbito de colaboração conjunta que aposta no esforço e no conhecimento partilhados. Isto permite que todos os
elos trabalhem juntos, obtenham sinergias e impulsionem projetos e iniciativas que, ao modernizar o
setor primário, são fonte de valor e riqueza.

1
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Outro caso que materializa o impulso social e económico gerado por este tipo de relações é o da
Aceitunas Cazorla, em Alicante. Esta empresa, que
tem 150 hectares de azeitonas das variedades man-

2

3

1. Trutas do Fornecedor Totaler Piscifactorías Andaluzas nas suas instalações de Loja, Granada. 2. Vaca de criação do Fornecedor Totaler Naturleite em Meira, Lugo. 3. Gambas
vermelhas frescas da Asociación de Armadores Punta del Moral no porto de Punta del Moral, Huelva. 4. Laranjas nos campos do Fornecedor Totaler Frutalgoz em Silves, Faro.
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zanilla e gordal, colabora no início da campanha
com cooperativas e agricultores da zona, que lhe
fornecem a matéria-prima necessária para poder
atingir os volumes de produção exigidos. Além do
impulso da atividade que isto representa, a Aceitunas Cazorla aposta no seu dia a dia na sustentabilidade, como comprova o facto de que 100 %
das suas fábricas dispõem de caldeiras de biomassa
para os trabalhos executados nas suas instalações,
o que contribui para uma significativa redução do
consumo de CO2, assim como a sua decisão de utilizar apenas caixas de cartão reciclado.
Neste contexto, enquadram-se também iniciativas
idênticas realizadas em Portugal. Assim, a Mercadona reforçou neste país a aposta na laranja do Algarve, que se caracteriza pela sua doçura e elevado
conteúdo de sumo, devido às condições climáticas

dos seus campos de origem. Para isso, a empresa
contou com a colaboração do Fornecedor Totaler
luso Frutalgoz, ao qual comprou mais de 600 toneladas deste produto em 2020, destinadas ao mercado português.
A Flor de Sal é outra prova da adaptação ao mercado e da especialização que procura alcançar. Este
produto, completamente português e com profundas raízes na sua culinária tradicional, é perfeito para
temperar os alimentos depois de confecionados e,
em Portugal, substitui muitas vezes o sal refinado.
Desde 2020, faz parte do sortido da Irmãdona, após
o acordo alcançado com o Fornecedor Totaler Necton, que já há vários anos produz e recolhe, com
técnicas tradicionais e ancestrais na Ria Formosa
(Algarve), este sal marinho natural, de elevada qualidade, sem aditivos e rico em magnésio.

PRINCIPAIS
ESTRATÉGIAS DA CADEIA
AGROALIMENTAR
SUSTENTÁVEL DA
MERCADONA
Estabilidade
Produtividade
Planificação
Diálogo
Crescimento partilhado
e sustentabilidade

4
73

Crescimento partilhado
O Projeto Mercadona é um projeto de transformação constante, no qual
cada elo contribui com a sua experiência e especialização para atingir
os objetivos definidos. Este compromisso conjunto contou com a participação, em 2020, de 2.700 fornecedores comerciais e mais de 13.000
fornecedores não comerciais e de serviço, assim como de mais de 200
transportadores, aos quais a Mercadona realizou um volume de compras
de 21.507 milhões de euros, 21.138 milhões de euros em Espanha e 369
milhões de euros em Portugal. Todos eles, apesar do contexto vivido,
assumiram um esforço excecional para manter a sua atividade e, assim,
garantir o abastecimento diário da sua rede de supermercados, o que,
ao mesmo tempo, se traduziu na geração de indústria, atividade e emprego; e é um motor de crescimento partilhado e um impulso para as
economias locais.
Para reforçar o seu sortido e serviço, e nesta procura constante pela melhor opção para “O Chefe”, a empresa está presente em 11 países, além
de Espanha e Portugal. Nestes, conta com uma equipa de 37 pessoas
que agem em representação da empresa e que trabalham com os melhores fornecedores para conseguir a máxima qualidade no sortido. Em
2020, destacou-se o esforço realizado pela equipa da divisão Ásia: um
total de 19 pessoas que trabalhou de forma incansável para conseguir
produtos de proteção que são agora essenciais para os “Chefes” e os
colaboradores, como as máscaras ou as luvas.
Código de Boas Práticas Comerciais
A Mercadona aderiu ao Código de Boas Práticas Comerciais na
Contratação Alimentar, acordo voluntário que se enquadra na Lei
de Medidas para Melhorar o Funcionamento da Cadeia Alimentar em
Espanha. Este projeto, promovido pelo Ministério da Agricultura, Pescas
e Alimentação (MAPA), em colaboração com várias associações de toda
a cadeia agroalimentar do país, representa um importante avanço na
promoção de práticas comerciais justas.
Consciente da sua responsabilidade enquanto empresa, a Mercadona
promove práticas de negócio justas na cadeia alimentar como base para
os acordos comerciais. Do mesmo modo é signatária, desde 2019, do
Código de Boas Práticas na Cadeia Agroalimentar em Portugal.

Cultivo de framboesa do Fornecedor Totaler Sudoberry em Odemira, Beja.
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Exemplos de investimento e emprego de Fornecedores Totaler
Espanha

JESÚS NAVARRO

SAPLEX

Novelda (Alicante)

Canovelles (Barcelona)

Novo pavilhão para o
acabamento de especiarias

Novas linhas de sacos do lixo
compostáveis

3,5 M€
61

2,7 M€
12

investimento

novos empregos

novos empregos

PRIMAFLOR

RNB

Pulpí (Almería)

La Pobla de Vallbona (Valência)

Novas linhas de saladas de
quarta gama

Novas linhas de gel hidroalcoólico
e outras novidades

1,7 M€
23

2,8 M€
40

investimento

novos empregos

investimento

novos empregos

CALADERO

CARPISA FOODS

Saragoça (Saragoça)

Griñón (Madrid)

Novas bandejas de plástico
reciclado e reciclável

Novas linhas de hambúrgueres
para o Pronto a Comer

1,4 M€
28

2,2 M€
5

investimento

novos empregos

investimento

novos empregos

UCC COFFEE SPAIN

RUBIO SNACKS

Nájera y Logroño (La Rioja)

Bullas (Múrcia)

Novas linhas e melhorias de
qualidade

Ampliação da produção
de batatas fritas

9,1 M€
9

7 M€
50

investimento

novos empregos
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Portugal

FRUTAS PATRÍCIA PILAR
A dos Cunhados (Lisboa)
Novo armazém
e câmaras

8 M€
50

investimento

novos empregos

PASTO ALENTEJANO
Sousel (Portalegre)
Várias melhorias
nas instalações

1 M€
26

investimento

novos empregos

INQUIBA
Guareña (Badajoz)
Novas linhas e melhorias de
qualidade

5,2 M€
30

investimento

novos empregos

CONSERVAS ESCURÍS
A Pobra do Caramiñal (Corunha)
Melhorias de qualidade e
ampliação da capacidade

12,8 M€
31

investimento

novos empregos
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A força da união
A colaboração tem sido sempre um dos valores essenciais da Mercadona, cujo projeto conjunto é muito mais do que a soma das suas individualidades.
Por isso, e tendo consciência da sua responsabilidade, a empresa decidiu lançar em março de 2020
a iniciativa IstoPassará, para compensar a travagem
económica associada ao confinamento e para valorizar e apoiar aqueles que se esforçaram diariamente para que a atividade não parasse.
Com uma adesão de mais de 5.000 empresas em
todo o território espanhol, o movimento inicial evoluiu para #IstoNÃOtemdePARAR e, uma vez iniciado o desconfinamento, para #EAtiVese. Esta iniciativa teve dois objetivos comuns: acelerar e ativar
a economia espanhola para ultrapassar as consequências sociais e económicas que o impacto da
crise sanitária da COVID-19 originou na estrutura
empresarial e industrial; e reconhecer e valorizar
publicamente o esforço de todas as empresas, em-

Elisa, colaboradora do Grupo Cañigueral-Costa Brava Mediterranean
Foods, apoiando a iniciativa #IstoNÃOtemdePARAR durante as
primeiras semanas da pandemia.
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presários, trabalhadores independentes, empreendedores, colaboradores que, com o seu trabalho
constante, conseguiram reativar a economia e permitir, graças ao seu esforço constante, que a roda
da economia não parasse em nenhum momento,
apesar da complexidade da situação que se estava
e se continua a viver.
Este projeto acreditou que em situações excecionais é necessário dar respostas excecionais, porque
o exemplo motiva. Uma afirmação que se pode ver
pelos números: mais de 2.000 conteúdos gerados na
sua página web e praticamente 2 milhões de páginas
visitadas. Esta iniciativa social também serviu como
exemplo em vários fóruns e congressos celebrados
em 2020, como na Cimeira Empresarial da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais
(CEOE), no XXXV Congresso AECOC de Grande
Consumo, no XIX Congresso de Executivos CEDE ou
no Ato Empresarial do Corredor Mediterrâneo.

Juan Roig, Presidente da Mercadona, e Rafael Gómez, membro do
Conselho de Administração da Mercadona, juntamente com José
Ignacio Goirigolzarri, presidente do CaixaBank, no Ato Empresarial do
Corredor Mediterrâneo 2020, celebrado no Palácio de Congressos de
Valência.
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3.3 Uma rede logística eficiente
A Mercadona, consciente da necessidade de ter uma
rede logística sólida, assumiu o compromisso de se
focar, dentro deste âmbito, nos “Chefes” e nos mais
de 1.600 supermercados que tem em Espanha e Portugal, para conseguir reforçá-la a um ritmo maior e
com base nas suas necessidades.
Para poder abastecer a sua rede de supermercados,
a Mercadona tem investido no desenvolvimento e
na gestão da sua rede logística, que ultrapassa os 1,2
milhões de metros quadrados. Formada por 15 blocos logísticos operacionais, 2 armazéns satélites e 2
armazéns reguladores, nos quais trabalham 12.000
pessoas, 240 delas em Portugal, em 2020 a empresa
continuou a modernizar e a transformar a sua atividade logística, reforçando a sua eficiência e otimizando
o consumo de recursos.
Desta forma, a Mercadona dispõe de uma rede logística sustentável, cuja gestão tem como base o princípio
de “transportar mais com menos recursos, minimizando o impacto na sociedade”; uma logística que gere
através de iniciativas verdes e protocolos socialmente
responsáveis, que destina importantes recursos à inclusão de tecnologia de ponta e que aproveita a inovação para reduzir os esforços excessivos.
Em 2020, a empresa continuou a reforçar estas estratégias que respeitam o ambiente e, por exemplo,
apostou na redução do peso, aproveitando a carga
útil e conseguindo, em média, mais uma tonelada por
camião do que o resto do setor. Com este objetivo
de aproveitar ao máximo o transporte e reduzir assim
o consumo de combustível e a geração de emissões,
continuou a contratar megarreboques para alguns dos
seus trajetos e a impulsionar a utilização de camiões
a gás e o transporte ferroviário, ao mesmo tempo que
começou a testar carrinhas elétricas. Neste sentido, a
Mercadona tem continuado a realizar “compra à saída do cais”, técnica que melhora a eficiência de cada
viagem, e tem aproveitado o transporte intermodal.
Além disso, tem continuado a impulsionar a eficiência
da sua rede de distribuição, introduzindo uma visão
mais global da logística, que passa por facilitar o trabalho de reposição nos mais de 1.600 supermercados,
com o consequente aumento da produtividade. Para
isso, lançou diferentes iniciativas, como o movimento
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denominado AB2+AB3, com o qual conseguiu otimizar os tempos de reposição nas lojas, após ter tomado a decisão de paletizar por famílias de produtos nos
blocos logísticos.
O esforço de transformação que a Mercadona tem
realizado na sua rede de distribuição também representou importantes melhorias nas suas infraestruturas, nas quais investiu, em 2020, 204 milhões de
euros, que permitiram terminar as obras dos blocos
logísticos de Euskadi, Saragoça e Madrid, além de realizar importantes avanços noutras instalações.
Em Euskadi, com a abertura em fevereiro de um pavilhão para produtos secos e outro em agosto para
refrigerados, a empresa finalizou a construção do
Bloco Logístico de Vitória, no qual investiu mais de
187 milhões de euros e criou 480 empregos. Situado
no polígono de Jundiz, abastece os supermercados
de Euskadi, Navarra, La Rioja, Cantábria e Burgos, e
conta com instalações totalmente automatizadas, eliminando assim os esforços excessivos e garantindo a
correta manipulação dos produtos e a sua qualidade.
No caso da plataforma logística de Plaza, em Saragoça, cujas obras representarão um investimento
total de 50 milhões de euros, a Mercadona pôs em
funcionamento estas instalações no passado mês de
fevereiro com o início da atividade de grupagem e
posteriormente com a instalação da preparação automatizada de produtos frescos. Após ter iniciado a
sua construção em 2018, a empresa começou a incluir
serviços em novembro de 2020 e prevê continuar
com uma implantação gradual até ao final de março
de 2021.
Em Madrid, foi adicionado à localidade de Getafe um
novo bloco logístico, com um investimento de 30 milhões de euros, para melhorar a capacidade de serviço na Comunidade de Madrid nos abastecimentos
de secos, perecíveis e congelados. Do mesmo modo,
foram impulsionados importantes avanços noutros
blocos, como por exemplo, em Parc Sagunt (Valência), com um investimento de 16 milhões de euros
para continuar com a sua construção; ou em Guadix
(Granada), com um esforço de 16 milhões para colocar em funcionamento, no verão de 2021, o armazém
de congelados, totalmente automatizado.
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13 VITÓRIA

9 VILLADANGOS
DEL PÁRAMO

BARCELONA

@

R2 SANT ESTEVE R
REGULADOR
10 ZARAGOZA

14 PÓVOA DE VARZIM

MADRID

@

15 GETAFE

12 ABRERA
3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

7 CIEMPOZUELOS
VALÊNCIA
R1 RIBA-ROJA

@

A

16 PARC SAGUNT

A1 MERCAPALMA

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

R

DE TÚRIA REGULADOR

4 SAN ISIDRO

11 GUADIX

5 HUÉVAR

2 ANTEQUERA

6 GRANADILLA DE ABONA
A
A2 FUERTEVENTURA

8 INGENIO

Bloco logístico em
funcionamento

Bloco logístico
em construção

1

RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valência

2

ANTEQUERA, Málaga

5

R

Armazém regulador

Raio de ação

@

Colmeias
(armazém online)

8

INGENIO, Gran Canária (Las Palmas)

16 PARC SAGUNT, Valência (em construção)

9

VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Leão

A1 MERCAPALMA, Palma de Maiorca (Ilhas Baleares)
A2 FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

SAN ISIDRO, Alicante

11

R1 RIBA-ROJA DE TÚRIA REGULADOR, Valência

HUÉVAR, Sevilha

12 ABRERA, Barcelona

6	GRANADILLA DE ABONA, Tenerife
(Santa Cruz de Tenerife)
7

Armazém satélite

10 SARAGOÇA, Saragoça

3	SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona
4

A

CIEMPOZUELOS, Madrid

GUADIX, Granada

13 VITÓRIA, Álava
14	PÓVOA DE VARZIM, Porto
(Portugal)
15 GETAFE, Madrid

R2 SANT ESTEVE REGULADOR, Barcelona
COLMEIAS (ARMAZÉM ONLINE)
VALÊNCIA
BARCELONA
MADRID
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Blocos logísticos inovadores e sustentáveis
A Mercadona mantém um compromisso constante com a criação de
ambientes de trabalho seguros nos seus armazéns. Há já vários anos
que aposta na eliminação dos esforços excessivos com a utilização da
inovação e da tecnologia e, assim, prevenir e reduzir o risco de acidentes
laborais, potenciar o armazenamento sustentável, otimizar a eficiência e
criar postos de trabalho qualificados.
Para isso, em 2007 a empresa iniciou um projeto de vanguarda, com
a inauguração do seu primeiro bloco logístico inteligente, denominado
Armazém Século XXI, na localidade de Ciempozuelos (Madrid). Esta
infraestrutura, totalmente automatizada e pioneira no setor, confirmou
desde a sua colocação em funcionamento que, para além de eliminar esforços excessivos, é um motor de competitividade e produtividade. Por
isso, o projeto Armazém Século XXI tem vindo a crescer durante estes
anos, contando com mais 3 blocos logísticos com estas características:
Villadangos del Páramo (Leão), Abrera (Barcelona) e Vitória (Álava). Por
outro lado, as instalações logísticas de Guadix (Granada), Saragoça (Saragoça) e San Isidro (Alicante) encontram-se na sua fase final de adaptação a este modelo de armazéns.
Em 2020, os fornecedores e trabalhadores externos cuja atividade foi
desenvolvida nos blocos logísticos tiveram, ao longo da pandemia,
pontos específicos nestas instalações, com serviços de uso exclusivo,
lavabos com limpeza e desinfeção diárias, cafetarias com serviço de comida e bebida para levar, e meios físicos destinados a minimizar o risco
de contágio, como barreiras de acrílico nas zonas de receção e expedição, ou bancos de descanso individuais.
Do mesmo modo, com o objetivo de continuar a avançar no seu compromisso com a sustentabilidade nos seus processos logísticos, a empresa
aderiu, neste exercício, à iniciativa Lean & Green, impulsionada em Espanha pela AECOC. Para isso, elaborou um Plano de Ação para a Redução
de Emissões, auditado pela EY, com o qual se pretende certificar a redução em 20 % das emissões produzidas nos seus processos logísticos,
graças a ações que a Mercadona já tem vindo a aplicar há alguns anos,
como o uso de camiões movidos a gás ou de carrinhas Bifuel. Este plano
prevê incluir outro pacote de medidas destinadas a reduzir as emissões
em mais 10 % em 2023, com uma redução acumulada total de 30 %.
A Mercadona, consciente da importância que a sua rede logística tem
para garantir a excelência no serviço, continuará a fortalecer e transformar as suas infraestruturas ao longo de 2021, ano no qual prevê investir
nesta área mais de 240 milhões de euros.
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Eliana Patrícia, colaboradora do Bloco Logístico da Póvoa de Varzim, Porto.
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Entrada do supermercado de Arco Têxteis em Santo Tirso, Porto.

A Sociedade
A Mercadona tem o firme
propósito de "ser uma empresa
que as pessoas queiram que
exista e sintam orgulho nela",
motivo pelo qual aposta
numa prosperidade partilhada
e colabora ativamente nos
meios onde está presente para
responder às suas necessidades.
Em 2020, a empresa reforçou este
compromisso de contribuir para
superar os efeitos da pandemia
e demonstrar, mais do que em
qualquer outro ano, que o seu
envolvimento na construção
de modelos que beneficiem
as pessoas, a sociedade e o
planeta tem um retorno direto,
como se reflete no apoio e nos
reconhecimentos recebidos.
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4.1 Reconhecimento pelo compromisso
Em 2020, a Mercadona reforçou o seu compromisso social através da colaboração direta com a
sociedade para dar resposta à complicada situação provocada pela COVID-19, à qual destinou importantes recursos.
O esforço realizado, tanto no trabalho de rotina
das 95.000 pessoas que formam a equipa e que
permitiu garantir o abastecimento, como através
da adesão a diferentes iniciativas solidárias, foi
especialmente percebido e agradecido pela sociedade, que reconheceu a gestão da Mercadona
durante a pandemia. Gestos que são motivo de
agradecimento e orgulho para a empresa, consciente, ao mesmo tempo, da responsabilidade que
tem na promoção das relações de colaboração e
benefício mútuo nos territórios onde está presente, assim como na transformação das sociedades
destas zonas.
Neste contexto, a Mercadona esteve presente na
Cerimónia de Estado de homenagem às vítimas
da pandemia, que foi celebrada no Palácio Real de
Madrid, no dia 16 de julho de 2020, e na qual foi
publicamente agradecida a participação da sociedade civil e a heroicidade de todos os que fazem
parte da mesma. Em representação de todos os
colaboradores dos supermercados participou Ra-

1

2

quel Causanilles, coordenadora da loja Francesc
Tàrrega de Vilareal (Castellón), que fez parte da
Comitiva Oficial do Presidente da Generalitat Valenciana, após propor à Mercadona que um colaborador o acompanhasse como homenagem e reconhecimento ao grande esforço realizado pelos
setores mais afetados pela pandemia e, concretamente, pela distribuição.
Esta capacidade de adaptação e de superação
demonstrada por toda a equipa foi também destacada por Suas Majestades os Reis de Espanha,
a quem a Mercadona quer agradecer o interesse
por conhecer em primeira pessoa a situação excecional que a empresa estava a atravessar. Praticamente no início do confinamento, ainda durante o mês de março, reconheceram o trabalho e
o esforço que tanto a Mercadona, como a cadeia
agroalimentar, estavam a realizar para garantir o
fornecimento de bens essenciais.
Além disso, a Mercadona foi elogiada por diversas entidades sociais, como a Cruz Vermelha Canárias, que a considerou empresa exemplar pelas
doações realizadas durante a pandemia. Também
foi possível comprovar o agradecimento da sociedade através dos inúmeros reconhecimentos dos
“Chefes” nas lojas e dos aplausos solidários em

33

1. Raquel Causanilles, coordenadora do supermercado Francesc Tàrrega em Vila-real, Castellón, durante a Cerimónia de Estado em homenagem às vítimas da pandemia. 2-3. Os irmãos Gómez Gómez, acionistas da Mercadona, continuaram a reforçar o seu compromisso social em 2020, um ano marcado
pela pandemia da COVID-19.
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diferentes jornadas que visavam valorizar todo o
trabalho realizado.
Como resposta a todo este esforço, a gestão da
crise da COVID-19 por parte da Mercadona foi
reconhecida pelo Monitor Espanhol de Reputação Corporativa (MERCO), que a colocou no seu
ranking extraordinário, “O compromisso-responsabilidade social das empresas durante a pandemia” como a segunda empresa mais responsável
de Espanha e a primeira no seu setor.

CASA REAL ESPANHOLA
RECONHECE O ESFORÇO DO
SETOR DA DISTRIBUIÇÃO

Por outro lado, os irmãos Gómez Gómez, acionistas da empresa, reconheceram o trabalho de saúde e da Polícia realizado em Antequera (Málaga)
durante a pandemia através do Prémio Patrocinio
Gómez, galardão criado em memória da sua mãe,
e do Prémio Juan Antonio Gómez, em memória
do seu pai.
Além disso, a Mercadona recebeu outros reconhecimentos que demonstram que conta com um Modelo de Gestão sustentável e solidário, sem perder
de vista o muito que ainda pode melhorar e continuar a dar à sociedade. Neste âmbito, obteve o
prémio Dinamização do Território, outorgado pela
Associação de Empresários do Camp de Morvedre, devido ao impulso que a sua atividade representa, motor de um crescimento partilhado.
Do mesmo modo, o Ranking Geral de Empresas
2020 do Monitor Espanhol de Reputação Corporativa (MERCO) colocou, mais um ano, a Mercadona como a empresa mais bem avaliada no setor da
distribuição generalista e a segunda empresa com
melhor reputação em Espanha. Este mesmo monitor considerou Juan Roig, Presidente da empresa,
como o líder empresarial com melhor reputação,
colocando-o no primeiro lugar do Ranking Geral
de Líderes 2020.

(Fonte: Casa de Sua Majestade o Rei).

No dia 25 de março de 2020, e em pleno
Estado de Emergência, Suas Majestades
os Reis de Espanha, Dom Felipe VI e Dona
Letizia, realizaram uma videoconferência
desde o Palácio da Zarzuela com o Presidente da Mercadona, Juan Roig, e uma
representação do Comité de Direção da
empresa.
A empresa agradece imensamente este
encontro, no qual mostraram interesse
pela situação do setor da distribuição e foi
destacado o valor da cadeia agroalimentar para abastecer diariamente os comércios com todos os produtos necessários
nos momentos tão difíceis que se estavam
a viver.

87

4.2 Um modelo que beneficia
as pessoas e a sociedade
A Mercadona tem consciência de que pode contribuir para liderar iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável, gerem riqueza e impulsionem melhorias sociais, com o objetivo final de ser
“um projeto partilhado, sustentável e em contínua
transformação que a sociedade queira que exista e
sinta orgulho nela”.
A empresa aborda este desafio de forma transversal através do Modelo de Qualidade Total, para cujo
desenvolvimento é fundamental a verdade universal de que “para poder receber, primeiro temos de
dar”. E aborda-o diariamente, através do diálogo e
da transparência, com uma atitude de escuta ativa
que lhe permite conhecer a situação e as necessidades reais das diferentes comunidades com as quais
se relaciona nos âmbitos local, nacional e global; e
com quem enfrenta os problemas existentes através de respostas concretas, fruto da empatia e da
capacidade que a empresa tem de oferecer soluções e participar na sua implementação.
Em 2020, a Mercadona voltou a demonstrar o impacto positivo que a sua atividade tem na sociedade, tanto através dos investimentos realizados,
como da criação de emprego estável e de qualidade. Assim, durante estes doze meses, e apesar da
conjuntura, investiu um total de 1.500 milhões de
euros para continuar a impulsionar um modelo de
empresa responsável e sustentável. E, como consequência do seu crescimento, gerou, em média, 16
postos de trabalho por dia, tendo terminado o ano
com a criação de um total de 5.000 novos empregos estáveis, 4.200 em Espanha e 800 em Portugal.

toda a sua cadeia de montagem, que conta com
661.000 postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos, número que representa 3,9 % do emprego
total em Espanha, de acordo com os dados do Instituto Valenciano de Investigações Económicas (Ivie).
Outra prova evidente do peso da Mercadona e do
seu apoio ao desenvolvimento social é a contribuição tributária realizada em 2020 para as Administrações Públicas espanholas. Concretamente, 1.901
milhões de euros a título de impostos suportados
e cobrados, dos quais 907 milhões correspondem
a pagamentos à Segurança Social, 220 milhões ao
IRC; 636 milhões ao IVA e IRS e 138 ao pagamento
de diversos impostos e taxas. Números que refletem a dimensão do Projeto Mercadona, cuja contribuição conjunta representa 2,22 % do PIB nacional,
24.900 milhões de euros concretamente, e que é
muito maior se for considerada não só a sua atividade direta, como também a indireta e induzida,
cujo valor, neste exercício, atingiu os 9.046 milhões
de euros, com um impacto de 2,2 % na arrecadação total estimada das Administrações Públicas
espanholas.
A empresa mantém também o mesmo nível de
compromisso em Portugal, através da Irmãdona,
que cresce de mãos dadas com a sociedade portuguesa. Fruto desta forma de entender a sua atividade, deste envolvimento ativo, é a contribuição total
de 32 milhões de euros em impostos suportados e
cobrados, dos quais 9 milhões de euros correspondem à Segurança Social, 2 milhões de euros ao IRC,
17 milhões de euros ao pagamento do IRS e do IVA
e 4 milhões de euros a outros impostos e taxas.

Além disso, a evolução da empresa gerou ao longo do ano um importante efeito impulsionador em

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8. Trabalho digno e crescimento económico
Como projeto empresarial que aposta no crescimento partilhado, a Mercadona pagou, em 2020, 1.901
milhões de euros às Administrações Públicas de Espanha e 32 às de Portugal. Do mesmo modo, contribuiu
com 24.900 milhões de euros para o PIB espanhol.
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IMPACTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA DA MERCADONA
Contribuição total de rendimentos, emprego e arrecadação fiscal*

24.900 M€

661.000

9.046 M€

contribuição
conjunta para o PIB

postos de trabalho
em Espanha

de arrecadação fiscal

2,22 % do PIB espanhol

3,9 % do emprego total
em Espanha

2,2 % da arrecadação total
estimada das Administrações
Públicas espanholas (incluindo os
descontos para a Segurança Social)

Contribuições fiscais Mercadona (ESPANHA)

Contribuições fiscais Irmãdona (PORTUGAL)

Impostos suportados e cobrados

Impostos suportados e cobrados

1.901 M€

32 M€

Contribuições fiscais suportadas Mercadona

Contribuições fiscais suportadas Irmãdona

Segurança Social

Segurança Social

760 M€

6 M€

IRC

220 M€
(taxa em vigor de 21 %)

IRC

2 M€

Outros impostos e taxas

Outros impostos e taxas

138 M€

4 M€

Contribuições fiscais arrecadadas Mercadona

Contribuições fiscais arrecadadas Irmãdona

Segurança Social

Segurança Social

147 M€

3 M€

IRS

IRS

383 M€

4 M€

IVA

IVA

253 M€

13 M€

*Dados atualizados segundo a metodologia utilizada pelo Instituto Valenciano de Investigações Económicas
(Ivie), em 2020.
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4.3 Uma gestão comprometida com
continuar a cuidar do planeta
Para a Mercadona, a proteção do planeta é uma responsabilidade inevitável que, como tal, aborda em todos os seus processos. Consciente do
muito que ainda falta melhorar neste compromisso, a empresa dispõe
de um Sistema de Gestão Ambiental próprio, com o qual trabalha para
reduzir o impacto da sua atividade no ambiente e aproveitar de forma
eficiente os recursos naturais.
A Mercadona baseia este modelo de gestão na Economia Circular, que
implica partilhar, reutilizar, reciclar e renovar materiais para reduzir ao
máximo o seu consumo, criar valor acrescentado e prolongar o ciclo
de vida útil dos produtos. De facto, desde 2020, faz parte da Economia
Circular em Ação, parceria que inclui empresas e organizações empresariais como a Mercadona que demonstram, através de projetos vivos
e concretos, a realidade da Economia Circular e a sua capacidade para
se transformar numa alavanca de reconstrução nacional através de uma
economia verde e circular, que aposta na transição ecológica como quadro geral de atuação.
Do mesmo modo, em 2020, a empresa uniu-se à iniciativa Lean & Green,
impulsionada em Espanha pela AECOC. Com o propósito de atingir os
objetivos definidos na Cimeira do Clima de Paris (COP21), a Mercadona
desenvolveu um Plano de Ação para a Redução das Emissões, auditado pela EY, com o qual pretende certificar que as emissões produzidas
nos processos logísticos da empresa se reduziram em 20 %. O Plano de
Ação prevê comprovar, em 2023, uma redução adicional de 10 %, até
atingir uma redução acumulada de 30 %.
Este esforço constante representou neste exercício um investimento de
47 milhões de euros na proteção do ambiente e implicou a introdução
e a implementação de iniciativas concretas que a empresa agrupa em
três áreas fundamentais: otimização logística e transporte sustentável,
eficiência energética e gestão de resíduos, incluindo a prevenção do
desperdício alimentar. Um esforço que ocupa um lugar preeminente nas
estratégias da empresa e que já está a contribuir para gerar um crescimento competitivo e sustentável no quadro, além da concretização
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) promovidos pela
Organização das Nações Unidas (ONU).

Cartazes da Estratégia 6.25 no supermercado La Nucía Pueblo em La Nucía, Alicante.
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Logística sustentável
Com o objetivo geral de “transportar mais com menos recursos naturais”, a Mercadona continuou a trabalhar mais um ano para diminuir o peso total dos veículos, através da eliminação e redução dos elementos
que não acrescentam valor. Isto permitiu-lhe carregar mais uma tonelada por camião do que a média
do mercado e finalizar o exercício com uma taxa de
enchimento médio de 85 %. Do mesmo modo, continuou a aproveitar as vantagens dos veículos com
maior capacidade, por exemplo, através dos 38 megarreboques ativos na frota dos seus fornecedores de
transporte, com cargas de até 36 toneladas por viagem. Também continua com os testes dos reboques
duplos, veículos com uma capacidade de carga de 44
toneladas.
No seu compromisso com a redução das emissões, a
Mercadona reforçou a sua aposta nos veículos sustentáveis. Mantém contratada, em serviço regular, uma
frota de 96 camiões movidos a gás natural liquefeito
(GNL) para abastecer os núcleos urbanos com elevada poluição; e conta com 7 camiões movidos a gás
natural comprimido (GNC), mais 2 do que em 2019.
Além disso, continuou a realizar testes com carrinhas
100 % elétricas na distribuição ao domicílio e avançou
com o plano de transformação de carrinhas diesel em
dual fuel diesel/GLP para as entregas dos pedidos expedidos nas Colmeias e para o serviço ao domicílio
em Madrid. Ao mesmo tempo, tem continuado a exigir os padrões mais elevados em matéria de emissões,
como mostra o facto de que 99 % da frota de camiões
do seu fornecedor logístico é formada por motores
que cumprem as normas Euro VI, Euro VI C e Euro VI
D, as mais restritivas atualmente em matéria de emissões poluentes.
Dentro destas boas práticas logísticas destaca-se
também a estratégia “Compra à saída do cais”, que
implica ir até às instalações do fornecedor para recolher as mercadorias, melhorando o aproveitamento
da frota e o enchimento dos camiões. Ou a utilização
da logística inversa para, através da sua “Estratégia
do Oito”, transportar os produtos desde os fornecedores até aos seus blocos logísticos e lojas, onde se
recolhem embalagens reutilizáveis e materiais recicláveis que voltam para os blocos logísticos para serem
tratados. Além disso, continuou com a ampliação da
descarga urbana silenciosa, da qual beneficiam agora
777 supermercados em Espanha e Portugal.
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A Mercadona tem
contratados, em
serviço regular,
96 camiões
movidos a gás
natural liquefeito
(GNL), mais 21
do que em 2019

Camião movido a gás natural liquefeito no Bloco
Logístico de Riba-roja de Túria, Valência.
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Descarga urbana
silenciosa para abastecer
as lojas fora das horas
de ponta, aquelas em
que a atividade das
cidades é menor

777

supermercados

Descarga noturna silenciosa no supermercado
José María de Haro, Valência.

1.433
pontos de carga

A Mercadona
aumentou nas
suas lojas, blocos
logísticos e
escritórios de
Espanha e Portugal
o número de
pontos de carga
para veículos
elétricos

Sergio, “Chefe” da Mercadona, a fazer uso de um ponto
de carregamento para veículos elétricos.
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Eficiência energética
O objetivo do Sistema de Gestão Ambiental da
Mercadona é utilizar no desenvolvimento da sua
atividade, única e exclusivamente, a energia necessária. Para isso, impulsiona iniciativas que favorecem o uso responsável dos recursos energéticos
e que promovem a sua poupança, atitude que é
partilhada por todos aqueles que fazem parte do
Projeto Mercadona.
Nesta filosofia enquadram-se as lojas eficientes da
Mercadona, que incluem significativas medidas de
poupança e eficiência energética, que permitem
uma poupança energética de até 40 %, quando
comparadas com as lojas convencionais. Em 2020,
a empresa conseguiu um total de 1.277 lojas com
estas características, número que representa 78 %
dos supermercados que a empresa possui em Espanha e Portugal. Um padrão que prevê continuar
a impulsionar até conseguir, em 2023, que todas as
lojas estejam adaptadas a este modelo.
Este modelo de supermercado inclui melhorias no
isolamento das áreas e dos móveis de frio, inclui
iluminação LED e realiza uma gestão inteligente do
consumo energético em todo o recinto. Ao mesmo
tempo, dispõe de instalações de refrigeração mais
modernas e eficientes, que minimizam a utilização
de gases fluorados e as emissões de gases com
efeito de estufa, o que se traduziu numa redução,
em 2020, de 18,2 % das emissões diretas de CO2
devido a este motivo, quando comparado com
2019.
Para promover um aproveitamento responsável dos recursos naturais, as lojas ecoeficientes
da Mercadona dispõem também de um sistema
de poupança energética nas instalações da climatização, que adapta o consumo de acordo
com a temperatura exterior de forma automática
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(free cooling/free heating). Do mesmo modo, é
cada vez maior o uso de sistemas de recuperação
e aproveitamento do calor residual. Além disso,
a empresa implementou um sistema automático
para gerir os horários de abertura e fecho, que é
responsável por garantir que os sistemas de iluminação, extração e climatização só estão ligados
quando é estritamente necessário. Neste âmbito,
e dentro da sua aposta nas energias renováveis,
em 2020 a Mercadona investiu 600.000 euros na
instalação de 1.400 painéis solares em 8 das suas
lojas, 7 em Espanha e 1 em Portugal. Esta iniciativa
permitiu poupar 15 % da energia elétrica por supermercado, tendo chegado a acumular 590 kW.
Relativamente à poupança no consumo de água,
a Mercadona continua a reforçar o seu sistema de
telegestão em tempo real, que permite detetar fugas e incidências na rede. Além disso, construiu,
em três blocos logísticos, cisternas subterrâneas
que permitem acumular a água da chuva recolhida
nas coberturas e que depois a empresa utiliza para
regar, lavar ou limpar os exteriores.
Por outro lado, em 2020 inaugurou um jardim urbano na cobertura de uma das suas lojas situada
na cidade de Toledo, iniciativa na qual a empresa investiu mais de 230.000 euros e com a qual
promove uma boa relação e convivência com os
vizinhos, além de trazer benefícios ambientais
ao meio. Estas zonas verdes estão formadas por
plantas autóctones, com pouca necessidade de
rega, que contribuem para reduzir a poluição e
os níveis de CO2 e que, ao mesmo tempo, favorecem a proteção das aves, uma vez que servem
como zona de descanso e alimento. Neste âmbito, a Mercadona trabalha, em conjunto com a ONG
SEO/BirdLife, para proteger as aves migratórias
através de várias medidas.
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Lucía, “Chefe” do supermercado Vilar do Colo em Fene, Corunha.
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Gestão de resíduos e prevenção
do desperdício alimentar
A gestão dos resíduos é uma parte fundamental na
Mercadona, que aplica nos seus processos as políticas da Economia Circular: redução, reutilização,
reparação e reciclagem das embalagens no fim da
sua vida útil. Convencida de que “o melhor resíduo
é aquele que não se gera”, dirige todos os seus esforços para a prevenção e a redução. Assim, esforça-se para manter a geração de resíduos abaixo de
1 % em peso relativamente ao produto servido em
loja e, até, para reduzi-lo ainda mais.
Com o objetivo de prevenir o desperdício alimentar,
a empresa conta com um novo sistema de pedidos
nas lojas que permite à sua equipa acompanhar
as vendas em tempo real e prescrever ao “Chefe”
produtos com a maior frescura possível, sem gerar
desperdício. Além disso, e para aproveitar ao máximo os alimentos, realiza diferentes ações que minimizam o desperdício alimentar, como a liquidação
de produtos frescos e a doação de alimentos aptos
para consumo, mas não para venda.
Depois de assumir, em março de 2020, o compromisso público de “dar o sim a continuar a cuidar
do planeta”, a Mercadona desenvolveu a sua Estratégia 6.25 com o triplo objetivo de reduzir o
plástico em 25 %, conseguir que todas as embalagens de plástico sejam recicláveis e reciclar todos
os resíduos plásticos. Neste contexto, a empresa
lançou seis ações que estarão concluídas em 2025:
eliminar os sacos de plástico de uso único em todas as secções, eliminar descartáveis de plástico
de uso único, diminuir o plástico nas embalagens,
favorecer a reciclabilidade das embalagens, reciclar todos os resíduos de plástico produzidos nas
lojas, serviço ao domicílio e Mercadona Online, e
formar e informar os “Chefes” sobre como separar
em casa para reciclar.
De facto, em 2020 foram realizados trabalhos em
todas estas ações, embora os esforços se tenham
focado na concretização das duas primeiras ações.
Assim, foram eliminados os sacos de plástico de
uso único em todas as secções das lojas físicas, do
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serviço ao domicílio e da compra online. Para isso,
a cadeia disponibilizou aos clientes sacos compostáveis, fabricados a partir de fécula de batata que,
após a sua utilização, devem ser depositados no
contentor para matéria orgânica. E, ainda, para facilitar aos clientes a separação e a reciclagem, foram
incorporados pictogramas tanto nos sacos de secção, como nas várias opções que se oferecem nas
linhas de caixas: sacos de ráfia, sacos de papel e sacos com 65-70 % de plástico reciclado. A empresa
também substituiu os descartáveis de plástico de
uso único por artigos sustentáveis fabricados com
outros materiais mais amigos do ambiente ou, noutros casos, reutilizáveis.
A Mercadona inaugurou 72 supermercados para
informar sobre a Estratégia 6.25 que, por exemplo,
dispõem de caixotes do lixo para depositar papel,
plástico, resíduos orgânicos, pilhas e cápsulas de
café, aplicando os princípios da Economia Circular
e contribuindo para a sustentabilidade do processo.
Estas lojas também serviram para avaliar o acolhimento destas medidas pelos clientes, os quais contribuíram com mais de 1.300 sugestões e opiniões
para melhorar as várias ações que estão a ser realizadas. A empresa prevê investir mais de 140 milhões de euros, entre 2021 e 2025, para atingir os
objetivos da Estratégia 6.25 e conseguir que todas
as suas lojas estejam adaptadas a esta estratégia no
final de 2021.
Por outro lado, em 2020, e no contexto da sua participação na promoção de iniciativas sustentáveis, a
Mercadona celebrou um acordo de três anos de duração com a UPF Barcelona School of Management.
Em virtude deste acordo foi criada a Cátedra Mercadona Economia Circular, com os objetivos de encontrar fórmulas para aproveitar a poupança de recursos, fornecer argumentos sólidos para favorecer
o debate responsável e retirar aprendizagens para a
tomada de decisões estratégicas neste âmbito. Do
mesmo modo, em Portugal, a Mercadona aderiu em
março de 2020 à Associação Smart Waste Portugal
e ao Pacto Português para os Plásticos.

A Sociedade

RESPONSÁVEIS PARA COM O AMBIENTE: ESTRATÉGIA 6.25

ELIMINAR

FORMAR/INFORMAR

SACO DE PLÁSTICO
DE USO ÚNICO
EM TODAS AS
SECÇÕES

1

2

ELIMINAR
DESCARTÁVEIS
DE PLÁSTICO DE
USO ÚNICO

6
AÇÕES
PARA REDUZIR
O PLÁSTICO

3
DIMINUIR
O PLÁSTICO
NAS NOSSAS
EMBALAGENS

ELIMINAR
REDUZIR
SUBSTITUIR
INCORPORAR
material reciclado

REUTILIZAR

5

COMO SEPARAR EM
CASA PARA RECICLAR

RECICLAR
OS RESÍDUOS DE
PLÁSTICO NA LOJA,
SERVIÇO AO DOMICÍLIO
E ONLINE

4
FAVORECER
QUE AS NOSSAS
EMBALAGENS
SEJAM RECICLÁVEIS

Membros integrantes da equipa de trabalho da Estratégia 6.25 da Mercadona.
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GESTÃO AMBIENTAL, EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE
em 2019

em 2020

38,88

33,35

6,93
14,79
17,16

5,61
10,75
16,99

Emissões
EMISSÕES DE CO2eq em quilos por
metro cúbico de mercadoria*
Emissões diretas por fugas de gases refrigerantes
Emissões devidas ao consumo de energia
Emissões devidas ao transporte de mercadorias

Transporte por via terrestre

760

777

9%
90 %

4%
64 %
31 %

223.090
17.079
3.663

233.185
16.701
3.899

76 %
24 %

78 %
22 %

7.847.064 GJ
200.000

7.858.278 GJ
209.000

Lojas com descarga urbana silenciosa
Normas sobre motores na frota dos fornecedores
de camiões (Euro VI, Euro VI C e Euro VI D)
Euro VI
Euro VI C
Euro VI D
Separar para reciclar
Toneladas papel e cartão
Toneladas plástico (inclui esferovite)
Toneladas madeira
Taxa de reciclagem
Reciclagem/Valorização
Destruição
Outros dados
Consumo energético
Redução anual de emissões de CO2 eq

toneladas

toneladas

*Todos os dados se referem ao processo da Mercadona, ao transporte desde o fornecedor até ao bloco logístico e deste até à loja
durante o período de dezembro de 2019 a novembro de 2020. Elaboração própria baseada no protocolo GHG.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9. Indústria, inovação e infraestruturas
A Mercadona, em conjunto com os seus fornecedores de produtos e serviços, promove a inovação nos
diferentes processos da cadeia de montagem para ajudar a conseguir uma cadeia agroalimentar eficiente e sustentável.

11. Cidades e comunidades sustentáveis
A Mercadona integra-se nas comunidades das quais faz parte, dinamizando os meios urbanos graças aos
seus supermercados de proximidade e à sua relação com os vizinhos; a mobilidade sustentável integrada
no seu Sistema de Gestão Ambiental e o diálogo com a sociedade civil permitem à empresa fazer parte
de uma comunidade cada vez mais sustentável.

12. Produção e consumo sustentáveis
A empresa conta com um Sistema de Gestão ambiental próprio para melhorar a logística e reduzir o consumo de recursos e a geração de resíduos como parte de um compromisso para construir uma cadeia
agroalimentar sustentável. Aposta na adequada gestão dos resíduos para que estes não se transformem
em desperdício no ambiente, além de aplicar os princípios da Economia Circular nos seus processos de
produção de embalagens e no transporte de mercadorias.

13. Ação climática
A Mercadona trabalha há já vários anos para que o seu sistema logístico seja o mais eficiente possível,
estudando, investigando e investindo em tecnologias e combustíveis alternativos para poder assegurar
um transporte tão baixo em emissões quanto possível, sem perder eficiência, segurança e fiabilidade.
Parte das suas estratégias também contemplam a redução das emissões de CO2 através do Modelo de
Loja Eficiente e do controlo de fugas de gases com efeito de estufa.

14. Proteger a vida marinha
A Mercadona e os seus fornecedores especialistas trabalham para melhorar os processos de produção e
aplicar os princípios da Economia Circular para favorecer a pesca sustentável.

15. Proteger a vida terrestre
A empresa compromete-se a continuar a cuidar do planeta através do seu Sistema de Gestão Ambiental, que é transversal a toda a empresa e que conta com estratégias de redução e reaproveitamento dos
resíduos para evitar que estes acabem no meio natural, avançando para a circularização de muitos dos
seus processos.

Cartazes da Estratégia 6.25 no supermercado da Avenida Rosas em Manises, Valência.
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4.4 Mercadona social e responsável
Desde a sua fundação, a Mercadona é um projeto
empresarial comprometido com a sociedade e consciente do papel que deve assumir para contribuir
para o seu desenvolvimento. Para isso, conta com um
Plano de Ação Social através do qual canaliza todas
as suas iniciativas solidárias e gere as diferentes colaborações que, ano após ano, realiza com inúmeras
instituições e entidades sociais, tanto em Espanha
como em Portugal.
Signatária do Pacto Mundial
Em 2011, a Mercadona aderiu ao
Pacto Mundial das Nações Unidas
para impulsionar, em conjunto
com mais 13.000 entidades signatárias de 170 países diferentes,
um setor privado sustentável e
responsável. Durante uma década, e também em
2020, a empresa envolveu-se ativamente nesta iniciativa voluntária, a maior de responsabilidade social
do mundo, com a finalidade de transformar o mercado global partindo de uma base de 10 princípios
em áreas relacionadas com os direitos humanos, o
trabalho, o ambiente e a luta contra a corrupção.
Colaboração com instituições de solidariedade

onde desenvolve a sua atividade e envolve-se para
dar solução, na medida das suas possibilidades,
para os problemas mais urgentes e necessários.
Para isso, lidera campanhas de colaboração solidárias e soma-se a muitas outras semelhantes que,
no seu conjunto, contribuem para ajudar os grupos
mais desfavorecidos.
Em 2020, a empresa reforçou este compromisso,
consciente do impacto social que a COVID-19 estava a provocar e das suas consequências na saúde e
na economia. E tem feito este trabalho com a maior
doação de alimentos realizada pela Mercadona até
à data, como corresponde a um momento excecional como o que estamos a viver: 17.000 toneladas
de produtos durante estes doze meses a cantinas
sociais, bancos alimentares e outras instituições de
solidariedade, das quais 15.800 foram distribuídas
em Espanha e 1.200 em Portugal.
Estas doações, que equivalem a 283.000 carrinhos
de compras, representam 86 % mais do que as realizadas em 2019 e foram entregues entre 290 cantinas sociais, mais de 60 bancos alimentares e outras
instituições e organizações de solidariedade, que
distribuíram estes alimentos pelos grupos mais desfavorecidos. Além disso, e dadas as circunstâncias
vividas, a empresa prestou outras ajudas especial-

Como membro ativo da sociedade da qual faz parte, a Mercadona participa na realidade dos meios

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1. Erradicar a pobreza
A Mercadona continua a desenvolver iniciativas diversas nas quais participou nos territórios de Espanha e
Portugal onde está presente.

2. Erradicar a fome
A empresa continuou a impulsionar a doação e redistribuição de alimentos a bancos alimentares, cantinas
sociais e outras entidades, aumentando-as devido às necessidades provocadas pela pandemia da COVID-19.

17. Parcerias para a implementação dos objetivos
A Mercadona é signatária, desde 2011, do Pacto Mundial e é sócia da Forética, da Fundação Seres e da
Comunidade #PorElClima, promovida pela Fundação Ecologia e Desenvolvimento (ECODES).
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mente relevantes, como por exemplo, as entregas
de alimentos realizadas entre março e abril ao hospital de campanha construído pela Comunidade de
Madrid em Ifema. Também desde abril de 2020, a
empresa realizou doações aos 6 Centros de Acolhimento Temporário para doentes de COVID-19 criados no norte de Portugal.
A Mercadona também se envolveu ao longo do ano
em diferentes iniciativas externas de recolha de alimentos. Assim, por exemplo, e como já tem sido
tradicional, prestou o seu apoio à “Grande Recolha”
organizada pelos Bancos Alimentares de Espanha,
assim como às várias “Operações Quilo” que durante estes doze meses foram realizadas. Este apoio
traduziu-se, no final de 2020, na doação de um total de 3.800 toneladas de produto pelos “Chefes”,
o equivalente a 63.312 carrinhos de compras. A
solidariedade dos clientes da Mercadona, somada,
mais um ano, à ajuda dos colaboradores e ao envolvimento da sua rede logística permitiu satisfazer as
necessidades básicas de muitas pessoas.

17.000

toneladas
de alimentos doados

15.800

1.200

em Espanha

em Portugal

Colaboração com mais de

290

cantinas sociais
Acordos com

+ 60

bancos alimentares
e outras entidades

Preparação da doação de 80 toneladas de alimentos realizada pela Mercadona a instituições sociais portuguesas na época do Natal.
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Compromisso com a igualdade de oportunidades
Um dos eixos de atuação do Plano de Ação Social
da Mercadona é tentar favorecer a integração de
pessoas vulneráveis através da criação de oportunidades laborais que contribuam para evitar situações de risco de exclusão social.
Para isso, colabora há já vários anos com a Fundação Capacis, com o objetivo de apoiar jovens com
deficiência intelectual, para que estes possam construir o seu próprio futuro, através de uma iniciativa
verde como a construção e manutenção de vários
dos jardins urbanos que a Mercadona tem nas coberturas e fachadas de algumas das suas lojas em
Madrid.
Com este mesmo objetivo, a empresa continuou a
impulsionar em 2020 a iniciativa de inovação social
que decidiu lançar em 2011 em conjunto com a Pamesa Cerámica: o Projeto Trencadís. Através desta
iniciativa, colabora com um total de 31 fundações
e centros ocupacionais. Estes coordenam as mais
de 1.000 pessoas com vários níveis de incapacidade que se esforçam diariamente, em 80 mesas de
trabalho diferentes, na elaboração dos murais realizados com a técnica trencadís que decoram as secções de peixaria dos supermercados.
Em 2020, a Mercadona investiu um total de 1,1 milhões de euros para continuar a impulsionar este
projeto social, cujo retorno vai para além dos 1.641
murais que decoram as secções de peixaria dos supermercados da empresa em Espanha e Portugal.
De facto, esta iniciativa voltou a demonstrar quão
importante é a colaboração conjunta para atingir
os objetivos definidos, garantindo a integração dos
seus participantes e gerando um claro benefício social, algo que não teria sido possível sem o esforço
de todos aqueles que fazem parte das várias instituições envolvidas, a quem a Mercadona agradece
a sua dedicação e empenho: a Fundação Roig Alfonso, a Fundação Síndrome de Down e a Funda-
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ção Espurna, os Centros Especiais de Emprego Ivas,
Tola, Di-Kapacitats e Monduber, a Granja Hogar el
Rinconet, a Associação Afanías; os Centros Ocupacionais Torreblanca, Ivas el Maestrazgo, El Molí, Ivas
Belcaire, Buris-Anna, La Xara, Ayora, Estela Maris,
El Castellet, Hort de Feliu, El Prat, La Ribera, Mislata, Xirivella, El Cau, Turís e Habilitare, a Cooperativa
Social Socoltie; os Centros Ocupacionais Municipais
de Sueca, Requena e María Rafols, e Bona Gent.

PROJETO TRENCADÍS
EM 2020

1,1 M€

de investimento

1.641

murais
que decoram a secção
de peixaria das lojas

31

fundações e centros ocupacionais

+ 1.000

pessoas
com vários níveis de incapacidade
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ATÉ SEMPRE, ALFONSO
No passado mês de maio de 2020 faleceu, de causas naturais, Alfonso Roig, irmão mais novo de Francisco, Amparo, Trinidad, Fernando e Juan. Através da Fundação Roig Alfonso, participou no Projeto Trencadís e colaborou
na elaboração de murais com esta técnica de cerâmica quebrada. Para a Mercadona foi um privilégio poder
contar com a sua colaboração e esperança durante todos estes anos, nos quais Alfonso Roig contribuiu para
consolidar este projeto social de integração laboral e para mostrar que o entusiasmo é um valor que se transmite
e um fator-chave para a superação pessoal.
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4.5 Uma relação de diálogo
e transparência
A Mercadona mantém uma atitude aberta e de diálogo com a sociedade e com os meios que a rodeiam. Constrói canais de escuta e comunicação
constante e defende a transparência como valor
intrínseco do seu Plano de Ação Social; um valor
irrenunciável que lhe permite construir relações de
confiança e estáveis. A empresa partilha também
com a sociedade, de forma periódica e atualizada,
informação institucional e económica relevante relacionada com o desenvolvimento da sua atividade.
Fortalecimento do setor comércio
O comércio é um setor fundamental para o tecido
produtivo e para a sociedade espanhola, representando 13 % da economia e 17 % do emprego. A Mercadona assume um firme compromisso com o desenvolvimento e o reforço deste setor e, por isso, é membro
ativo da Comissão de Competitividade, Comércio e
Consumo da CEOE (C4). Esta comissão, na qual a
empresa também colaborou em 2020, visa, através
do diálogo e do consenso, dois objetivos principais:
dar ao comércio uma voz clara que permita uma melhor interlocução com os grupos de interesse e que a
sociedade entenda que a distribuição comercial é um
setor estratégico.

Pepe Álvarez, secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores (UGT),
e Patricia Cortizas, Diretora-Geral de Recursos Humanos da Mercadona,
durante a visita realizada ao Bloco Logístico de Huévar del Aljarafe, Sevilha, no passado mês de janeiro de 2021, para reconhecer o extraordinário esforço realizado pelos colaboradores da empresa desde o início
da pandemia.
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Por outro lado, em Portugal, a Mercadona é um sócio
ativo da Comissão de Comércio, Serviços e Consumo
da CIP, na qual são analisadas e apresentadas soluções para as principais dificuldades que enfrentam
os setores do comércio e dos serviços, assim como
promover o consumo nestes tempos difíceis.
Relação com os consumidores
Conhecer os consumidores, os seus hábitos e interesses é fundamental para o desenvolvimento do
Projeto Mercadona. Por isso, a empresa mantém uma
relação constante com as associações mais representativas de Espanha e Portugal, tanto no âmbito
nacional, como no autonómico e provincial, o que lhe
permite estreitar os seus vínculos e, em primeira mão,
saber a que necessidades tem de dar resposta.
Com este objetivo, participa ao longo do ano em inúmeros eventos onde, além de informar sobre a evolução da sua atividade e os objetivos que tenta atingir,
obtém um conhecimento mais profundo da opinião e
perceção que os consumidores têm sobre o Projeto
Mercadona. Graças a todo este trabalho de informação e formação, a empresa deteta oportunidades de

Ricard Cabedo, diretor-geral de relações empresariais da Mercadona,
junto a Xiana Méndez, Secretária de Estado do Comércio, durante a visita ao supermercado de Castellana-Juan Gris, Madrid, para conhecer
a Loja 8 e as ações sobre Economia Circular.
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melhoria em todos os âmbitos e aproveita-as para se
reforçar e consolidar o seu projeto empresarial.
Projeto “Mesa de Participação”
Consciente da importância de manter uma relação
fluida e constante com os consumidores e conhecer, em primeira mão, a sua opinião, a Mercadona decidiu fundar, em 2014, em conjunto com as
Confederações e Federações de associações de
consumidores e utilizadores CECU, FUCI, UNAE e
CAUCE, o projeto colaborativo “Mesa de Participação”. Em 2020, este grupo de trabalho e fórum
de debate continuou a sua consolidação e, mais
um ano, elaborou o inquérito “Hábitos de Consumo 2020”, realizado com a ajuda de 3.500 famílias.
As suas conclusões permitiram analisar em profundidade os hábitos de compra dos consumidores,
que sofreram alterações como consequência das
mudanças provocadas pelo novo contexto criado
pela COVID-19. Mas, especialmente, permitiram o
aproveitamento de sinergias e conhecimento para
poder entender com maior profundidade o comportamento e as necessidades e motivações do
consumidor, assim como as alterações que isto implica a curto e médio prazo.

Colaboração com

140

associações de consumidores

90

reuniões e encontros
com associações de
consumidores

42

visitas
a instalações da Mercadona

Participação em

7

congressos e jornadas do setor

29

acordos de colaboração
com associações de consumidores, de celíacos,
de intolerâncias e outras alergias

Apoio a
Vicente Domingo, diretor do CEMAS; Fernando Moner, Presidente da CECU; Clara Medina, diretora de relações com associações de
consumidores da Mercadona; Alberto Garzón, Ministro do Consumo;
Cani Fernández, Presidente da CNMC; Gustavo Samayoa, presidente
da FUCI; Manuel Martín, responsável jurídico da UNAE; Juan Moreno,
secretário-geral da CAUCE; e Montaña Cámara, catedrática de Bromatologia da UCM; durante a apresentação do inquérito “Hábitos de
Consumo 2020”.

23

eventos e ações
promovidos pelas associações
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Gestão proativa com a vizinhança
O respeito, o diálogo e a empatia são as bases para melhorar a relação
com os vizinhos e os valores sobre os quais se constrói uma convivência
saudável. Assim é entendido pela Mercadona que, desde 2014, conta
com o projeto Gestão Proativa de Vizinhos, com o qual deteta pontos
de melhoria e impulsiona soluções que lhe permitam desenvolver a sua
atividade sem interferir negativamente no dia a dia dos seus vizinhos.
Como consequência desta forma de entender a convivência, a empresa
realiza, ano após ano, um importante trabalho preventivo. Em 2020, por
exemplo, realizou um total de 5.130 inspeções voluntárias nos seus processos de carga e descarga nas lojas, assim como 3.048 nos processos
internos do conjunto das suas instalações. A Mercadona também processou, ao longo do ano, um total de 586 sugestões, queixas e melhorias
de vizinhos, tanto em Espanha como em Portugal, das quais 82 % foram
resolvidas satisfatoriamente em menos de 30 dias.
Do mesmo modo, a empresa aposta, desde a sua fundação, na convivência dos formatos comerciais e, desde 2001, impulsiona a revitalização
dos mercados tradicionais. Assim, a Mercadona conta com 37 lojas deste
tipo de ambientes em vários pontos de Espanha.
Por outro lado, a Mercadona oferece soluções que melhoram a convivência e reforçam as ligações com cada uma das comunidades. Exemplo
disso é o supermercado localizado na zona de Moyúa que, com um investimento de mais de 5 milhões de euros, se transformou no seu maior
supermercado urbano de Bilbau, ao aproveitar um edifício emblemático
desta cidade que, no passado, era ocupado pelos cinemas Consulado. A
empresa respeitou as estruturas originais, como os tetos, os pavimentos
e os palcos.
Outro exemplo é o trabalho realizado no Porto, concretamente na loja
inaugurada no passado mês de dezembro na freguesia de Campanhã.
O projeto realizado permitiu recuperar a chaminé industrial original do
edifício, conservando assim um símbolo característico da antiga zona
industrial. E, ainda, as obras respeitaram e potenciaram o plano de desenvolvimento que a câmara da cidade tinha previsto para esta área, que
pretende recuperar com o objetivo de reativar a economia.

Fachada do supermercado de Ermesinde em Valongo, Porto.
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Apoio ao empreendedorismo
A formação, a inovação e o talento são elementos estratégicos para transformar e modernizar as
sociedades e as empresas; para potenciar o seu
desenvolvimento. Por isso, e devido à responsabilidade que tem enquanto empresa, a Mercadona
promove a educação e o conhecimento através de
inúmeras iniciativas, como é o caso da colaboração
com a Marina de Empresas, polo empreendedor situado em Valência e que faz parte do Legado Juan
Roig. Formado por três pilares, a EDEM, a Lanzadera e a Angels, tem como missão formar, assessorar e financiar empreendedores de hoje e do futuro.
A EDEM, fundação que preside Hortensia Roig e
da qual a empresa é Patrono, é uma universidade
e escola de negócios que, há mais de 18 anos, dá
aulas a executivos, empreendedores e empresários. Para esta tarefa conta com o apoio de mais
de 100 empresas, que partilham a sua experiência e
know-how. E fazem-no com um mesmo objetivo:
potenciar na sociedade o espírito empresarial, a cultura do esforço e a liderança.
Em 2020, e no âmbito do seu compromisso com
a formação de futuros empresários, executivos ou
empreendedores, a Mercadona continuou a colaborar com a EDEM. E, mais um ano, Juan Roig participou como professor do curso de alta direção “15x15:
15 dias com 15 empresários líderes”, e na segunda
edição dos Executive MBA, formato fim de semana.
A sua participação, assim como a de vários executivos da empresa que também ministraram durante
estes doze meses diferentes programas formativos,
permitiu promover entre os participantes os fundamentos do Modelo de Qualidade Total, fazendo

com que um total de 150 estudantes do Centro
Universitário pudessem posteriormente verificar a
sua eficácia ao realizar estágios de dois meses na
Mercadona.
A Lanzadera, por outro lado, é uma aceleradora
e incubadora de empresas criada em 2013. O seu
programa de aceleração está dividido em quatro
fases, adaptadas à maturidade de cada empresa.
Além disso, colabora atualmente com 23 grandes
corporações através das iniciativas Corporate e
Space, nas quais se impulsionam as sinergias entre
estas empresas e as startups. Durante os seus oito
anos de vida, a Lanzadera prestou apoio e assessoria a mais de 600 empresas, as quais captaram
um investimento externo de 130 milhões de euros.
Atualmente, encontram-se cerca de 300 startups
nas suas instalações.
O terceiro pilar da Marina de Empresas, a Angels, é
uma sociedade de investimento cujo objetivo é investir em líderes empreendedores do seu meio para
impulsionar o desenvolvimento em Espanha com o
apoio de projetos sustentáveis e escaláveis. Desta
forma, e após detetar empreendedores com o foco
no cliente, na cultura do esforço, no conhecimento
do seu setor e na capacidade de liderança, a Angels
oferece-lhes um modelo de gestão baseado no Modelo de Qualidade Total e na sua rede de contactos.
Com participação num total de 18 empresas atualmente, a Angels investiu, desde a sua fundação, 27
milhões de euros em 28 projetos empresariais.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4. Educação de qualidade
A Mercadona impulsiona iniciativas de apoio ao empreendedorismo, através da colaboração com a EDEM
e os Prémios Rei Jaume I.
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Prémio Rei Jaume I ao Empreendedor
Em 2020, a Mercadona continuou a apoiar e impulsionar, em conjunto com a EDEM e a Associação Valenciana de Empresários (AVE), a categoria
“Prémio ao Empreendedor” dos Prémios Rei Jaume I. Na sua X Edição, este galardão foi concedido
à Verónica Pascual Boé, administradora delegada
da ASTI Mobile Robotics, pelos resultados obtidos
pela sua empresa num setor inovador e líder como
é a robótica, e pelo crescimento que conseguiu
para a sua empresa familiar durante os anos em
que tem sido responsável pela mesma.
A Verónica, que tem o curso de Engenharia Aeronáutica da Universidade Politécnica de Madrid,

um MBA do CDI de Paris e um Mestrado Executivo
em Psicologia positiva aplicada à liderança do IE
Business School, multiplicou de forma exponencial
o crescimento da empresa familiar desde que, há
quatro anos, assumiu a liderança e a transformou
na empresa líder do setor. Do mesmo modo, criou
uma fundação para promover o talento dos jovens
com vocações científicas e tecnológicas no campo
da robótica.
Todos estes atributos tornaram-na merecedora do
prémio e demonstram que a formação e o talento,
aliados ao empreendedorismo, são alavancas para
a inovação, crescimento e futuro.

Hortensia Roig e Vicente Boluda, patrocinadores do Prémio Rei Jaume I ao Empreendedor (EDEM e Associação Valenciana de Empresários -AVE-), juntamente com a premiada, Verónica Pascual, CEO da ASTI Mobile Robotics.
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Fachada do supermercado Silva Rocha, Aveiro.

O Capital
A Mercadona assume o
compromisso de satisfazer sempre
e com a mesma intensidade os
cinco componentes do Modelo de
Qualidade Total, entre os quais se
inclui O Capital, com o objetivo
de gerar valor e crescimento
partilhado.
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A Mercadona, com sede em Espanha (Calle Valencia, número 5, Tavernes Blanques, Valência), e
a Irmãdona, com sede em Portugal (Avenida Padre Jorge Duarte, número 123, Vila Nova de Gaia,
Porto), são sociedades que partilham o objeto social de “compra e venda de todos os artigos que
se incluem no ramo da alimentação, assim como
o comércio dos mesmos, podendo abrir estabelecimentos para a venda retalhista ou grossista dos
referidos produtos”.
Assim, o Grupo Mercadona é responsável pela distribuição de produtos de alimentação, drogaria,
perfumaria e cuidado de animais de estimação,
através de uma rede formada por 1.641 supermercados localizados em Espanha e Portugal. Para poder realizar a sua atividade, abastece estas lojas
a partir dos diferentes blocos logísticos que possui em ambos os territórios. Além disso, desde o
ano 2018, a empresa está a adaptar o seu modelo
de vendas às novas necessidades dos “Chefes”, os
quais pedem um serviço de compra online mais
atualizado e de acordo com os novos tempos. Para
lhes dar resposta, a Mercadona pôs em funcionamento três Colmeias, armazéns dedicados à gestão e preparação de pedidos online, nas províncias
de Valência, Barcelona e Madrid, e continua a trabalhar na melhoria contínua deste serviço, consciente de que ainda existe um grande caminho
para atingir a total satisfação dos “Chefes”.
Por outro lado, e como ficou registado ao longo
da presente Memória Anual, em 2020 a Mercadona
continuou a sua expansão em Portugal, país onde
já possui 20 supermercados, um centro de coinovação, um bloco logístico, escritórios em Vila Nova
de Gaia e Lisboa, e uma equipa formada por 1.700
colaboradores com emprego estável e de qualidade. Um projeto iniciado em 2016 e que a empresa
prevê continuar a impulsionar no próximo exercício, com a abertura de mais 9 lojas. Em Espanha
foram abertas um total de 60 lojas e foram remodeladas 152, com o objetivo de adaptá-las ao Modelo de Loja Eficiente, internamente denominada
Loja 8, mais amigo do ambiente.
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Num ano tão atípico como 2020, O Capital teve
de realizar um grande esforço com o principal objetivo de satisfazer os restantes componentes do
Modelo de Qualidade Total. Um facto claramente
demonstrado através da gestão da COVID-19, na
qual a empresa investiu mais de 200 milhões de
euros para implementar mais de 100 medidas destinadas, especialmente, a proteger a saúde e a segurança do “Chefe” e do Colaborador, assim como
trabalhar de forma conjunta e incansável com os
fornecedores, para poder garantir à Sociedade,
mesmo nos momentos mais críticos da pandemia,
o abastecimento diário dos supermercados e, neste âmbito, aumentar a colaboração com entidades
sociais para contribuir na ajuda aos grupos que se
encontram nas piores situações.
Do mesmo modo, consciente da necessidade atual
de estar adaptados ao novo contexto tecnológico,
o Grupo investiu mais de 18 milhões de euros na
digitalização dos seus processos financeiros, convencido, como afirma o seu Presidente, Juan Roig,
de que: “Uma empresa precisa de uma liderança
capaz de realizar todas as mudanças necessárias,
se não, desaparecerá”. O desenvolvimento desta
melhoria realizou-se com o envolvimento de vários fornecedores e mais de 100 profissionais. Este
avanço na transformação digital da empresa afeta
a mais de 200 colaboradores da empresa, que receberam mais de 5.000 horas de formação. Além
disso, implicou a migração dos processos financeiros, como as vendas em loja, os pagamentos aos
fornecedores e a gestão da tesouraria, para o sistema SAP S/4HANA e SAP Fiori, com o objetivo
de os otimizar através de aplicações mais homogéneas e um grande volume de informação mais
acessível a partir da nuvem.
O esforço realizado pelo Capital durante 2020 teve
impacto nos resultados deste exercício, ratificando a crença de que “os resultados chegam quando
se cuida das pessoas” e, neste caso, também dos
restantes componentes do Modelo da Mercadona.
Assim, a concretização dos objetivos definidos foi
possível não só graças a este esforço, mas tam-

O Capital

bém à confiança depositada pelas 5,5 milhões de
famílias que realizam as suas compras diariamente
nos 1.641 supermercados da cadeia, à constância
dos 95.000 colaboradores, ao envolvimento dos
mais de 16.000 fornecedores, 700 dos quais portugueses, com os quais a empresa colabora, à boa
relação com a sociedade nos lugares onde está
presente e à tomada de decisões, independentemente das circunstâncias, pensando sempre no lucro a longo prazo.
As contas anuais da Mercadona e da Irmãdona foram auditadas pela Deloitte, S.L. e a Deloitte & Associados, SROC, respetivamente, com a emissão,
em ambos os casos, de um relatório favorável e
sem reservas. Estes relatórios, juntamente com as
contas anuais, foram depositados perante os organismos correspondentes.

PRINCIPAIS NÚMEROS
EM 2020
(milhões de euros e de quilitros)

Unidades de venda
quilitros

12.542

Faturação

26.932

Resultado da
exploração

918

Resultado antes
de impostos

923

Resultado
após impostos

727

Colaboradores da equipa informática e financeira da Mercadona, responsáveis da digitalização dos processos financeiros da empresa.
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Unidades de venda (quilitros)
O grupo atingiu um valor de 12.542 milhões de
quilitros vendidos no fecho do exercício, 492
mais quando comparado com o exercício anterior. Este dado mostra a confiança depositada
pelo “Chefe” ao longo destes doze meses.

EVOLUÇÃO QUILITROS VENDIDOS

12.050
12.542

19
20

milhões de quilitros

Vendas
A fidelidade dos clientes e a aposta firme na prescrição de um Sortido Eficaz com uma qualidade
efetiva a uns preços imbatíveis fizeram com que
o Grupo tenha atingido um volume de faturação
de 26.932 milhões de euros. A Mercadona e a Irmãdona conseguem assim ultrapassar em mais
de 1.400 milhões de euros as vendas obtidas em
2019.

EVOLUÇÃO DAS VENDAS BRUTAS

25.500
26.932

19
20
milhões de euros

Lucros
O Grupo aumentou o lucro líquido em mais de
100 milhões de euros, quando comparado com o
exercício anterior. Desta forma, o lucro antes de
impostos foi em 2020 de 923 milhões de euros.
Por outro lado, o lucro após impostos foi de 727
milhões de euros.

EVOLUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO

623
727

19
20

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.

milhões de euros

EBITDA
O EBITDA da empresa (definido como o Resultado
de Exploração + Amortizações) no fecho do exercício de 2020 é de 1.550 milhões de euros. O resultado operacional do Grupo teve uma evolução
de acordo com os lucros previstos, coerente com
a estratégia e em consonância com a aposta nos
resultados a longo prazo.
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EVOLUÇÃO DO EBITDA

1.260
1.550

19
20
milhões de euros

O Capital

Fachada do supermercado da Avenida Galicia em O Barco de Valdeorras, Ourense.
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Investimentos
Em 2020, o Grupo investiu um total de 1.500 milhões de euros, financiados na sua totalidade com
recursos próprios. Neste sentido, os investimentos
realizados em 2020 destinaram-se à gestão da pandemia, a continuar a adequar a sua rede de supermercados ao Modelo de Loja Eficiente, à expansão
em Portugal e à transformação digital.
Por outro lado, o impacto derivado da pandemia
da COVID-19 justifica a redução dos investimentos
relativamente à previsão realizada para o exercício,
quantificada em 1.800 milhões de euros. Por exemplo, o Grupo foi obrigado a adiar parte do seu plano
de aberturas e remodelações e foram restringidos
temporariamente modelos de venda, como o Pronto
a Comer.

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

2.200
1.500

19
20
milhões de euros

Neste sentido, e para garantir a segurança em todas as suas instalações, a empresa impulsionou ao
longo do ano mais de 100 iniciativas antiCOVID-19,
que permitiram manter ativas todas e cada uma das
instalações, e que representaram um investimento
total de mais de 200 milhões de euros no fecho do
exercício.

Recursos próprios
O lucro obtido no exercício e a capitalização da
quase totalidade deste resultado fez com que, no
fecho do exercício de 2020, os recursos próprios
totalizem 6.674 milhões de euros.

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

6.076
6.674

19
20

Cabe assinalar que o rácio de recursos próprios face
ao ativo total se manteve, este ano, cerca dos 60 %.

Outros Indicadores

Fluxos de Caixa

Fornecedores

A geração de Fluxos de Caixa, tendo em conta os
investimentos realizados no exercício de 2020, foi a
seguinte:

O prazo médio de pagamento a fornecedores foi de
44 dias e o prazo de rotatividade de existências de
12 dias.
OPEX
Definido como Despesa de Pessoas ± Outras Despesas e Rendimentos Operacionais (sem impostos)
foi de cerca de 5.000 milhões de euros.
Produtividade
Durante este exercício, a Mercadona e a Irmãdona
mantiveram a sua produtividade (vendas em euros/n.º de colaboradores), refletindo o envolvimento das pessoas que fazem parte do Projeto Mercadona no cumprimento dos objetivos definidos pela
empresa.
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milhões de euros

Fluxos atividades de
exploração

1.521 M€

Fluxos atividades de
investimento

(831) M€

Fluxos atividades
de financiamento
(dividendos)

(129) M€

Variação líquida
de Numerário

561 M€

A atividade investidora, descrita anteriormente, foi
realizada com fundos próprios.

O Capital

Itai, colaborador do supermercado de Moyúa em Bilbau, Biscaia.
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GRUPO MERCADONA
Balanço de situação a 31 de dezembro de 2020
(em milhares de euros)

ATIVO NÃO CORRENTE
Imobilizado intangível e material
Investimentos financeiros e outros ativos

6.974.858
134.878

ATIVO CORRENTE

3.426.968

Existências

686.559

Devedores e investimentos financeiros

194.332

Caixa e outros ativos líquidos

TOTAL ATIVO
PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Capital
Reservas
Resultado do exercício

PASSIVO NÃO CORRENTE
Provisões e outros passivos

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores

2.546.077

10.536.704

6.674.088
15.921
5.931.011
727.156
43.269
43.269
3.819.347
2.712.685

Credores e dívidas com Administrações Públicas

805.105

Pessoal

301.557

TOTAL PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO

* Dados consolidados Mercadona e Irmãdona calculados exclusivamente para esta Memória.
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7.109.736

10.536.704

O Capital

GRUPO MERCADONA
Conta de Perdas e Ganhos a 31 de dezembro de 2020
(em milhares de euros)

Valor volume de negócios
Aprovisionamentos
Outros rendimentos operacionais

24.680.682
(18.147.082)
72.177

Gastos com pessoal

(3.265.179)

Outros gastos operacionais

(1.810.417)

Amortização imobilizado
Resultado por alienações do imobilizado

RESULTADO DA EXPLORAÇÃO
Rendimentos financeiros

RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre lucros

RESULTADO DO EXERCÍCIO

(630.679)
18.524
918.026
4.554

4.554
922.580
(195.424)
727.156

* Dados consolidados Mercadona e Irmãdona calculados exclusivamente para esta Memória.
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Projeto Legado de Juan Roig e Hortensia Herrero
O Projeto Legado continua a crescer, com confiança e impulso, como demonstra o facto de que tanto
Juan Roig como Hortensia Herrero decidiram em
2020 reinvestir uma parte importante dos dividendos obtidos com a sua participação na Mercadona,
70 milhões de euros no total, mais 40 % do que em
2019, para ativar a economia produtiva e social durante a pandemia da COVID-19.
Um projeto iniciado em 2012, como um sonho comum de Juan e Hortensia Herrero: partilhar os seus
conhecimentos e património pessoal para contribuir de forma altruísta ao desenvolvimento da sociedade, através do apoio ao empreendedorismo, à
formação, à arte, à cultura e ao mecenato desportivo. Desta forma, nasceu o Projeto Legado, que partilha o seu Modelo de Gestão e continua a crescer
e a contribuir para consolidar sonhos que têm um
retorno evidente para a sociedade.
Através da Marina de Empresas, Juan Roig conseguiu criar o maior ecossistema de talento, inovação,
liderança e empreendedorismo de todo o Mediterrâneo. Com um investimento acumulado de 97 milhões de euros desde o seu arranque, dos quais 5
milhões correspondem a 2020, a Marina de Empresas inclui todas as fases de colocação em funcionamento de uma empresa. Tem três eixos diferenciados: A EDEM, universidade e escola de negócios
para a formação empresarial; a Lanzadera, aceleradora que apoia startups; e a Angels, sociedade que
investe em líderes empreendedores.

O Projeto Legado está comprometido também com
o mecenato de duas formas: o mecenato desportivo e a Licampa 1617. O trabalho do primeiro é orientado através da Fundação Trinidad Alfonso, que
investiu 14,9 milhões de euros em 2020 para transformar a Comunidade Valenciana numa referência
mundial no âmbito desportivo. Por outro lado, a
Licampa 1617 canalizará durante os próximos anos
220 milhões de euros para construir e colocar em
funcionamento o Casal España Arena de València.
Este projeto pretende oferecer à Comunidade Valenciana um recinto do mais alto nível, nacional e internacional, para realizar atos desportivos, culturais
e de entretenimento.
Paralelamente, continuou a consolidar o Valencia
Basket Club, tanto masculino como feminino, como
um clube destacado do basquetebol europeu; e outro dos seus projetos, L´Alqueria del Basket, como
o maior e mais moderno centro de formação de
basquetebol da Europa.
Do mesmo modo, Hortensia Herrero, Vice-presidente da Mercadona, preside a Fundação Hortensia
Herrero, que promove o mecenato artístico e cultural. Em 2020, continuou o seu trabalho de proteção e recuperação do património artístico e cultural
da cidade de Valência, com um investimento de 14
milhões de euros. Atualmente, encontra-se imersa
na construção do que será o futuro Centro de Arte
Hortensia Herrero.

LEGADO DE
JUAN ROIG E
HORTENSIA
HERRERO
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O Capital

1

2

3

PROJETO LEGADO

70 M€
investimento em 2020
do património pessoal
de Juan Roig e Hortensia
Herrero para reativar
a economia
4

6

5

7

8

1. Simulação do projeto Casal España Arena de València. 2. Jogadoras da equipa feminina de Les Abelles Rugby Club de València. 3. Cerimónia de graduação dos
estudantes do Curso ADE e do Curso em Engenharia e Gestão de Empresas, ministrados na EDEM. 4. Kibiwott Kandie, depois de alcançar o recorde mundial na
Meia-Maratona Valencia Trinidad Alfonso EDP, juntamente com Juan Roig, Presidente da Mercadona e da Fundação Trinidad Alfonso. 5. Álvaro Bonet e Mª José
Gastaldo, diretor-gerente do departamento de saúde e diretora de enfermagem do Hospital Clínic Universitari de València; ao lado de Hortensia Herrero, presidente da Fundação Hortensia Herrero; e Amparo Roig, membro do Conselho de Administração da Mercadona. 6. Juan Roig e Hortensia Herrero, Presidente e
Vice-presidente da Mercadona; juntamente com Fernando Roig, membro do Conselho de Administração da Mercadona e presidente do Villarreal Club de Fútbol;
e José Benlloch, Presidente da Câmara Municipal de Vila-real, durante a apresentação da exposição temporária das esculturas “Silvia” e “María” de Jaume Plensa,
no Estadio de la Cerámica. 7. Grupo de empreendedores nas instalações da Lanzadera, na Marina de Empresas, Valência. 8. Membros do Casademont Zaragoza
no exterior de L’Alqueria del Basket, Valência, sede de treinos para a fase final do torneio doméstico masculino da Liga Endesa 2020, disputado em La Fonteta
(Fonte: ACB Photo).
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RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE
“Em cumprimento da Lei espanhola 11/2018, de 28 de dezembro, o Grupo
consolidado Inmo-Alameda, S.L.U., ao qual pertencem a Mercadona, S.A.
e a Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda., apresentou Declaração de
Informação Não-Financeira (EINF) Consolidada que faz parte do seu relatório
de gestão consolidado e que foi verificado pela Deloitte, S.L., como prestador
independentemente de serviços de verificação, e que, a 12 de março de 2021,
emitiu o seu relatório de verificação sem reservas.
Neste âmbito, a Deloitte verificou uma parte importante dos indicadores que se
integram, entre muitos outros, na presente memória corporativa. Na tabela anexa,
referente aos indicadores, apresentam-se aqueles que aparecem na presente
memória e que, por sua vez, foram verificados pela Deloitte, S.L. (identificados
com √). Em caso de discrepância, prevalece a informação incluída no EINF”.

Para mais informações, este relatório de verificação, em
conjunto com a declaração de informação não financeira, estará
disponível no seguinte endereço: www.info.mercadona.es

Tal como define a norma GRI, o objetivo desta Memória é proporcionar informação verdadeira, relevante e precisa.
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Informação adicional

IMPACTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA DA MERCADONA

N.º

INDICADOR

PÁGINA/COMENTÁRIO

1

Nome da organização

MERCADONA, S.A.

2

Atividades, marcas, produtos e serviços

Págs. 1, 11-21, 42-43

3

Localização da sede

4

Localização das operações

5

Natureza da propriedade e forma jurídica

Págs. 12, 111-113

6

Mercados servidos

Págs. 4-5, 12

7

Dimensão da organização

Págs. 4-5

Calle Valencia, 5
Tavernes Blanques, Valência, Espanha
Espanha e Portugal
Págs. 4-5

Págs. 4-5, 47-65
8

Informação sobre funcionários e outros
colaboradores

A Mercadona conta com 95.000 colaboradores
efetivos (93.300 em Espanha e 1.700 em
Portugal) e não tem subcontratados na
atividade principal

9

Cadeia de abastecimento

Págs. 4-5, 67-77

10

Mudanças significativas na organização e na
sua cadeia de abastecimento

Págs. 6-7, 20-21, 68-69

11

Informações sobre como a empresa lida com o
princípio da precaução

Págs. 18-19

12

Iniciativas externas

Págs. 40-41, 74, 104-109

13

Relação com associações das quais a
organização é membro

Págs. 104-105

14

Declaração do Presidente

Págs. 6-7
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N.º

INDICADOR

PÁGINA/COMENTÁRIO

15

Principais impactos, riscos e oportunidades

Págs. 18-19
Págs. 1, 11-19
A Mercadona rege-se pelo Modelo de
Qualidade Total, que fundamenta os valores
e paradigmas da empresa. Nele se define a
conduta interna que todos os colaboradores
partilham. Além disso, dispõe de um Código
de Conduta, cuja missão é assegurar o
cumprimento dos valores da empresa e da Lei

16

Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento.

17

Estrutura de governo

Págs. 8-9

18

Cargos executivos ou com responsabilidades em
aspetos económicos, ambientais e sociais

As responsabilidades nos aspetos
económicos, sociais e ambientais recaem
sobre os membros do Conselho de
Administração, que tomam as suas decisões
de forma colegial

19

Consulta dos grupos de interesse sobre aspetos
económicos, ambientais e sociais

Págs. 104-109

20

Composição do órgão superior de governo e
seus comités

Págs. 8-9

21

Informações sobre se quem preside ao órgão
superior também ocupa um cargo executivo

O Presidente do Conselho de Administração
preside, por sua vez, o Comité de Direção
Não existem conflitos de interesses
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22

Conflitos de interesses

Todos os Membros do Comité de Direção
são colaboradores da Mercadona e não
existem situações de conflito de interesses

23

Funções do órgão superior de governo

Págs. 8-9, 18-19

24

Conhecimento coletivo do órgão superior de
governo

Págs. 8-9

25

Avaliação do desempenho do órgão superior de
governo

Págs. 8-9

26

Identificação e gestão dos impactos económicos,
sociais e ambientais

Cada departamento submete ao Comité de
Direção os aspetos económicos, sociais e
ambientais relevantes relacionados com a
sua atividade, especificamente, durante as
reuniões de coordenação

27

Eficácia dos processos de gestão de riscos

Págs. 14-15, 18-19

Informação adicional

N.º

INDICADOR

28

Análise dos aspetos económicos, ambientais e
sociais

PÁGINA/COMENTÁRIO
Págs. 16-19
Os órgãos de governo da empresa
supervisionam e aprovam tudo o que esteja
relacionado com os aspetos económicos,
ambientais e sociais

29

Função do órgão superior de governo no
relatório de sustentabilidade

Os órgãos de governo da empresa
supervisionam e aprovam toda a informação
que se reporta ao exterior

30

Processo para transmitir as preocupações
importantes ao órgão superior de governo

Cada departamento submete ao Comité de
Direção os aspetos relevantes relacionados
com a sua atividade, especificamente, durante
as reuniões de coordenação

31

Natureza e número de preocupações importantes
que se transmitiram ao órgão superior

Reportam-se todas as preocupações
relacionadas com a sua atividade e que estão
sob a sua responsabilidade
Págs. 50, 55
A empresa conta, há vários anos, com uma
Política Retributiva assente no princípio: “para
a mesma responsabilidade, o mesmo salário”

32

Políticas de remuneração

33

Processos mediante os quais se determina a
remuneração

Págs. 50, 55, 60

34

Participação dos grupos de interesse na
remuneração

A empresa dispõe de um Acordo Coletivo
em vigor, assinado e acordado com os
representantes sindicais dos colaboradores

35

Lista de grupos de interesse

Págs. 14-15, 18-19

36

Acordos de negociação coletiva

Acordo laboral próprio que abrange 100 % dos
colaboradores

37

Identificação e seleção dos grupos de interesse

Págs. 14-19

38

Abordagens para a participação dos grupos de
interesse

Diálogo constante com todos os grupos de
interesse, com o objetivo de captar e satisfazer
as suas necessidades e expetativas

Pág. 64
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N.º

INDICADOR

PÁGINA/COMENTÁRIO
Págs. 14-15, 18-19

39

Principais questões e preocupações levantadas

40

Definição e conteúdo da memória

A relação mantida com os grupos de interesse
permite aplicar melhorias de produto feitas
com os “Chefes”, inovar com os fornecedores
e acrescentar conhecimentos ao setor
primário para melhorar o sortido de produtos
frescos
A estrutura da memória corresponde ao Modelo
de Qualidade Total e informa sobre os cinco
componentes da empresa (grupos de interesse)
Págs. 14-15, 18-19

41

Lista de assuntos materiais

Cada capítulo detalha as estratégias e ações
realizadas e que são relevantes para cada
componente (grupo de interesse)

42

Reformulação da informação

Não houve alterações relevantes

43

Período do relatório

1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

44

Data do relatório mais recente

2019

45

Ciclo do relatório

Anual

46

Ponto de contacto para perguntas e dúvidas
sobre o relatório

Dados de contacto na contracapa

Págs. 48, 50
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47

Relação entre o salário inicial discriminado por
género e salário mínimo nos locais onde se
desenvolvem operações significativas

48

Percentagem de gastos nos lugares com
operações significativas que correspondem a
fornecedores locais

Págs. 4-5, 76-77, 89

49

Número e percentagem de departamentos nos
quais foram avaliados os riscos relacionados com
a corrupção e riscos significativos detetados

Foram avaliadas 100 % das atividades
e procedimentos internos dos vários
departamentos, nos quais foram identificados
possíveis riscos relacionados com a corrupção

A política retributiva corresponde ao princípio
da equidade: “para a mesma responsabilidade,
o mesmo salário”, sem distinções de género
ou qualquer outra diferenciação

Informação adicional

N.º

INDICADOR

PÁGINA/COMENTÁRIO

50

Políticas e procedimentos de comunicação e
capacitação sobre a luta contra a corrupção

O combate à corrupção é um princípio
fundamental no Modelo da Mercadona

51

Casos confirmados de corrupção e medidas

Não foram detetados casos de corrupção
durante o período analisado

52

Número de sentenças por concorrência
desleal, práticas monopolistas ou contra a livre
concorrência e resultados das mesmas

Não foi registada nenhuma durante o período
analisado

53

Consumo energético interno

7.858.278 GJ

54

Intensidade energética

0,21 GJ/m3 de mercadoria

55

Poupança no consumo energético

25,7 milhões de kWh

Consumo de água

Consumo total 3,7 hm3 (dos quais 2,1 hm3
correspondem a lojas e o restante a blocos
logísticos)
Consumo médio por loja e mês: 107 m3

56

100 % rede de abastecimento municipal
57

Captação de água segundo a fonte

58

Emissões diretas de gases com efeito de estufa
por fugas de gases refrigerantes

5,61 kg CO2eq/m3 de mercadoria

59

Emissões indiretas de gases com efeito de estufa
ao gerar energia

10,75 kg CO2eq/m3 de mercadoria

60

Emissões indiretas de gases com efeito de estufa
por transporte de mercadorias

16,99 kg CO2eq/m3 de mercadoria

Captação de águas pluviais em 3 plataformas
logísticas, usadas para rega e lavagem
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N.º

INDICADOR

PÁGINA/COMENTÁRIO

61

Intensidade das emissões totais de gases com
efeito de estufa

33,35 kg CO2eq/m3 de mercadoria

62

Redução anual das emissões de gases com efeito
de estufa

209.000 toneladas de CO2eq

63

Emissões de substâncias destruidoras do ozono

A empresa não utiliza substâncias que
destruam o ozono

64

Peso total dos resíduos, de acordo com o tipo e o
método de tratamento

365.000 toneladas, das quais 78 % vão para
reciclagem/valorização

65

Percentagem de novos fornecedores que foram
avaliados com base em critérios ambientais

A Mercadona exige a todos os seus
Fornecedores Totaler que tenham alguma
certificação de boa gestão ambiental
internacionalmente reconhecida (ISO 14001,
EMAS ou equivalente)

66

Número e taxa de contratações e rotação média
de colaboradores, discriminados por faixa etária,
género e área de atividade

Págs. 48-49

67

Prestações sociais para os colaboradores a tempo
inteiro que não são oferecidos aos colaboradores
temporários ou a tempo parcial, discriminados
por localizações significativas de atividade

Não existe esta diferenciação

68

Períodos mínimos de aviso prévio para mudanças
operacionais e possível inclusão dos mesmos nos
acordos coletivos

Qualquer facto relevante que possa afetar a
equipa é notificado aos colaboradores e aos
seus representantes com uma antecedência
suficiente e sempre dentro dos prazos
estabelecidos pela legislação em vigor

69

Percentagem de colaboradores que estão
representados em comités formais de segurança
e saúde conjuntos para a direção e funcionários,
estabelecidos para ajudar a controlar e assessorar
em programas de segurança e saúde

Os comités existentes representam todos os
colaboradores ao mesmo nível e todos os
acordos são confirmados pela Direção

70
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Taxa de lesões, doenças profissionais, dias
perdidos, faltas e número de óbitos relacionados
com o trabalho

Incidência acidentes de trabalho com baixa:
24,56 ‰
Dias perdidos: 7.213.494 (3,75 %)
Faltas homens: 1,15 %
Faltas mulheres: 2,62 %
*Inclui o efeito da COVID-19

Informação adicional

N.º

INDICADOR

PÁGINA/COMENTÁRIO

Colaboradores cuja profissão tem maior
incidência ou maior risco de doença

No geral, não se identificam colaboradores
envolvidos em atividades com alta incidência
ou com alto risco de doenças específicas

72

Questões de saúde e segurança abrangidas por
acordos formais com os sindicatos

Existem acordos em vigor com os sindicatos
que incluem aspetos como melhorias na
conceção dos postos de trabalho e na escolha
de equipamentos e métodos de produção para
garantir a segurança no trabalho, assim como
fomentar a informação e a formação necessárias
para minimizar os riscos em cada posto

73

Média de horas de formação anuais por
colaborador, discriminado por género e
categoria profissional

Por funcionário: 22 horas de formação e
713 € investidos em média por colaborador
em Espanha e 297 horas de formação e
4.835 € investidos em média por pessoa em
Portugal

74

Programas de gestão de competências e
de formação contínua que promovem a
empregabilidade dos colaboradores e os ajudam
a gerir o fim das suas carreiras profissionais

Pág. 60

75

Percentagem de colaboradores que recebem
avaliações de desempenho do desenvolvimento
profissional discriminados por género e categoria
profissional

76

Composição dos órgãos de governo e
discriminação do pessoal por categoria
profissional, género, idade, pertencentes a
minorias e outros indicadores de diversidade

77

Relação entre o salário-base dos homens
relativamente ao das mulheres, discriminando a
remuneração mulheres vs. homens

78

Número de casos de discriminação e medidas
corretivas adotadas

79

Identificação de centros e fornecedores
significativos nos quais a liberdade de associação
e o direito de beneficiar de acordos coletivos
podem ser infringidos ou ameaçados, e medidas
adotadas para defender estes direitos

71

Pág. 55
Todos os colaboradores são avaliados
anualmente no desempenho das suas funções,
tanto no sentido descendente como ascendente

Págs. 8-9, 48, 64

Págs. 48, 50
Aplica o princípio de equidade “para a mesma
responsabilidade, o mesmo salário” sem
qualquer diferença no que respeita ao género
Em 2020, a Mercadona não registou nenhum
caso de discriminação através dos canais
disponíveis
A empresa garante a liberdade de associação
em todos os seus centros de trabalho, conforme
estabelecido no acordo coletivo em vigor
Não foram identificados fornecedores
relevantes em situação de risco
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N.º

80

81

INDICADOR

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

Centros e fornecedores com risco significativo de
originar episódios de trabalho forçado e medidas
adotadas para contribuir para a eliminação de
todas as formas de trabalho forçado

PÁGINA/COMENTÁRIO
A empresa garante que não existe nenhum
caso de exploração infantil nos seus centros
de trabalho
Não foram identificados fornecedores
relevantes em situação de risco

A empresa garante que não existe nenhum caso
de trabalho forçado nos seus centros de trabalho
Não foram identificados fornecedores relevantes
em situação de risco

82

Número e percentagem de centros que foram
objeto de análises ou avaliações de impactos em
matéria de direitos humanos

A empresa cumpre as normas exigidas nesta
matéria, de acordo com a legislação em vigor

83

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

Toda a equipa recebe formação sobre o
Modelo da Mercadona, que inclui os valores e
comportamentos dentro da empresa

84

Percentagem de centros nos quais foram
implementados programas de desenvolvimento,
avaliações de impactos e participação da
comunidade local

A empresa não dispõe deste indicador, mas as
várias ações realizadas são especificadas no
capítulo Sociedade (págs. 85-109)

85

Centros de operações com efeitos negativos
significativos, possíveis ou reais, sobre as
comunidades locais

86

Percentagem de novos fornecedores que foram
analisados vs. critérios relacionados com os
direitos humanos, práticas laborais e repercussão
social

Págs. 18-19, 106
Não foram identificados centros com efeitos
negativos nas comunidades locais

Págs. 70-77
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85 % do sortido é de origem espanhol, obtido
de fornecedores auditados segundo o Modelo
da Mercadona, que inclui a satisfação das
necessidades dos colaboradores

Informação adicional

N.º

INDICADOR

PÁGINA/COMENTÁRIO

87

Contribuições económicas realizadas para
partidos políticos por país e destinatário

Não foram realizadas durante o período do
relatório

88

Número de incidentes por incumprimento das
normas ou dos códigos voluntários relacionados
com os impactos dos produtos e serviços na
saúde e segurança durante o seu ciclo de vida,
discriminados de acordo com o tipo de resultado
desses incidentes

Durante o período do relatório não foram
identificados incidentes significativos por
incumprimentos neste âmbito

89

Tipo de informação exigida pelos procedimentos
da organização relativamente à informação
e rotulagem dos seus produtos e serviços,
e percentagem de categorias de produtos e
serviços significativos que estão sujeitos a estes
requisitos

Págs. 36, 42-45

90

Número de incumprimentos da regulação e
dos códigos voluntários relacionados com
informações e rotulagem dos produtos e serviços,
discriminados de acordo com o tipo de resultado

Durante o período do relatório não foram
identificados incidentes significativos por
incumprimentos neste âmbito

91

Número de casos de incumprimento das normas
ou dos códigos voluntários relacionados com as
comunicações de marketing, como publicidade
e patrocínio, discriminados em função do tipo de
resultado

Durante o período do relatório não foram
identificados incidentes significativos por
incumprimentos neste âmbito

92

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

A empresa não tem qualquer registo no
período do relatório

93

Montante das multas significativas por
incumprimento das normas e da legislação
relativas ao fornecimento e uso de produtos e
serviços, valor monetário das multas significativas
e número de sanções não monetárias por
incumprimento da legislação e das normas

Não existem incumprimentos significativos das
normas*

*A empresa considera significativa qualquer sanção pecuniária acima de 50.000 €.
131
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Fachada do supermercado da Sagrada Família, Barcelona.

A Trajetória
1977-2020
Desde a sua fundação, a
Mercadona é um projeto
empresarial que não tem parado
de superar desafios e definir
outros novos, com o objetivo de
satisfazer os cinco componentes.
Um projeto de crescimento
responsável e partilhado que,
através da melhoria constante,
pretende consolidar-se como uma
empresa que a sociedade queira
que exista e sinta orgulho nela.
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Trajetória Mercadona 1977-2020
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1977

1981

O casal formado por
Francisco Roig Ballester
(1912-2003) e Trinidad
Alfonso Mocholí (19112006) inicia a atividade
da Mercadona dentro
do Grupo Cárnicas
Roig. Os então talhos
do negócio familiar
transformam-se
em mercearias.

Juan Roig e a sua
esposa, Hortensia
Herrero, juntamente
com os seus irmãos
Fernando, Trinidad e
Amparo, compram a
Mercadona ao pai. A
empresa tem 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.

1982
Primeira empresa em
Espanha a utilizar o
scanner para a leitura
do código de barras
nos pontos de venda.

1988
Inauguração do Bloco
Logístico de Riba-Roja
de Túria (Valência),
pioneiro em Espanha
por ser totalmente
automatizado.
Aquisição dos
Supermercados
Superette, que tinham
22 lojas em Valência.

Trajetória

1990
Juan Roig e Hortensia
Mª Herrero passam
a deter a maioria do
capital da empresa.

1993
Depois de atingir os
10.000 colaboradores
e as 150 lojas, foi
implementada a
estratégia comercial
SPB (Sempre
Preços Baixos) que,
posteriormente, dará
origem ao Modelo
de Qualidade Total.

1996
Nascimento das
marcas Hacendado,
Bosque Verde,
Deliplus e Compy.

1997
Acordo de união
com os Almacenes
Gómez Serrano,
Antequera (Málaga).

Abertura do
supermercado
número 200, em
Segorbe (Castellón).
Assinatura do
primeiro acordo da
empresa para todos
os colaboradores.
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1999
Finaliza o processo,
iniciado em 1995, de
tornar efetivos todos
os membros da equipa
que, nessa altura, era
formada por 16.825
colaboradores.
Inauguração do
Bloco Logístico de
Antequera (Málaga).
Inicia-se o projeto do
novo design e modelo
de perfumarias.
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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 alcança
as 500 lojas com
a abertura do seu
primeiro supermercado
em Linares (Jaén).

2003
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.

Trajetória

2004
Inauguração do Bloco
Logístico de Huévar
(Sevilha) e do terceiro
centro educativo
infantil da empresa.

2005

2006

2007

Inauguração do Bloco
Logístico de Granadilla
de Abona (Tenerife).

Vigésimo quinto
aniversário da empresa.

Implementação da
primeira fase do Bloco
Logístico Armazém
Século XXI de
Ciempozuelos (Madrid).

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

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

Quarta empresa do
mundo mais bem
avaliada em reputação
corporativa, de acordo
com o estudo do
Reputation Institute
de Nova Iorque.
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2008
Realinhamento da
Mercadona com o
Modelo de Qualidade
Total, quinze anos
depois da sua
implementação.
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 Canária).
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2013
Assinatura do Acordo
Coletivo e Plano de
Igualdade 2014-2018.
Reinventamo-nos
para sermos mais
lojistas. Implementação
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 1500,
situado na cidade
de Santander, no
bairro de Cazoña.
Arranque do
novo Centro de
Processamento
de Dados situado
em Albalat dels
Sorells (Valência).

2016
Aprovado o início
do seu projeto de
internacionalização com
a entrada em Portugal.
Inaugurados os
dois primeiros
supermercados
com o Novo Modelo
de Loja Eficiente,
situados em Puerto
de Sagunto (Valência)
e na localidade de
Peligros (Granada).

Trajetória

2017
Desenvolvimento da
estratégia Frescos
Global para impulsionar
e modernizar as novas
secções de frescos.
Aquisição de terrenos
para o novo Bloco
Logístico de Parc
Sagunt, em Sagunto
(Valência).
Início do projeto
de transformação
digital pela empresa
tecnológica SAP.

2018
Lançamento em
Valência do novo
serviço de vendas
online, para testar
e aprender, e
abertura do primeiro
armazém online,
Colmeia, em Vara de
Quart (Valência).
Implementação da
nova secção de
Pronto a Comer.
Evolução do Modelo
Interfornecedor para
Fornecedor Totaler,
com o objetivo de
continuar a ser a melhor
opção para “O Chefe”.
Assinatura do Acordo
Coletivo de Empresa
e Plano de Igualdade
2019-2023.

2019

2020

O projeto de
internacionalização
torna-se realidade com
a abertura da primeira
loja em Portugal,
concretamente em
Canidelo, Vila Nova de
Gaia, distrito do Porto.

Num ano tão duro,
complexo e excecional,
o conjunto das
pessoas excecionais
que fazem parte do
Projeto Mercadona
contribuíram para
conseguir, com o seu
esforço e capacidade
de superação, a
melhor gestão da
história da empresa.

Inauguração de mais 9
lojas em Portugal, todas
eficientes, situadas
nos distritos do Porto,
Braga e Aveiro.

Dar o sim a continuar
a cuidar do planeta
através da Estratégia
6.25 para a redução
do plástico e a
gestão de resíduos.
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1

O Projeto Mercadona
continua a avançar

2

5

3

4

Memória Anual 2020 e mais informação:
www.mercadona.pt

1. Daniel, colaborador do supermercado da Avenida Europa, Aveiro. 2. Detalhe do exterior do supermercado Txaporta Auzoa em Gernika, Biscaia. 3. Pimentos verdes
na secção de Frutas e Legumes. 4. Detalhe dos cartazes do Pronto a Comer. 5. Concepción, “Chefe” do supermercado de Sarria em Sarria, Lugo.
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MERCADONA S.A.
C/ Valencia, 5 - 46016
Tavernes Blanques (Valência)
Telefone: (+34) 963 883 333

IRMÃDONA SUPERMERCADOS, UNIPESSOAL, LDA.
Avenida Padre Jorge Duarte, 123
4430-946 Vila Nova de Gaia (Portugal)
Telefone: (+351) 221 201 000

CANAIS DE APOIO AO CLIENTE
ESPANHA
www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.instagram.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona
www.linkedin.com/company/mercadona
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www.mercadona.pt
www.facebook.com/mercadonaportugal
www.twitter.com/mercadona_pt
www.instagram.com/mercadona_portugal
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