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Mercadona, por participarem na Memória Anual 2021.
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Os nossos feitos mais relevantes 2021

Portugal

29
lojas

500

2.500
colaboradores

62

milhões de euros
em compras

milhões de euros
de contribuições
fiscais

415

110

milhões de euros
de faturação

milhões de euros
de investimento

Mercadona Grupo
consolidado

4

15,5 %
quota de mercado
em superfície total
de venda em Espanha

1.662
lojas

79 aberturas
58 fechos

Espanha

1.633
lojas

21.000

colaboradores

800

novos empregos

colaboradores

1.955

milhões de euros
em compras

milhões de euros
de contribuições
fiscais

27.404

1.090

milhões de euros
de faturação

95.800

93.300

milhões de euros
de investimento

Valores em milhões de euros

21.500
em compras

27.819
de faturação

1.200
de investimento

+3,3 %
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Mensagem do Presidente

Tal como vos transmiti na minha
mensagem do ano passado, 2021 foi
um ano muito, muito difícil. Adaptámo-nos às várias medidas que as
diferentes administrações foram tomando para gerir a pandemia, desde
as restrições de mobilidade até aos
confinamentos, às quais se foram
somando os aumentos dos preços
das matérias-primas, os custos energéticos ou os preços do transporte,
entre outros, que nos mergulharam
num cenário inflacionista.
Após termos aprendido, em 2020, com os seus sucessos e erros, a gerir uma pandemia, o que 2021
nos ensinou foi a enfrentar os seus efeitos. De facto,
a paralisação da atividade mundial que sofremos
durante vários meses provocou estrangulamentos
desde o momento em que a cadeia de abastecimento arrancou de novo.
Para trás ficaram os cenários previsíveis e estáveis nos quais nos movíamos como empresa.
Agora é hora de nos adaptarmos à incerteza e de
sermos capazes de ler com antecedência as alterações para, com agilidade, determinação e humildade, enfrentarmos uma situação em mudança que exige o melhor de cada um de nós. Este
é, precisamente, o elevado nível de compromisso
que assumiram as 95.800 pessoas que formamos
a Mercadona, num ano em que a transparência e
a comunicação foram essenciais para conseguir o
envolvimento de cada uma delas no contexto de
tempestade perfeita que estamos a gerir. Porque
se cada uma das pessoas que fazem parte do projeto da Mercadona der o melhor de si, esforço e
ideias, a Mercadona avança.
Neste compromisso inabalável radica o êxito do
nosso modelo de empresa. Um êxito que é um tra-
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jeto de ziguezagues constantes para
alcançar um propósito comum: continuar a satisfazer as necessidades
dos “Chefes”, como chamamos internamente aos nossos clientes, e do
resto dos componentes da empresa:
O Colaborador, O Fornecedor, A Sociedade e O Capital.
Na Mercadona, há 25 anos que destinamos todos os nossos esforços a
descobrir e satisfazer as necessidades dos nossos clientes para podermos prescrever-lhes a melhor solução com máxima qualidade a um preço imbatível.
Na determinação de que avançar para ser 100 %
Totaler é construir uma sólida vantagem competitiva, única e diferenciada, em que a chave no nosso
trabalho de rotina é a palavra SEMPRE, temos de
ser TOTALER de forma radical (sempre), aplicando
esta estratégia, verificando-nos e sendo exigentes
para isso. Para esse fim, todos os departamentos
da empresa têm estado imersos numa guerra pela
qualidade, assumindo este desafio de forma conjunta em todos os produtos e processos.
A este trabalho conjunto devem somar-se numerosas iniciativas também diferenciadas. Por exemplo, o desenvolvimento do Modelo de Loja Eficiente (Loja 8), com mais de 1.200 lojas entre Espanha
e Portugal; a contínua aposta numa rede logística
mais eficiente e sustentável, com a colocação em
funcionamento de parte do novo bloco logístico
situado em Parc Sagunt (Valência); ou a implantação da secção de Pronto a Comer em mais de
800 supermercados. E também a consolidação do
nosso projeto internacional em Portugal, país em
que fechámos o ano com 29 supermercados, um
novo centro de coinovação em Lisboa e o início das
obras de um novo bloco logístico situado no município de Almeirim (Santarém), avanços que levaram

“Todos os departamentos têm estado
imersos numa guerra pela qualidade
em todos os produtos e processos”
a Mercadona em 2021 a aumentar as vendas em superfície constante em 3,3 %, até aos 27.819 milhões
de euros.
Ao longo do ano trabalhámos também para reforçar a satisfação dos nossos “Chefes” online, com o
início das obras de dois novos armazéns (Colmeias)
em Alicante e em Sevilha, destinados exclusivamente à preparação e distribuição de pedidos através
deste canal e que se juntarão, durante 2022, aos de
Madrid, Barcelona e Valência. E, ainda, nesse processo contínuo de transformação digital em que a
empresa se encontra imersa, estamos a enfrentar
novos desafios e a definir novas formas de fazer
chegar os pedidos online da forma mais rentável e
sustentável aos nossos clientes.
Neste sentido, e com o objetivo de continuar a impulsionar o impacto positivo da empresa na sociedade e no ambiente, a Mercadona finalizou a implantação da Estratégia 6.25. Com ela, estamos
cada vez mais perto de alcançar, em 2025, o triplo
objetivo de reduzir o plástico em 25 %, fazer todas
as embalagens recicláveis e reciclar todos os resíduos plásticos. Ao mesmo tempo, continuámos a
envolver-nos nos meios em que estamos presentes,
contribuindo de forma solidária, como, por exemplo, com o apoio dado aos afetados pelo vulcão de
La Palma, aos quais doámos 74 toneladas de produtos de primeira necessidade e mais de um milhão de
máscaras FFP2.
Em resumo, 2021 foi um ano complicado e de importantes desafios, em que a transformação e evolução da Mercadona não teriam sido possíveis sem o
esforço de investimento realizado que, nestes doze
meses, ascendeu a 1.200 milhões de euros, para enfrentar os desafios que a empresa tem pela frente,
com o objetivo de continuar a consolidar uma empresa cada vez mais sustentável, verde, produtiva e
digital.

Gerimos os picos da pandemia e minimizámos o
impacto da inflação, absorvendo parte da mesma,
com o objetivo de não repercutir o aumento real
dos custos nos nossos clientes. E, graças a este esforço, mantivemos os preços mais de 3,5 pontos
abaixo do IPC, o que representou uma queda da
margem. Como resultado, o nosso lucro líquido desceu 6 %, até aos 680 milhões de euros. Apesar desta queda dos lucros, a Mercadona voltou a distribuir
pela equipa mais de 375 milhões de euros a título de
prémio por objetivos. E, no seu compromisso com
a manutenção do poder aquisitivo do conjunto da
equipa, anunciou um aumento salarial em linha com
a inflação.
O ano de 2022 vai ser muito complicado e pouco
previsível. Contudo, com o Modelo de Qualidade Total como farol, e garantindo diariamente os nossos
processos, produtos e serviços, estamos convencidos de que vamos conseguir alcançar os objetivos
definidos. Metas que nos conduzem a continuar a
descobrir o caminho que nos leve a ser uma empresa 100 % Totaler, contando com o apoio dos mais de
3.000 fornecedores especialistas para oferecer um
sortido eficaz com preços imbatíveis. Em suma, ser
uma empresa da qual a sociedade se sinta orgulhosa; um projeto empresarial em que todos centremos
os nossos esforços em ser eficientes, produtivos e
assumamos a importância que as nossas decisões
têm nos custos da empresa.
Para isso, como sempre, contamos com o apoio dos
nossos acionistas e do nosso Conselho de Administração, a quem quero agradecer o seu envolvimento
e esforço. A confiança no Comité de Direção também será fundamental para enfrentar com êxito um
contexto imprevisível como o atual. Mais um ano,
muito obrigado.

Juan Roig
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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.

Paco Espert
Diretor-Geral de
Prescrição Secos

Juan Roig
Presidente

José Jordá
Diretor-Geral de Lojas e
Prescrição Perecíveis

Teresa Pol
Diretora-Geral de
Compras Forno
José Miguel Fernández
Diretor-Geral de Compras
Transformados Alimentares

Guillermo Pérez
Diretor-Geral de Compras
Derivados Lácteos

Patricia Cortizas
Diretora-Geral de
Recursos Humanos
Rosa Aguado
Diretora-Geral de
Logística

Héctor Hernández
Diretor-Geral Financeiro
e Marina de Empresas
Patricia Tobía
Diretora-Geral de
Informática
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Conselho de
Administração
É o órgão responsável da gestão, da organização e da representação da empresa.
Juan Roig Presidente
Rafael Berrocal
Diretor-Geral de Compras
Mar, Frutas e Verduras

David Cid
Diretor-Geral de Compras Derivados
do Petróleo e Multinacionais

Hortensia Mª Herrero Vice-presidente
Carolina Roig Secretária do Conselho
Vogais

Hortensia Roig
Amparo Roig
Juana Roig
Rafael Gómez
Fernando Roig

Francis Alonso
Diretor-Geral de Compras
Carne, Ovos e Charcutaria Cárnica
Marga Santos
Diretora-Geral de
Compras Fitoterapia

Pilar Sanz
Diretora-Geral de
Obras e Expansão

Comissão de
Auditoria
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.

Juana Roig Presidente
Carolina Roig Secretária
Rafael Gómez Vogal

Elena Tejedor
Diretora-Geral de
Relações Externas
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Um propósito comum:
impulsionar um
modelo de empresa
que a sociedade
queira que exista e
sinta orgulho nela
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O Modelo

M
Através do seu Modelo de Qualidade Total, há
anos que a Mercadona 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. Um projeto empresarial que não
tem parado de evoluir desde a sua fundação,
em 1977, e cuja construção 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

.
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Um modelo
estruturador
A Mercadona é um projeto empresarial em transformação
constante. Um projeto que evolui e que, desde 1993, o
faz com um modelo próprio que estrutura os princípios e
valores da empresa: o Modelo de Qualidade Total. Ajudanos a satisfazer dia após dia todos os componentes
da empresa: “O Chefe”, como a empresa denomina
internamente o cliente, O Colaborador, O Fornecedor,
A Sociedade e O Capital. Com esta ordem sequencial,
mas todos igualmente importantes. Na Mercadona ter
um Modelo e pessoas que o aplicam é ter um tesouro.

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 qualidade efetiva (seguro
e 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.
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O Modelo

As Verdades Universais
O Modelo da Mercadona tem em conta
9 verdades universais, princípios que se
cumprem sempre acredite-se ou não
neles. A mais importante é que para
receber, primeiro temos de dar. Porque
quanto mais damos, mais recebemos.

O Paradigma
O ponto de vista da Mercadona é a
Qualidade Total: pensar constantemente
nas necessidades do “Chefe”, tornando-as
compatíveis com o resto dos componentes
da empresa: com O Colaborador, O
Fornecedor, A Sociedade e O Capital.

O sonho de Juan Roig
Partilhar o Modelo da Mercadona
com a Sociedade.

O Modelo
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Uma empresa comprometida com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Para a Mercadona, contribuir para o desenvolvimento social dos meios em que está presente é
uma obrigação e uma responsabilidade. E, como
tal, assume-as com o compromisso de criar valor partilhado e de impulsionar uma atividade
sustentável e estruturadora em todos os seus
processos.
É precisamente no âmbito deste modelo de negócio que trabalha diariamente para oferecer respos-

tas às necessidades levantadas pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos quais o
impacto da sua atividade tem mais influência. E faz
isto através da liderança, impulsionando ações e iniciativas socialmente responsáveis.
Neste contexto, a empresa é signatária do Pacto
Mundial, desde 2011, iniciativa através da qual a Organização das Nações Unidas promove os vários
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Componentes nos
quais tem impacto*:
ODS

Ações em curso
1. Erradicar a pobreza
A Mercadona apoia iniciativas
impulsionadas por associações territoriais
cujo objetivo é ajudar a erradicar a pobreza
entre os grupos mais desfavorecidos.
2. 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.
3. Saúde de qualidade
Oferecer a máxima qualidade e segurança
alimentar são requisitos essenciais para
proteger a saúde dos cinco componentes
através de um amplo sortido de produtos
frescos e saudáveis.

4. Educação de qualidade
A Mercadona tem um extenso e elaborado
plano de formação contínua para toda
a equipa, com o qual promove o seu
crescimento pessoal e profissional.

5. Igualdade de género
Compromisso básico da Mercadona que
se rege pelo princípio da equidade, “para a
mesma responsabilidade, o mesmo salário”,
e oferece as mesmas oportunidades de
promoção interna a toda a equipa.

8. Trabalho digno e crescimento
económico
A equipa da Mercadona tem emprego
estável e de qualidade, com contratos
sem termo, horários conhecidos que
garantem os descansos diários e semanais
estabelecidos e salários acima da média do setor,
enquanto os fornecedores garantem o respeito pelos
Direitos Humanos dos seus trabalhadores.
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Ch C

F

S

•D
 oações a bancos alimentares, cantinas
sociais e outras entidades.

•D
 oações a bancos alimentares, cantinas
sociais e outras entidades.
• Gestão do stock nas lojas para reduzir o
desperdício alimentar.

•S
 istema de gestão de qualidade e de
segurança alimentar.
• Sortido adaptado a grupos com necessidades
especiais.
• Protocolos de saúde e segurança para os
colaboradores nos vários postos de
trabalho.
• Formação e capacitação da equipa.
• Colaboração com entidades educativas, como
a EDEM, e a Cátedra Mercadona de Economia
Circular com a UPF Barcelona School of
Management.
• Estratégia 6.25: Formar e informar nas lojas
sobre como reciclar.
• “Para a mesma responsabilidade, o mesmo salário”.
• Plano de igualdade.
• Protocolo de prevenção de vítimas de
violência doméstica.
• Participação em campanhas oficiais pela
igualdade salarial e contra a violência
doméstica.
•E
 mprego estável e de qualidade com uma
remuneração acima da média do setor.
• Contribuição para o crescimento partilhado
nos países onde está presente.
• Diretrizes de Conduta Ética para Fornecedores.
• Serviço de Prevenção Próprio para promover
um ambiente de trabalho seguro e sem riscos
para todos os colaboradores.
• Horários 5+2 e calendário anual de descansos.

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

Ca

O Modelo

ODS

Ações em curso
9. Indústria, inovação e infraestruturas
Colabora com fabricantes e fornecedores
para promover um crescimento partilhado
e sustentável que gera valor, através do
trabalho conjunto e da inovação em todos
os processos que afetam a Mercadona.

•
•
•
•

• Política de não discriminação.
• Protocolo de prevenção do assédio no
trabalho.
• Colaboração com entidades que promovem
a integração de pessoas com deficiência no
mundo laboral.

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, à sua relação com os
vizinhos e ao seu Sistema de Gestão
Ambiental.

• Gestão Proativa de Vizinhos.
• Sistema de Gestão Ambiental próprio para
favorecer a transição para uma Economia
Circular.
• Medidas de logística sustentável.
• Modelo de Loja Eficiente.
• Estratégia 6.25: redução do plástico e gestão
de resíduos.
• Implantação Smart Distribution e DUM
Silenciosa em cidades.

12. Produção e consumo sustentáveis
A Mercadona e os fornecedores com os
quais trabalha aplicam boas práticas, como
a otimização dos processos logísticos e o
uso eficiente dos recursos; e promovem a
produção responsável.

 olítica comercial SPB (Sempre Preços
•P
Baixos).
• Modelos de produção responsável na cadeia
agroalimentar.
• Política de Bem-Estar Animal.
• Aposta na redução dos resíduos e do
desperdício alimentar.
• Estratégia 6.25: redução do plástico e gestão
de resíduos.

14. Proteger a vida marinha
A empresa trabalha em conjunto com
os fornecedores para garantir o seu
compromisso com a sustentabilidade dos
produtos de pesca e garantir os princípios
da Economia Circular.

F

S

Ca

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

10. Reduzir as desigualdades
A Mercadona e os fornecedores com os
quais trabalha oferecem igualdade de
condições e oportunidades a toda a equipa,
sem qualquer tipo de discriminação.

13. 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.

Ch C

•P
 lano de Ação e Redução das Emissões e
otimização logística.
• Sistema de Gestão Ambiental próprio para
ajudar a favorecer a transição para uma
Economia Circular.
• Medição da Pegada de Carbono.

 olítica de Pesca Sustentável.
•P
• Colaboração com organizações para a
sustentabilidade dos produtos da pesca.

15. Proteger a vida terrestre
A Mercadona compromete-se a continuar
a cuidar do planeta através do seu Sistema
de Gestão Ambiental, que conta com
estratégias de redução e reaproveitamento
dos resíduos para evitar que estes acabem
no meio natural.

•E
 stratégia 6.25: redução do plástico e gestão
de resíduos.

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

• Parcerias com organizações setoriais e sociais
(AECOC, ASEDAS, CEOE, AVE, Fundação
ÉTNOR, APED, Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Espanhola, Pacto para os Plásticos...) para
avançar no cumprimento dos ODS.
• Colaboração com entidades que promovem a
integração laboral de pessoas com deficiência.
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Materialidade e grupos de interesse
Em 2021, a Mercadona avaliou a materialidade de
cada um dos aspetos de interesse relacionados com
a sustentabilidade e traduziu os resultados numa
matriz de duplo eixo. Os cinco componentes (“O
Chefe”, O Colaborador, O Fornecedor, A Sociedade
e O Capital) identificados no Modelo de Qualidade
Total coincidem com os grupos de interesse, aqueles que são significativamente afetados pelas atividades, produtos e serviços; e para os que se procura satisfazer as suas necessidades.

Como resultado, foram identificados 22 aspetos
materiais, agrupados em 8 categorias principais,
que se detalham na seguinte matriz de materialidade e acerca dos quais se informa ao longo desta
Memória, tanto sobre a gestão como sobre as contínuas avaliações realizadas dos mesmos:

Relevância para os Grupos de Interesse

Conhecer as suas expetativas e requisitos é um
aspeto fundamental para a criação de valor no
negócio. Por isso, a empresa mantém uma comu-

nicação constante e bidirecional com eles. Assim,
o processo de identificação teve três fases: uma
inicial, de identificação e definição das prioridades
dos grupos de interesse; a segunda, marcada pela
definição dos assuntos materiais; e a fase final, na
qual foi validada a informação a prestar sobre os
assuntos materiais.

Prioridade estratégia de negócio

Aspetos críticos
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Aspetos relevantes

Outros aspetos relevantes

O Modelo

Tema Material
1

Qualidade e segurança alimentar

2

Apoio ao Cliente

3

Comunicação corporativa e transmissão

4

Captação e retenção do talento

5

Conciliação familiar

6

Formação

7

Igualdade e diversidade

8

Saúde e segurança

9

Critérios éticos e ASG* na
cadeia de abastecimento

10

Produção sustentável

11

Gestão do desperdício alimentar

12

Redução de 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

22

Mecenato desportivo

1. Satisfação do “Chefe”

2. Diálogo e compromisso com o exterior

3. Emprego de qualidade

4. Gestão responsável da cadeia de abastecimento

5. Impacto ambiental

6. Cumprimento normativo

7. Ética e bom governo

8. Impacto socioeconómico

(*) ASG: AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNO
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Desenvolvimento sustentável e
prevenção de possíveis riscos
A Mercadona é um projeto empresarial que aposta
na convivência e no crescimento partilhado. Para
isso, estabelece com a sociedade uma relação de
transparência e diálogo e conta com um Modelo
Componentes

de Qualidade Total, próprio e diferenciado, com o
qual incorpora na sua gestão estratégias para assegurar a satisfação dos diferentes grupos de interesse da empresa. Além disso, este modelo garante e exige constantemente o cumprimento da
legalidade em vigor, o que somado ao trabalho e
envolvimento do Comité de Direção, aglutina os in-

Riscos

“O Chefe”

Qualidade com segurança alimentar
O nosso principal objetivo é satisfazer
plenamente os clientes
Mudança de hábitos de consumo

Proteção de dados
Transformação digital

O Colaborador

Igualdade e diversidade
Quem satisfaz “O Chefe” tem de estar
satisfeito a 100 %
Prevenção de riscos laborais e COVID-19

Conciliação

O Fornecedor

Proteção de dados

Os Fornecedores Totaler estruturam a
Cadeia Agroalimentar Sustentável da
Mercadona

Boas práticas comerciais

Proteção de dados

A Sociedade

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

Uso responsável dos recursos

Relação com comunidades locais

Ambiente e alterações climáticas
Proteção de dados

O Capital

Legalidade inerente aos diferentes aspetos da atividade (saúde, comércio, consumo,
indústria, trabalho, finanças, ambiente...)
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O objetivo é obter lucro como
consequência de fazer bem as coisas

Rentabilidade e sustentabilidade

O Modelo

teresses dos agentes envolvidos e põe em marcha
iniciativas e protocolos para identificar, prevenir e
gerir os riscos inerentes à sua atividade.
No âmbito da sua aposta na transparência como
valor irrenunciável, a Mercadona partilha a sua
evolução e resultados com a equipa, os fornece-

dores e a sociedade. Para garantir a maior difusão
possível, fá-lo através de canais muito diferentes,
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, as redes sociais ou o portal
de transparência em Espanha.
Desempenho 2021

Políticas e estratégias
•
•
•
•
•
•
•
•

Simulacros “Acidentes Muito, Muito Graves MMG”
Exercícios de rastreabilidade
Sortido Eficaz e Estratégia Avental: qualidade efetiva a um preço imbatível
Sortido de alimentação saudável
Estratégia Frescos Global
Modelo de Loja Eficiente
Implantação do modelo Pronto a Comer
Dinamização da compra online através de Colmeias, Favos e da Nova Telecompra

• Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviço de Apoio ao Cliente
Inovação transversal
Mercadona Online
Automatização de processos
Postos de trabalho fixos/salários acima da média do setor, atualizados anualmente com base numa política de escalões e na variação homóloga do IPC
Princípio da equidade
Prémio por objetivos
Plano de Igualdade e gestão da diversidade
Formação, transparência (Activo2) e promoção interna
Serviço de saúde à disposição dos colaboradores
Serviço de saúde de atendimento telefónico 24/7, 365 dias por ano (Linha de Saúde 3C)
Equipa técnica especializada na prevenção de riscos laborais
Medidas preventivas e protocolos sanitários COVID-19
Conciliação da vida familiar, profissional e pessoal
Promoção da corresponsabilidade
Horário 5+2 nas lojas
Calendário anual de horários, férias e descansos conhecido

• Aplicação do Regulamento Geral de 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
Política de Pesca Sustentável
Coinovação com fornecedores

• Aplicação do Regulamento Geral de 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, ONG e Associações de Consumidores
Impulsionar o empreendimento
Gestão proativa de vizinhos para detetar e eliminar possíveis focos de risco e incómodo
Gestão para resolver de forma rápida e eficaz os inputs, sugestões e queixas da vizinhança
Sistema de Gestão Ambiental
Estratégias para melhorar a sustentabilidade da nossa atividade no meio e na cadeia de abastecimento
Estratégia 6.25: redução do plástico e gestão de resíduos
Plano de ação e redução das emissões na logística

• Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados
• Políticas de prevenção de delitos e anticorrupção
• Atualização da legislação e adaptação aos processos internos para o seu cumprimento
•
•
•
•
•

Políticas de gestão de riscos financeiros
Reinvestimento e visão a longo prazo
Criação de riqueza e crescimento partilhado
Capital consciente
Revisão constante dos processos internos
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Estratégia em desenvolvimento

Estratégia consolidada

Um modelo de inovação sustentável,
disruptivo, social e aberto

Para a Mercadona, a inovação é fonte de progresso e garantia de futuro e, como tal, está integrada no seu Modelo de Qualidade Total. Através dela,
adapta-se com agilidade a um meio que está cada

Carla e Lorena, “Chefe” e especialista de pratos preparados em Portugal, no Centro de
Coinovação de Vila do Conde, no Porto.

Inovação de produto

• Modelo de Coinovação disruptivo e aberto,
que permite aos “Chefes” partilhar as suas
experiências de consumo em 21 centros de
coinovação com uma equipa multidisciplinar
de prescrição de produto, compras e
logística. Este trabalho permite conhecer
com exatidão o que os clientes querem e
necessitam, informação que é partilhada
com os fornecedores para desenvolver
produtos de maior qualidade a preços
imbatíveis.

• 550 novidades e 520 melhorias no sortido.
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vez mais em mudança e consegue antecipar-se às
necessidades dos cinco componentes por meio de
soluções eficientes e sustentáveis com as quais oferece mais qualidade e um melhor serviço.

Carmen, colaboradora do supermercado de Barrio Santa Bárbara em Sória.

Inovação de processos

• 60 milhões de euros investidos na
transformação digital.

• Loja inteligente: ferramentas para reduzir o
tempo de espera.

• Tecnologias de previsão de falhas que
reforçam a automatização nas lojas.

• Digitalização na gestão do sortido.
• Evitar esforços excessivos, custos
desnecessários e reforçar a produtividade.

• Implantação da metodologia “BIM” nos
projetos de obra dos blocos logísticos.

O Modelo

O Modelo de Inovação da Mercadona é transversal e
contribui diretamente para impulsionar os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável 9 e 17 do Pacto Mundial da Organização das Nações Unidas. Além disso,
conta com 4 eixos de inovação prioritários (inovação

Vanesa Blanch e Paco Rodríguez, responsáveis de relações externas da
Mercadona, juntamente com a equipa do Foro Transfiere.

Inovação aberta e colaborativa

• 6 organizações colaboradoras para a
promoção da inovação: Fundação COTEC
para a inovação, Fórum de Empresas
Inovadoras, CEOE, Câmara de Comércio de
Espanha, AECOC e Instituto Tecnológico de
Embalagem, Transporte e Logística (ITENE).

• 3 empresas participantes no Programa
Corporate Lanzadera-Mercadona: AforoBiz,
HoopCarpool e DeepDetection.

de produto, inovação de processos, inovação social
e inovação aberta) e incorpora também experiência
e conhecimento, graças à estreita colaboração que
mantém com diferentes organizações que promovem a inovação e a transferência de know-how.

Cobertura ajardinada do supermercado de Manuel Candela em Valência.

Inovação social

• Murais de trencadís: projeto de integração
sociolaboral com 32 fundações e centros
ocupacionais.

• Estratégia 6.25 para reduzir plástico e gerir
os seus resíduos.

• 13 jardins urbanos nas coberturas e fachadas
de várias lojas, com o benefício ambiental
que produzem nos meios urbanos.
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Irmãdona: Mercadona em Portugal
A Irmãdona, a “irmã da Mercadona” em Portugal,
conseguiu consolidar-se em 2021 e reforçar com
a sociedade lusa um compromisso de criação de
valor que, após cinco anos de trabalho e aprendizagem constante, está cada dia mais vigente. Um
lustro que permitiu à empresa, que desenvolve a
sua atividade como uma empresa portuguesa de
origem espanhola e cuja sede está em Vila Nova de
Gaia, internacionalizar o seu Modelo de Qualidade
Total e estreitar cada vez mais os seus vínculos com
um país que representa uma clara oportunidade de
desenvolvimento e crescimento.

de coinovação integrado na localidade de Vila do
Conde, no distrito do Porto.

Para o conseguir, a Mercadona intensificou o seu
trabalho em 2021, com um esforço de investimento
que ultrapassou os 110 milhões de euros. Graças a
isto, a empresa inaugurou um total de nove supermercados, para fechar o ano com um total de 29 e
presença em quatro distritos diferentes: Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo, e também um novo
centro de coinovação, o segundo em Portugal, na
cidade de Lisboa. Além disso, continuou a ganhar
impulso através da inovação, como demonstram as
obras de ampliação do bloco logístico da Póvoa de
Varzim (Porto), a aquisição do terreno para construir um segundo bloco, e o maior da Mercadona
em Portugal, mais concretamente em Almeirim
(Santarém), que prevê inaugurar em 2024, ou a
abertura neste país da sua primeira loja com centro

Além disso, ao longo do ano, todos aqueles que
fazem parte da Irmãdona continuaram a trabalhar
para consolidar uma empresa que a sociedade portuguesa queira que exista e sinta orgulho nela; uma
empresa que não só cria emprego e dinamismo,
mas que também se envolve no desenvolvimento
das zonas em que está presente e procura sempre
as melhores soluções para gerar um crescimento
partilhado e sustentável.

Além disso, a Irmãdona tem continuado a incorporar
talento ao longo destes meses. No total, 800 pessoas,
que lhe permitiram terminar 2021 com 2.500 colaboradores, uma equipa altamente comprometida com
fazer tudo quanto seja necessário para satisfazer “O
Chefe”. E, também, estreitando os seus laços com o
setor primário e a indústria agroalimentar, aos quais
a empresa realizou compras no valor de 500 milhões
de euros em 2021.

Graças a esta forma de entender a distribuição, a
Mercadona continua a consolidar o seu projeto em
Portugal. Uma realidade empresarial, a Irmãdona, que
também contribui para o desenvolvimento da sociedade lusa, na qual a empresa investiu um total de 450
milhões de euros desde a sua chegada, em 2016.

Números Portugal 2021
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2.500
colaboradores

milhões de euros
de investimento

110

9

500

415

supermercados

aberturas

22

milhões de euros
de compras

milhões de euros
de faturação

O Modelo

Fachada do supermercado de Espinho em Aveiro.
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Irmãdona em 2021

A B

S

GÁS

29

3

1

1

lojas

centros de
coinovação

bloco logístico em
funcionamento

bloco logístico
em projeto

Em 2021, a Mercadona
continuou a consolidar o
seu Projeto em Portugal,
com a abertura de mais
nove lojas, elevando o número total para 29.

A empresa reforçou em
Portugal a sua aposta na
inovação com a abertura
da sua primeira loja com
um centro de coinovação
integrado, na localidade
de Vila do Conde, no distrito do Porto.

A Irmãdona continuou a
investir em 2021 na sua
rede logística e a reforçar
a capilaridade em Portugal, onde realizou importantes melhorias no bloco
logístico da Póvoa de Varzim, Porto.

Em 2021, a Irmãdona fechou a aquisição do terreno onde colocará o seu
segundo bloco logístico
em Portugal.

Também inaugurou o seu
primeiro centro de coinovação em Lisboa, uma
superfície com cerca de
2.400 metros quadrados,
cujo investimento ascendeu aos 2,2 milhões de
euros.

Neste exercício, a empresa
investiu um total de 16,4
milhões de euros na incorporação de uma nave de
preparação e expedição
de frutas e legumes.

Além disso, a empresa
manteve o seu crescimento, iniciado em 2019, com
a abertura da sua primeira
loja e atualmente está presente em quatro distritos
diferentes: Porto, Braga,
Aveiro e Viana do Castelo.
No próximo exercício, a Irmãdona tem previsto abrir
dez novos supermercados,
chegando às 39 lojas no
país luso e ampliando a
sua presença a cinco novos
distritos: Lisboa, Santarém,
Setúbal, Leiria e Viseu.
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Desta forma, conta já com
três centros de coinovação: em Matosinhos, Porto; em Lisboa e em Vila do
Conde, Porto.

Este bloco logístico está
a funcionar desde 2019 e
a sua localização estratégica permite-lhe prestar
serviço aos 29 supermercados situados na zona
norte de Portugal.

Este novo armazém estará situado no município
de Almeirim, distrito de
Santarém, a cerca de 60
quilómetros da capital
portuguesa.
A empresa começará as
obras em 2022 e investirá
um total de 180 milhões de
euros no projeto. Este bloco logístico prevê iniciar a
sua atividade no ano 2024.

O Modelo

1

loja

Viana do Castelo

4

Braga

lojas

17
lojas

2

centros de
coinovação

1

Porto

bloco logístico
em funcionamento

7

Aveiro

lojas

Santarém

1

bloco logístico
em fase de projeto

1

Lisboa

centro de
coinovação
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Capítulo 1

A Mercadona
encontra-se imersa
numa guerra
pela qualidade
para oferecer ao
“Chefe” o melhor
sortido e serviço
26

“O Chefe”

C

E m 2021, todos os que fazemos parte da
Mercadona confirmámos que o presente e o
futuro da empresa dependem da aposta na
qualidade, de sermos capazes de a garantir
diariamente em 100 % dos processos e em
todos e cada um dos 8.000 produtos que
formam o nosso sortido eficaz. Doze meses
nos quais aprendemos que esta guerra pela
qualidade na qual nos encontramos imersos não
só afeta os fornecedores ou os departamentos
de prescrição e compras, mas que é uma
responsabilidade conjunta assumida por cada
parte da empresa, com o desafio comum de
conseguir uma qualidade efetiva a um preço
imbatível, porque todos somos o departamento
de qualidade da Mercadona

.
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1.1 Um sortido comprometido
com a qualidade
A procura constante da qualidade é um dos principais desafios que enfrentam diariamente todos os
departamentos da Mercadona para poder oferecer
ao “Chefe” produtos individualmente diferenciados.
Para isso, aborda cada referência individualmente,
em cada ato de compra e de consumo, para verificar
se responde às elevadas exigências de qualidade da
empresa e se, dentro da sua vida útil, responde sempre a dois critérios imprescindíveis: estar bom, isto
é, com bom sabor, odor, cor e textura; e ser bom, ou
seja um produto seguro para o consumo, saudável
para o corpo, sustentável para o planeta e socialmente responsável.
Graças a todo este trabalho, que aumentou em 2021
após se detetar uma clara oportunidade de melhoria,
a Mercadona dispõe de um sortido eficaz formado
por cerca de 8.000 produtos. Um sortido “vivo” que
se adapta às necessidades em mudança dos clientes no âmbito da alimentação, limpeza do lar, higiene pessoal e cuidado de animais de estimação e que,
além disso, tem uma qualidade efetiva e garante a segurança alimentar. E tudo isso a um preço imbatível,
como corresponde à estratégia SPB (Sempre Preços
Baixos), que a empresa impulsiona desde 1993 e com
a qual, além de oferecer ao “Chefe” o carrinho de
compras com maior qualidade ao preço mais baixo
possível, favorece o consumo responsável e, assim, a
redução do desperdício.
Evolução e trabalho constantes
Para poder definir este sortido eficaz, a Mercadona conta com uma equipa da qual fazem parte 1.200
pessoas entre os departamentos de prescrição e de
compras. Desta forma, os primeiros são os responsáveis por detetar as novas necessidades, tanto através
da análise de mercado como pela sua relação direta
com os clientes na loja e através da coinovação, e de
estabelecer qualidade, sortido e preço. Por outro lado,
os segundos encarregam-se de procurar o fornecedor
mais especializado no produto concreto, com quem se
colabora para oferecer uma resposta que satisfaça a
nova necessidade.

28

Na procura constante de produtos com a maior qualidade, a segurança alimentar transforma-se num atributo irrenunciável. Por isso, a empresa dispõe, há mais
de 15 anos, de um Sistema de Qualidade e de Segurança Alimentar próprio, através do qual analisa exaustivamente cada processo da cadeia de abastecimento,
desde a sua origem até ao consumidor final, com três
objetivos (zero riscos, zero defeitos e zero crises) e
três estratégias (preventiva, reativa e de verificação).
Neste âmbito, colabora com cada Fornecedor Totaler
e dispõe de decálogos de segurança alimentar específicos cujo objetivo é avaliar e confirmar, em cada
caso, os níveis de segurança alimentar de forma ágil
e contínua. Assim, em 2021, foram realizadas um total de 2.401 verificações de decálogos desta natureza.
A empresa também realizou mais de 56.000 controlos de produtos frescos, 775 controlos de processos
logísticos e outras 26.900 análises de superfícies e
ambientes.
Realiza ainda, em colaboração com os fornecedores,
simulacros em que, em alguns casos, participam várias
Administrações Públicas. Graças à sua colaboração
neste tipo de cenários, nos quais se trabalha como se
se tratasse de uma situação real, a Mercadona e os
Fornecedores Totaler reforçam as suas capacidades
neste âmbito, o que permite melhorar as aptidões individuais e coletivas das suas equipas para poder enfrentar, com mais garantias, conhecimento e eficiência,
possíveis contingências futuras. Até ao fecho do exercício foram realizados um simulacro e 11 exercícios de
rastreabilidade.
Além dos recursos e esforços que a empresa destina diariamente para garantir a segurança alimentar, a
Mercadona conta com a assessoria e o envolvimento
de um painel independente de profissionais de reconhecido prestígio em Espanha e com um segundo painel, incorporado em 2020, em Portugal. Estes especialistas colaboram de forma independente com a equipa
interna da Mercadona para validar os processos internos e fortalecer e acelerar o talento da empresa em
matéria de segurança alimentar.

“O Chefe”

Isabel, “Chefe” do supermercado de Avenida Castellón em Almassora, Castellón.
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Qualidade baseada na coinovação
Para garantir a qualidade no seu sortido, a empresa conta
com a colaboração dos “Chefes” através do seu Modelo de
Coinovação. Assim, dispõe de 21 centros de coinovação, distribuídos por Espanha e Portugal, nos quais trabalha uma
equipa de 230 especialistas.
Em setembro de 2021, a Mercadona inaugurou um novo
centro de coinovação, o segundo de Portugal, na cidade de
Lisboa. Com uma superfície de 2.400 metros quadrados, a
construção destas instalações representou um investimento
de 2,2 milhões de euros. Graças a este esforço de investimento, dotou-se a empresa de outro “macrolaboratório” de
ideias, neste caso com várias áreas de trabalho, entre as quais
se encontra um espaço de cozinha, outro para provas-cegas,
um terceiro para recriar a disposição dos produtos nas prateleiras, um auditório e várias salas de reuniões.
Nestes centros, a empresa realizou, em 2021, um total de
13.500 sessões de trabalho com os "Chefes apaixonados",
aqueles que vão sempre procurar um produto quando não
o têm, independentemente de onde esteja, que permitiram desenvolver 550 novidades e 520 melhorias. Exemplo
disso são as novas pastilhas elásticas com probiótico Deliplus, resultado da investigação científica da biotecnológica ADM Biopolis e da aposta na inovação do Fornecedor
Totaler Chic-Kles. Este produto, que chega às prateleiras
após uma década de investigação, é o primeiro neste negócio que inclui um probiótico com função redutora da
gordura abdominal e visceral, após ter sido verificado em
vários estudos e ensaios clínicos. Do mesmo modo, a empresa incluiu várias novidades no seu sortido de frescos,
como é o caso do pãozinho de pistácio e frutos vermelhos,
elaborado pelo Fornecedor Totaler Panidor; ou da Tarte de
Queijo do Fornecedor Totaler Granderroble Desserts, no
qual foi melhorada a receita para que os “Chefes” celíacos
possam consumi-la.
Todo este trabalho colaborativo permitiu à empresa, mais um
ano, valorizar o seu Modelo de Coinovação, totalmente diferenciado, e ter a oferta mais completa do mercado: um sortido da máxima qualidade, também diferenciado, baseado na
especialização, e totalmente adaptado aos gostos e hábitos
dos clientes espanhóis e portugueses, assim como às características próprias de cada zona onde está presente.
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13.500

sessões com “Chefes”

12.000
em Espanha

1.500
em Portugal

“O Chefe”

Algumas inovações e melhorias de qualidade da Mercadona em 2021

1

2

2

Nova necessidade
detetada

O especialista, seja na loja, nos
canais oficiais, observando
a venda ou analisando as
tendências de mercado,
capta que “O Chefe” tem
uma nova necessidade que
não lhe está a ser oferecida

Ouve-se
“O Chefe”

Seleção dos “Chefes
apaixonados” por esses
produtos e, em colaboração
com estes, realiza as sessões
de coinovação para definir
as características
do produto

3

Pesquisa do
fornecedor
especialista

O gerente de compras, em
colaboração com o Fornecedor
Totaler selecionado, estabelece
a fórmula ou a receita necessária
para que se cumpram os
atributos definidos

4

5

Período
de testes

O especialista realiza sessões de
coinovação com “O Chefe”, seja
nos centros de coinovação ou
em casa deste, onde o produto é
testado para verificar se cumpre
as suas expetativas

Fase de
decisão

Se o produto cumpre as
expetativas do “Chefe”, é
posto à venda nas lojas da
Mercadona

14
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Adaptação aos novos tempos
Um dos desafios que a Mercadona enfrenta ano
após ano é o de se adaptar aos novos hábitos e contextos alimentares. Isto implica, por um lado, dispor
de um sortido “vivo” e, por outro, da agilidade suficiente para, uma vez detetadas as necessidades em
mudança dos “Chefes”, lhes oferecer uma resposta
efetiva através de um produto de qualidade que satisfaça as suas expetativas.
É neste contexto que se enquadra o trabalho que
a empresa tem vindo a realizar durante mais de 20
anos, para dar resposta a grupos com intolerâncias
ou alergias alimentares concretas, como é o caso
das pessoas celíacas. Durante 2021, a Mercadona
continuou a trabalhar para ampliar o seu sortido
sem glúten, através da colaboração constante que
mantém com fornecedores especialistas e várias
entidades de referência em Espanha e Portugal,
o que lhe permitiu fechar o ano com um total de
1.400 referências sem glúten, entre as quais deram
entrada novidades como o pão de hambúrguer ou
os caprichos de presunto. Neste mesmo sentido,
os esforços levados a cabo também têm sido relevantes no sortido sem lactose, com a incorporação, por exemplo, dos queijinhos Hacendado em
porções. Para todo este trabalho, contou sempre
com a estreita colaboração de numerosas entidades de referência em Espanha, como a Federação
de Associações de Celíacos de Espanha (FACE) e
as suas associações autónomas, Celíacs de Catalunya (SMAP), a Associação de Intolerantes à Lactose de Espanha (ADILAC), a Associação de Celíacos e Sensíveis ao Glúten (ACSG), a Associação
Espanhola de Pessoas com Alergia a Alimentos e
Látex (AEPNAA) e a Associação Portuguesa de
Celíacos (APC).

Da mesma forma, a Mercadona tem consciência
do papel que deve assumir para promover hábitos alimentares saudáveis e do compromisso que
deve manter para oferecer produtos que os incentivem. Para isso, há anos que está envolvida em
diversos projetos, como a Estratégia Nacional de
Nutrição, Atividade Física e Prevenção da Obesidade (NAOS); ou o Código de Autorregulação da
Publicidade (código PAOS), também do Ministério
da Saúde. Além disso, cabe destacar que 2021 foi
o ano de conclusão do Plano de colaboração para
a melhoria dos alimentos e bebidas elaborado pela
Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição (AESAN). Graças a esta iniciativa, à qual a
empresa aderiu em 2018, foram reformulados mais
de 400 produtos.
Por meio da sua participação neste tipo de programas, a Mercadona põe à disposição da sociedade os
seus conhecimentos sobre nutrição. Mas também a
sua capacidade de inovação e a sua aposta no rigor
científico, fatores que, no seu conjunto, permitem
oferecer um sortido saudável e de qualidade e contribuem para melhorar o bem-estar e a qualidade
de vida das pessoas.
Neste contexto, ao longo de 2021, a empresa continuou a destinar importantes esforços para incorporar alternativas saudáveis com uma altíssima qualidade, com o objetivo de oferecer um sortido que
garanta uma dieta equilibrada ao preço mais competitivo possível. Exemplo disso são os cereais aveia
crunchy, uma novidade fabricada pelo Fornecedor
Totaler Dailycer, ou a pescada ao natural, produto
inovador do Fornecedor Totaler A Poveira.
Também se tem focado em melhorar o seu sortido
para o tornar mais saudável. Assim, reduziu aditivos, gorduras, açúcares e sal em várias referências,
como é o caso dos legumes assados, nos quais o
Fornecedor Totaler Elaborados Naturales de la Ribera não introduz nenhum tipo de aditivo; o assa-
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do de frango com recheio de ovo, fiambre e queijo,
do Fornecedor Totaler Cinco Tenedores, com 57 %
menos de gordura; as bebidas isotónicas do Fornecedor Totaler San Benedetto, com menos açúcares;
o refrigerante de laranja com gás do Fornecedor
Totaler Refresco Iberia, que eliminou 3 gramas de
açúcar por litro; ou o amendoim torrado 0 % sal,
elaborado pelo Fornecedor Totaler Importaco.

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.

Além disso, para se adaptar aos novos contextos
e hábitos alimentares, a Mercadona continuou a incorporar nas suas prateleiras produtos de origem
vegetal, adequados, conforme o caso, para vegetarianos e veganos. Prova disso é a secção de Pronto
a Comer que, há alguns meses, conta com uma salada de cuscuz com molho de coentros; ou o novo
kéfir de coco, elaborado pelo Fornecedor Totaler
Productes del Moianès.
Transparência na rotulagem
No seu compromisso com a qualidade do sortido,
a Mercadona mantém uma relação de comunicação
constante com os clientes, baseada na transparência, consciente do importante que é, não só oferecer
informação, mas também o fazer de forma constante, acessível e verdadeira. Desta forma, cada “Chefe” tem a possibilidade de escolher, livremente, os
alimentos que quer incluir na sua dieta e, além disso, dispor de um critério mais amplo para introduzir
produtos que contribuam para manter uma dieta
mais saudável e equilibrada.
Para conseguir este objetivo, a empresa possui um
método próprio, que aposta nos princípios da identificação e informação na rotulagem. Através deste, há anos que identifica com transparência todos
os produtos das suas marcas próprias, Hacendado,
Bosque Verde, Deliplus e Compy, os fornecedores
fabricantes, e, além disso, oferece informação relevante para os “Chefes” sobre cada referência do seu
sortido eficaz.
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Sortido
mais saudável

Novas variedades de
pães com farinhas

100
%
integrais

Melhoria de receitas com

eliminação de aditivos

Aposta em

produtos frescos

Bebidas vegetais

sem açúcares adicionados

Novos produtos para
alérgicos e

intolerantes

Mais variedade
para dietas

vegetarianas e veganas
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1.2 Uma cultura corporativa
baseada na excelência do serviço
A Mercadona mantém uma aposta constante na
qualidade, que entende de forma transversal e multidimensional. Para isso, dispõe, desde 1993, de um
modelo de gestão próprio, o Modelo de Qualidade
Total, com o qual oferece transparência e participação aos seus “Chefes” e que tem como objetivo dar
resposta às suas necessidades e expetativas. Em
2021, toda a cadeia de montagem da Mercadona
centrou os seus esforços em melhorar a qualidade
de todos os processos e serviços.

Além disso, este projeto tem feito da sustentabilidade um dos pilares da sua estrutura: com umas instalações que aproveitam ao máximo a eficiência e
uma estratégia que promove o consumo consciente e crítico, guiada por critérios sociais e ambientais e que persegue o objetivo claro de garantir um
consumo de produtos da máxima qualidade com o
menor impacto possível, contribuindo, desta forma,
para melhorar a qualidade de vida das pessoas que
habitam este planeta e das gerações futuras.

Supermercados eficientes (Loja 8)

De facto, graças ao desenvolvimento da Loja 8, a
Mercadona continua a gerar poupanças energéticas
de até 40 % comparativamente a uma loja convencional, consequência da combinação de diversos
fatores, como, entre outros, a aposta na iluminação
LED ou a utilização de envolventes térmicas nas fachadas e pavimentos melhorados.

A Mercadona continuou a reforçar, em 2021, a sua
rede de supermercados e, graças a um esforço de
investimento de 894 milhões de euros, terminou o
ano com um total de 1.662 lojas, após ter inaugurado 70 em Espanha e 9 em Portugal e ter fechado
um total de 58 que não se adaptavam aos padrões
atuais de qualidade da cadeia.
Deste investimento total, a Mercadona destinou 438
milhões de euros para as novas aberturas e 263 para
remodelar 84 estabelecimentos, adaptando-os ao
Modelo de Loja Eficiente (Loja 8). Do mesmo modo,
foram investidos 12 milhões de euros em equipamento para os supermercados, 69 em intervenções
e 112 na aquisição de novos terrenos e locais.
Graças a isto, a empresa dispõe de uma rede de supermercados diferenciada, com 1.183 lojas eficientes, mais 163 do que em 2020. Um projeto pioneiro
iniciado no final de 2016 com o objetivo de dar uma
maior qualidade de serviço aos “Chefes”, uma vez
que lhes oferece uma melhor experiência de compra, com um espaço mais amplo e confortável e
uma melhor disposição do sortido.
As Lojas 8 introduzem tecnologias vanguardistas
e importantes avanços para o conjunto da equipa,
com serviços mais modernos, com ferramentas e
dispositivos que otimizam o fluxo de informação
em tempo real e facilitam a cooperação entre os
colaboradores.
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Neste âmbito, a empresa tem continuado a apostar
nas energias renováveis, através da montagem de
9.000 painéis solares em 34 dos seus supermercados. Assim, a Mercadona conta com um total de 44
lojas em Espanha e Portugal com estas instalações.
Os painéis fotovoltaicos situados nas coberturas
destas lojas representaram um total de 4.418 kWn
de potência nominal instalada e uma produção de
5.964 MWh/ano, equivalentes a 1.849 toneladas de
CO2 emitidas. Do mesmo modo, foram implantados
sistemas de frio industrial em 163 lojas, com tecnologias baseadas em gases refrigerantes que respeitam o ambiente.
Pronto a Comer
Em 2021, a Mercadona continuou a ampliar a secção
de Listo para Comer em Espanha e Pronto a Comer
em Portugal que, no final do ano, estava implementada em 824 supermercados da cadeia.
Nesta secção, os “Chefes” podem desfrutar de um
sortido de pratos preparados variados e de qualidade, no qual foram incorporadas fatias de pizza individuais em ambos os países, macarrão gratinado nas

“O Chefe”

795 lojas de Espanha que têm este serviço e perna
de frango nas 29 lojas de Portugal. Todas estas novidades são fruto da coinovação entre especialistas e
clientes, que participaram em mais de 300 sessões.
Da mesma forma, melhorou-se o sabor e a textura
das lentilhas, do frango frito e das tortilhas, ao mesmo tempo que se adaptou o preço das referências

do Hot Deli, meio físico com o qual a empresa oferece ao “Chefe” a opção de escolher entre a família de
assados, agora mais competitivo. Destaca-se também o teste que está a ser realizado em 15 lojas para
experimentar um modelo com mais opções de livre
serviço, reduzindo o tempo de espera para “O Chefe” sem que a qualidade dos pratos seja prejudicada.

Supermercados Mercadona em 2021

1.662
lojas

1.633
em Espanha

29

em Portugal

824

84

lojas remodeladas para
as adaptar ao Modelo de
Loja Eficiente

1.183

lojas eficientes (Loja 8)

795

29

em Espanha

em Portugal

supermercados com Listo para
Comer e Pronto a Comer

438

263

milhões de euros
em aberturas

894

milhões de euros investidos

milhões de euros
em remodelações

12

milhões de euros
em equipamento

69

112

milhões de euros
em intervenções

milhões de euros em novos terrenos e locais
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Mercadona Online
No seu duplo compromisso de oferecer um serviço de qualidade ao “Chefe” e de se adaptar às
suas necessidades reais, a Mercadona decidiu, em
2016, começar a redefinir o seu serviço de compra
online. Para isso, iniciou o desenho e a implementação do modelo de Colmeias, armazéns que se
destinam exclusivamente a pedidos online, com o
objetivo de otimizar e agilizar tanto a sua preparação como a sua distribuição, o que representa
uma melhoria da produtividade e uma poupança
de tempo.
Cinco anos depois, a Mercadona Online conseguiu
consolidar-se e, em 2021, as suas vendas atingiram os 257 milhões de euros. Este valor representa um crescimento de 45 % relativamente ao ano
anterior. Do mesmo modo, a empresa aumentou o
seu número de pedidos para 1,8 milhões, em comparação com os 1,2 milhões de 2020, e conta com
um total de 1.636 colaboradores com emprego estável e de qualidade, entre os quais se encontra,
além da equipa das Colmeias, a Mercadona Tech,
a divisão tecnológica que desenvolveu os processos e a tecnologia deste projeto.
Para poder contar com a confiança dos “Chefes”
que realizam as suas compras através deste canal,
a Mercadona dispõe atualmente de três Colmeias,
localizadas em Barcelona, Madrid e Valência, às
quais a empresa prevê incorporar, em 2022, mais
duas, uma situada em Alicante e outra em Sevilha. A primeira contará com um investimento de
14 milhões de euros e a participação de 25 fornecedores locais, que darão emprego a 150 pessoas.
Por outro lado, a Colmeia de Sevilha será construída numa parcela com mais de 30.000 metros
quadrados, na zona de Higuerón sur, e a Mercadona destinará um investimento idêntico ao que vai
ser realizado em Alicante, também de cerca de 14
milhões de euros.
Estes centros de distribuição estão especialmente adaptados para a distribuição conhecida como
de “última milha”, pelo que a frota da Mercadona
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Online é formada por veículos a gás que conseguem transportar até 15 pedidos e que, além disso, foram exclusivamente desenhados com três
zonas de temperatura adaptadas a cada tipo de
produto: temperatura ambiente, refrigerado e
congelado. Incluem ainda um sistema de descarga mecanizado, que minimiza a movimentação da
carga, com a consequente redução dos esforços
excessivos para os colaboradores e a redução do
tempo de descarga.
Neste sentido, cabe destacar que as Colmeias foram também desenhadas com o objetivo de se
obter a máxima eficiência na preparação dos pedidos, como demonstra o facto de as encomendas, na zona de armazenamento de frio para produtos congelados, serem organizadas de forma
perimetral, evitando que os colaboradores estejam dentro da câmara.
Em 2021, e com o objetivo de continuar a crescer e
a definir novas soluções para chegar a mais famílias,
a empresa começou a desenvolver a Nova Telecompra. Este modelo, em fase de testes em duas lojas
da província de Castellón e numa de Tarragona, foi
pensado para satisfazer as necessidades dos “Chefes” online nas zonas com menor densidade de pedidos, nas quais a loja é suficiente para cobrir esta
procura. Os clientes perto destes supermercados
realizam o seu pedido na renovada página web ou
a partir da aplicação móvel e estes são preparados
e enviados a partir das lojas, utilizando os mesmos
processos e tecnologias que nas Colmeias, facto
que permite reduzir o tempo de preparação, aproveitar melhor os meios físicos e reduzir os esforços
excessivos dos colaboradores. Nesta mesma linha,
a Mercadona está a testar numa loja de Gandia
(Valência) um novo modelo de venda online, chamado Favo, cujo objetivo é ampliar o raio de ação
das Colmeias. Assim, os pedidos são preparados na
Colmeia de Valência e levados num reboque para
esta loja da comarca de La Safor para que os distribuidores da Mercadona Online os possam recolher
e distribuir aos “Chefes”.

“O Chefe”

Ainara, colaboradora da Nova Telecompra em testes, no supermercado de Camp Clar, em Tarragona.

Héctor, colaborador da Colmeia de Vara de Quart, Valência.

Mercadona Online em 2021

257

Marcos, colaborador da Nova Telecompra em testes, no supermercado
de Avenida Europa em Vall d’Uixó, Castellón.

Detalhe das instalações da Mercadona Tech em Valência.

milhões de euros
de faturação

1.636
colaboradores

1,8

milhões de
pedidos
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Serviço de Apoio ao Cliente
Para a Mercadona, a comunicação e o diálogo são
ferramentas fundamentais para se relacionar com
“O Chefe”, dar informação relevante e de interesse
sobre a empresa, detetar possíveis contingências e
oferecer soluções ágeis e eficazes. Para esta tarefa,
conta com uma equipa de 83 pessoas (69 em Espanha e 14 em Portugal), que formam o Serviço de
Apoio ao Cliente (SAC) da empresa e a partir do
qual se trabalha diariamente para reforçar a satisfação dos clientes.
Este serviço realizou novamente, em 2021, um esforço para ser capaz de responder a todas e cada
uma das consultas recebidas ao longo do ano, um
total de 229.800 (218.000 em Espanha e 11.800 em
Portugal). Um trabalho que representou, como todos os anos, a análise individualizada de cada dúvida ou sugestão, que o próprio SAC se encarrega de
coordenar, transferindo para cada responsável, para
resolver posterior e adequadamente.
Do mesmo modo, a Mercadona dispõe de perfis no
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn, o
que representa um fluxo constante de comunicação
com os seus “Chefes”. Através destas redes sociais,
a empresa foi capaz, em 2021, de manter um total de
395.380 conversas com os clientes, concretamente 341.850 em Espanha e 53.530 em Portugal. Este
dado confirma que as redes sociais não só se transformaram num evidente canal de comunicação, mas
também que o fizeram de forma ágil e intuitiva.
A empresa também continuou a dar resposta aos
clientes de Espanha através do assistente virtual via
WhatsApp, chamado Carol, com um serviço 24 horas por dia e 7 dias por semana, que, em 2021, manteve um total de 25.000 conversas com os clientes.
Assim, o Serviço de Apoio ao Cliente da Mercadona
tem continuado a evoluir e a melhorar graças à implantação de uma nova ferramenta informática de
gestão. Com esta melhoria, não só se conseguem
gerir as sugestões com mais agilidade, mas também se dá às pessoas que o compõem uma maior
eficiência e comodidade no seu trabalho.
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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

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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Alan, colaborador do Serviço de Apoio ao Cliente da Mercadona.
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Capítulo 2

O envolvimento e a
transparência para
com O Colaborador
têm sido essenciais
para consolidar o
êxito da Mercadona

42

O Colaborador

C

O elevado nível de compromisso das 95.800
pessoas que fazem parte do Projeto Mercadona
tornou possível que a empresa se tenha
adaptado a um cenário tão imprevisível como
o vivido em 2021. E, além disso, que o tenha
feito com agilidade e determinação, assim
como com a humildade necessária para corrigir
erros e aprender com os mesmos. Ao longo
do ano, a transparência e a comunicação têm
sido essenciais para conseguir o envolvimento
dos colaboradores, que são um dos maiores
ativos da empresa e os artífices do seu
sucesso. Porque se eles satisfazem “O Chefe”,
a Mercadona avança

.
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2.1 Emprego de qualidade
Obcecada pela excelência no serviço, a empresa
tem consciência de que, para poder oferecê-la,
deve contar com recursos humanos de qualidade,
o que implica investir nas pessoas e oferecer condições que as satisfaçam e motivem para realizar
o seu trabalho de rotina da melhor forma possível.
Graças a isto, conseguiu consolidar, ano após ano,
uma equipa excecional e de alto rendimento; uma
equipa coesa e comprometida com um objetivo
comum: satisfazer plenamente, através da qualidade, “O Chefe”.

Indicadores de equipa
O fator-chave da expansão, crescimento e evolução
do Projeto Mercadona são todos os que compõem
a sua equipa, uma equipa profissional de 95.800
pessoas, que constitui o seu principal ativo. O seu
trabalho, esforço e envolvimento diários exercem
um efeito impulsionador fundamental para que a
empresa seja capaz de enfrentar, em cada exercício, diferentes desafios e continuar a liderar, de
forma sustentada e sustentável, um setor muito
competitivo.

Distribuição
da equipa

14 %

95.800

39 %

até 29 anos

32 %

colaboradores
efetivos

81 %

30-39 anos

93.300

homens

lojas

40-49 anos

Idades

em Portugal
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13 %

mais de 50 anos

11 %
8%
logística

escritórios

61 %
mulheres

Género

41 %

2.500

Área de atividade

em Espanha

O Colaborador

Luís, Susana e Carlos, colaboradores do supermercado de Silvares em Guimarães, Braga.

45

Criação de emprego estável e de qualidade
Para manter este profundo nível de compromisso
e o elevado rendimento do conjunto da equipa, a
Mercadona mantém uma política de recursos humanos que aposta na verdade universal de “para
poder receber, primeiro temos de dar”. Por isso,
oferece empregos de qualidade, nos quais as pessoas podem crescer profissionalmente, num ambiente laboral estável, com salários acima da média
do setor e planos de formação, tanto gerais como
específicos, que permitem continuar a crescer
profissionalmente. Um ambiente que, além disso,
promove o trabalho em equipa e que acredita no
talento das pessoas, que valoriza as suas aptidões
e capacidades e que também entende que a igualdade de oportunidades e de reconhecimentos, a
diversidade e a conciliação geram um retorno evidente e são indispensáveis.

Estes recursos humanos, capazes de transferir o
alto rendimento e o envolvimento para os seus
trabalhos de rotina, voltaram a crescer mais um
ano, com a incorporação, durante 2021, de um total de 800 pessoas, todas com contratos sem termo e de qualidade, elevando o número total para
95.800 pessoas. Destas, 93.300 formam a equipa
de Espanha e as 2.500 restantes realizam a sua
atividade em Portugal.
A política de recursos humanos da empresa
desempenha um papel fundamental tanto na
captação de novo talento, como na retenção
do já existente. E faz isto através do que na empresa se conhece como “lote de valor”, isto é,
da promoção de condições laborais altamente competitivas, tanto no âmbito económico,

Tabela salarial dos colaboradores base da Mercadona em 12 mensalidades
Espanha
Antiguidade

-de

1 ano

2 anos

3 anos

+ de

4 anos

Bruto/mês

*1.425 €

1.565 €

1.738 €

*1.929 €

Líquido/mês

1.242 €

1.313 €

1.436 €

1.572 €

Em vigor 01/01/2022.
Aumento do IPC de 6,5 %

27 %

do Salário
Mínimo Interprofissional

71 %

do Salário
Mínimo Interprofissional

*O
 salário mínimo da Mercadona em Espanha é cerca de 27 % superior ao Salário Mínimo Interprofissional (1.126 € bruto/mês), sendo mais 71 % no último escalão, mais de 4 anos (incluindo os subsídios de Natal e férias).
Em ambos os países, 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.
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como no da conciliação ou do desenvolvimento
profissional.

com a qual recompensa o envolvimento, o alto rendimento e a produtividade.

De facto, todas as novas incorporações, desde o
primeiro dia, iniciam um plano de acolhimento geral e específico para conhecer em profundidade
as características do Modelo da Mercadona: uma
iniciativa transformadora baseada no crescimento
partilhado, que pretende, como empresa, contribuir para gerar emprego, prosperidade e riqueza.

Em 2021, ano em que a equipa voltou a demonstrar
que é capaz de enfrentar qualquer desafio, muito especialmente durante os meses ainda marcados pela
incerteza da pandemia, a empresa voltou a mostrar o
seu compromisso com o conjunto dos colaboradores
que, diariamente, continuam a fazer do Projeto Mercadona uma realidade. Para esse efeito, partilhou parte dos seus lucros obtidos ao longo do exercício com
todas as pessoas da equipa com mais de um ano de
antiguidade e cujo envolvimento permitiu cumprir os
objetivos pessoais especificamente definidos para o
seu posto de trabalho. Concretamente, foi distribuído
um total de 375 milhões de euros entre 99 % dos colaboradores que alcançaram estas metas.

Além disso, para tudo isto, a empresa mantém há
décadas uma política retributiva que aposta nas
pessoas e que reconhece o seu esforço. E faz isto
com salários acima da média do setor e muito acima do Salário Mínimo Nacional (SMN). Assim como
através de uma política remuneratória variável,

Portugal
Antiguidade

Escalão

1

Escalão

2

Escalão

3

Escalão

4

Escalão

5

Bruto/mês

*932 €

1.034 €

1.148 €

1.274 €

*1.414 €

Líquido/mês

783 €

846 €

924 €

990 €

1.085 €

Em vigor 01/01/2022.
Aumento do IPC de 2,7 %

13 %

do Salário
Mínimo Nacional

72 %

do Salário
Mínimo Nacional

*O
 salário mínimo da Mercadona em Portugal é aproximadamente 13 % superior ao Salário Mínimo Nacional (823 €
bruto/mês), sendo de mais 72 % no último escalão (incluindo os subsídios de Natal e férias).
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Um Modelo reconhecido internacionalmente
A Mercadona procura contribuir para melhorar a
qualidade de vida das pessoas e inovar para transformar a sociedade, através de uma visão conjunta
partilhada por todos os que fazem parte do Projeto
Mercadona: “Ser uma empresa que as pessoas queiram que exista e sintam orgulho nela”.
No âmbito laboral, o Modelo de Qualidade Total do
Projeto Mercadona foi concebido por e para as pessoas, o que se traduz num Modelo de Recursos Humanos que valoriza o talento e que aposta na inclusão e na colaboração, consciente de que o caráter
diferenciado da sua equipa não radica nas individualidades, mas na soma das complementaridades
que reforça a coesão e engrandece a equipa.
Esta forma de gerir o talento e de apostar nele foi,
mais um ano, reconhecida pelo jornal Financial Times e pela empresa de investigação de mercados
Statista no seu ranking Financial Times Diversity
Leaders. A Mercadona ficou em décimo lugar no reconhecimento à gestão da diversidade no grupo do
comércio grossista.
Neste sentido, o modelo de gestão de recursos humanos da Mercadona já foi premiado pela Harvard
Business Review, por considerar que a empresa “tira
o máximo rendimento da equipa ao aproveitar as
suas aptidões criativas e de resolução de problemas
para introduzir melhorias”.
São reconhecimentos que refletem a aposta sustentada que a empresa realiza, desde a sua fundação,
para se converter numa das empresas que melhor
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.
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O Colaborador

Carlos, colaborador do supermercado de Martiricos em Málaga.
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2.2 Um modelo que acrescenta valor
Para a Mercadona, a qualidade laboral é um fator-chave para garantir o crescimento e o desenvolvimento da empresa. Por isso, ano após ano, investe
importantes recursos, tanto pessoais como materiais, para favorecer iniciativas que permitam continuar a construir um ambiente laboral diferenciado.
Um ambiente em que cada pessoa da equipa, tanto
individual como coletivamente, tenha sempre a oportunidade de crescer profissionalmente, de aproveitar
e melhorar as suas aptidões e talento e, também, de
ver reconhecido o seu esforço e trabalho.
Activo2: uma ferramenta para a equipa
Um dos recursos mais relevantes que a empresa
reforçou em 2021 foi precisamente a ferramenta
Activo2, aplicação móvel de uso interno que, ao
longo do ano, se consolidou como um dos principais canais de comunicação interna. Graças a
esta app de desenvolvimento próprio, a equipa
tem-se mantido pontualmente informada não só
sobre a evolução da empresa, mas também sobre
movimentos importantes como inaugurações de
lojas ou blocos logísticos, assim como de todas
as novidades, tanto nos processos internos como
no sortido.
Além disso, o Activo2 é uma ferramenta colaborativa que promove a participação de todos os recursos humanos da Mercadona, que podem introduzir
os seus inputs online. Desta forma, favorece o diálogo direto e ágil; e facilita a procura conjunta de
soluções e a tomada de decisões, dado que cada
responsável pode responder às dúvidas levantadas
pelos colaboradores e, inclusive, validar as sugestões que realizam para introduzir melhorias nos
processos e produtos.
Em 2021, foram realizadas através deste canal um
total de 268 publicações sobre diferentes temas,
com uma média de 110 comentários por publicação,
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29.000 no total. Conteúdos que receberam um total de 36.000 “gostos” e 16,5 milhões de visualizações dos seus utilizadores. A isto é preciso somar
os 950 exemplos que a própria equipa partilhou,
um envolvimento que demonstra o potencial desta
ferramenta interna.
Formação e promoção do talento
No seu objetivo de manter e impulsionar um ambiente laboral de qualidade, a empresa voltou a
apostar na formação como motor do crescimento
das pessoas que compõem a sua equipa. Para isso,
em 2021 investiu mais de 92 milhões de euros para
continuar a melhorar as competências dos colaboradores através de planos de formação de caráter
transversal.
Devido aos riscos derivados da pandemia, e para
proteger a saúde e a segurança de todos os que
fazem parte da empresa, a Mercadona decidiu, em
2020, adaptar parte dos seus planos de aprendizagem ao formato online, iniciativa que manteve no
exercício 2021. A empresa teve de realizar um investimento de 137.000 euros e dotar as instalações de
programas e dispositivos para ministrar as formações por videoconferência. Este foi o caso de 6.500
responsáveis de perfumaria que, no prazo de um
mês, receberam formação no seu posto de trabalho,
conseguindo uma poupança significativa de tempo
e custos.
Nesta política formativa destacam-se os planos relacionados com a transmissão do Modelo da Mercadona, que permitem explicar em detalhe aos novos
colaboradores os seus fundamentos para otimizar
as suas competências e os tornar mais eficientes no
seu trabalho de rotina.
Por outro lado, dentro da formação específica,
é importante mencionar os cursos de formação

O Colaborador

destinados ao pessoal executivo que a empresa pôs em marcha em 2009. Mais de uma década depois, este curso mantém-se em vigor e
tem permitido fortalecer os recursos humanos
da empresa, após ter melhorado a capacidade
de liderança e gestão das 547 pessoas, tanto em
Espanha como em Portugal, que fizeram parte
do programa Executivos Líderes da Mercadona
2021, cujo investimento médio por pessoa ultrapassa os 20.000 euros.
Além disso, e ao longo do ano, a empresa intensificou o desenvolvimento do seu próprio programa
de formação, que decidiu pôr em marcha em 2020,
para melhorar a especialização das pessoas que são
incorporadas nos diferentes postos dos Departa-

mentos de Compras. Assim, através do Projeto LIFE
(Laboratório de Incorporação, Formação e Evolução), um total de 57 pessoas, lideradas por tutores
internos, aperfeiçoaram os seus recursos e foram
promovidas nestes departamentos, para continuar
a perseguir o objetivo de qualidade efetiva a uns
preços imbatíveis.
Além disso, um total de 890 pessoas foram promovidas, graças ao seu mérito e envolvimento,
a postos de maior responsabilidade em Espanha
e Portugal, para continuarem a contribuir para a
transformação constante na qual a Mercadona se
encontra. Assim, investir na formação é apostar na
qualidade laboral, nas pessoas e, por isso, no futuro da empresa.

Jenifer, Tere, Lidia, Verónica, Yentani e Cristina, colaboradoras da Mercadona durante uma formação de Pronto a Comer.
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Promoção da igualdade e diversidade
A Mercadona mantém uma política de recursos humanos na qual o respeito pela igualdade e diversidade são valores transversais e cuja aplicação
reverte positivamente em benefício de todos os
componentes do Modelo. Desta forma, destina importantes recursos para que o conjunto da equipa
entenda que o Projeto Mercadona é um projeto que
cresce ao mesmo ritmo que as pessoas que fazem
parte do mesmo.
A empresa desenvolve, tanto em Espanha como em
Portugal, uma política de neutralidade empresarial
que não tolera nem admite nenhum tipo de discriminação, quer seja por motivo de género, orientação sexual, estado civil, incapacidade, idade, raça,
convicções políticas e/ou religiosas, afiliação sindical ou de qualquer outro tipo.
Neste contexto, a empresa assinou, em 2009, o seu
primeiro Plano de Igualdade, rubrica com a qual se
comprometia a continuar a estudar e a introduzir,
em colaboração com o conjunto da equipa, melhorias para avançar na igualdade de tratamento e
de oportunidades entre mulheres e homens. Doze
anos depois, este compromisso continua em vigor
e o Plano de Igualdade atual (2019-2023) foi recentemente atualizado para se adaptar ao desenvolvimento das normas em matéria de igualdade, reforçando o compromisso da empresa com a equidade
retributiva.
Esta realidade fica também demonstrada, ano após
ano, pelos dados, tal como reflete o facto de que
61 % da equipa, no fecho de 2021, sejam mulheres e
que, além disso, exista um total de 2.038 mulheres
em postos executivos, 45 % do total. E confirma-se
igualmente através dos planos de promoção interna existentes, graças aos quais 379 mulheres acederam a postos de maior responsabilidade dentro
da empresa.
A Mercadona e os seus representantes sindicais
têm um protocolo de atuação estabelecido em
caso de assédio moral, sexual e por motivos de
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género, através do qual se estabelece o canal de
denúncia e o desenvolvimento de uma investigação. Em 2013, também aderiu ao Pacto de Estado
contra a Violência de Género e pertence ao grupo
Empresas por uma Sociedade sem Violência de
Género. Com este mesmo grau de compromisso,
participa ativamente todos os dias 25 de novembro nas campanhas de sensibilização existentes
por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação
da Violência contra as Mulheres, que defende e
apoia tanto em Espanha como em Portugal. Além
disso, no país luso, a Irmãdona aderiu ao Pacto
Contra a Violência, impulsionado pela Secretaria
de Estado para a Cidadania e a Igualdade e com
a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género.
Em 2021, a empresa também promoveu a colaboração com eventos organizados em apoio das
vítimas de violência doméstica, como a 8.ª Edição
da “Corrida contra a Violência de Género” que,
devido à pandemia em 2021, foi celebrada novamente de forma virtual. No âmbito da diversidade,
a empresa mantém abertas diferentes colaborações. Exemplo disso é o acordo de colaboração
com a Fundación ONCE, em vigor desde 2019.
Através deste, participa com esta entidade na melhoria da inclusão laboral das pessoas com vários
níveis de deficiência. Nesta mesma linha, desde
2016 colabora também com a Fundación Capacis,
dedicada à inserção social e laboral de pessoas
com deficiência intelectual e cujos utilizadores se
encarregam da construção e da manutenção dos
jardins urbanos que a Mercadona tem em várias
lojas. Outra prova é o Projeto Trencadís, que emprega mais de 1.000 pessoas de 32 fundações e
centros ocupacionais para a elaboração dos murais fabricados com esta técnica de mosaico que
decoram a secção de peixaria de todas as lojas
da cadeia. Assim, no seu conjunto, a Mercadona
emprega mais de 4.000 pessoas com deficiência,
entre colaboradores da própria empresa e dos vários projetos com centros especiais de emprego
com os quais colabora.

O Colaborador
“O Chefe”

1

2

3

2.038
mulheres em
postos executivos

379
colaboradoras
promovidas

4

6

7

5

9

8

1. Estíbaliz, colaboradora do supermercado de Barrio Buruntza em Andoain, Gipuzkoa. 2. Jesús, colaborador do supermercado de Ensanche
em Alcalá de Henares, Madrid. 3. Noelia, colaboradora do supermercado de Avenida de la Ilustración em Cádis. 4. Mónica, colaboradora do
supermercado de Avenida Orihuela em Alicante. 5. Talita, colaboradora do supermercado de Santo André II em Santa Maria da Feira, Aveiro.
6. Edson, colaborador do supermercado de Avenida Sancho El Fuerte em Pamplona, Navarra. 7. Loli e Silvia, colaboradoras do supermercado
de Avenida del Textil em Ontinyent, Valência. 8. Luís, colaborador do supermercado de Avenida Oliveira Zina em Valongo, Porto.
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Medidas para a conciliação
Dispor de uma equipa excecional implica consolidar,
com medidas pioneiras, um modelo de gestão que
incide na qualidade laboral, que analisa as necessidades das pessoas e que estabelece mecanismos
constantes de escuta para detetar oportunidades e
oferecer soluções dentro do ambiente de trabalho.
Desta forma, e para favorecer o bem-estar dos colaboradores, promove continuamente o respeito pela
jornada laboral e a conciliação profissional, pessoal
e familiar.
Dada a sua relevância, muitas das medidas existentes na empresa, com as quais estabelece compromissos que tentam reduzir os desequilíbrios
e promover condições para a melhoria da conciliação, estão incluídas no Plano de Igualdade
2019-2023, que faz parte do Acordo Coletivo de
Empresa, assinado com os sindicatos espanhóis
UGT e CCOO. Exemplo disso é a licença para assistência a descendentes até que o menor tenha
12 anos de idade, para assistência a familiares,
com uma duração de até cinco anos, ou a licença devido a violência doméstica, neste caso de
até três anos de espera e com reserva do posto
de trabalho. Ou também a concessão de licenças
devido a adoções internacionais e a preferência
na mobilidade geográfica em caso de assistência
a familiares.

Além disso, em 2021, a empresa reforçou a Jornada
5+2, iniciativa que decidiu pôr em marcha em agosto de 2020. Com este tipo de horário laboral, o pessoal base das lojas organiza a sua semana em cinco
dias de trabalho e dois de descanso. Mas, também,
contam com oito fins de semana prolongados por
ano, de sábado a segunda-feira, planificam com
tempo suficiente as suas férias e dispõem de um
calendário anual com todos os dias livres especificados e a possibilidade, para todos os colaboradores com este tipo de jornada, de consultar o seu
horário mensal na aplicação móvel interna Activo2.
Todas estas iniciativas, que apoiam a corresponsabilidade e a distribuição equitativa das responsabilidades familiares, confirmam que o Projeto Mercadona está altamente comprometido com a sociedade.
Um projeto em que a qualidade se trabalha de forma
transversal e que permite ao conjunto da sua equipa não só crescer pessoal e profissionalmente, mas
também compatibilizar este desenvolvimento com o
da sua vida familiar e pessoal. Assim o demonstram
alguns factos como, por exemplo, que, em 2021, um
total de 2.050 mulheres decidiram ser mães. Ou que
2.143 pessoas, mães e pais colaboradores, tenham
decidido prolongar mais 30 dias a sua licença parental e 14.942 colaboradores tenham escolhido, durante estes doze meses, gozar de jornada reduzida.

Conciliação em 2021

2.143

pessoas decidiram ser mães
e pais e prolongar mais

30

dias a
licença parental
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14.942

colaboradores gozaram de
jornadas reduzidas

O Colaborador

Jia Ding, responsável pelo design de packaging, no supermercado de Periodista Azzati em Puerto de Sagunto, Valência.
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2.3 Proteção da saúde
Zelar pela saúde e a segurança laboral da equipa é
uma responsabilidade que a Mercadona assume com
o máximo nível de compromisso. E muito especialmente no contexto de pandemia vivido, que implicou
um maior esforço, individual e conjunto, para se poder
garantir o desenvolvimento da atividade em cada posto de trabalho, assim como em cada processo, sem
qualquer risco, permitindo que cada pessoa vinculada
à organização se sentisse sanitariamente segura.
Plano de prevenção
Para poder garantir o maior nível de saúde laboral
e de segurança no trabalho, a Mercadona mantém
ativo um Plano de Prevenção e Programa de Saúde
próprio. Através deste, põe em marcha os diferentes protocolos e iniciativas, tanto formativas como
processuais, para evitar que se produzam doenças
profissionais e acidentes de trabalho.
Em 2021, a empresa fez, como sucede todos os anos,
a revisão de cada posto de trabalho e de cada processo, introduzindo melhorias em matéria de prevenção. E, tendo em conta o contexto de pandemia
vivido, realizou um importante esforço para adaptar
também cada posto e processo às condições em
mudança. Todo este trabalho realizado foi acordado
com a representação legal dos colaboradores, através do Comité de Segurança e Saúde.
Neste sentido, e após aplicar e seguir sempre as indicações do Ministério da Saúde, a empresa dotou toda
a equipa dos meios higiénicos necessários para a prevenção do contágio do coronavírus, como as máscaras
corporativas reutilizáveis, que representaram um investimento superior a 5 milhões de euros, géis desinfetantes, luvas, papel e viseiras de proteção de acrílico. Além
disso, realizou um total de 125.000 desinfeções preventivas de zonas e superfícies de uso comum nos centros
de trabalho e 350 análises de COVID-19 em superfícies,
todas elas com resultados favoráveis.
Paralelamente, a empresa colaborou com as autoridades de saúde das zonas onde está presente, pro-
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movendo a vacinação COVID-19 e participando ativamente em alguns casos, como, por exemplo, através
da vacinação dos colaboradores do bloco logístico
de Riba-roja de Túria (Valência). Além disso, continuou a adaptar diferentes espaços, principalmente
nos seus centros logísticos, para o uso de fornecedores externos, como os de transporte, aos quais foram
oferecidos serviços de uso exclusivo. E continuou a
insistir na que considera ser uma regra-chave para a
prevenção da COVID-19: os 3M (máscara, distância
social e higiene das mãos), que aplicou em todos e
cada um dos centros de trabalho.
Serviço de Saúde e Linha de Saúde 3C
Os processos de prevenção e saúde laboral da Mercadona são sempre liderados pelo serviço de saúde
e de prevenção próprio da empresa, formado por 197
profissionais, 108 médicos, 11 enfermeiros e 78 pessoas
que prestam atendimento telefónico. Uma equipa
multidisciplinar que também conta com o apoio dos
serviços de prevenção externos de Quirón Prevención,
Previs, Preving e Cualtis, as 9 associações mutualistas e os fornecedores de saúde que dão cobertura à
equipa da empresa. A equipa de saúde e segurança da
Mercadona reforçou em 2021 a sua tarefa de vigilância
e conseguiu aumentar substancialmente a cultura da
empresa em matéria de prevenção.
Em todo este processo, teve especial relevância o serviço telefónico de assistência médica da linha de saúde
3C (Call Center COVID), que foi criado em 2020 para
prestar assistência médica 24 horas por dia a toda a
equipa, tanto em Espanha como em Portugal. Devido à sua boa aceitação e funcionamento, a empresa
decidiu, em 2021, ampliar o seu âmbito de atuação e
aproveitar este novo canal para que os colaboradores
possam realizar qualquer tipo de consulta médica e
não só as relacionadas com a COVID-19. Assim, a linha
de saúde 3C aumentou os seus recursos e no fecho
do exercício contava com 78 profissionais de saúde
especializados, 71 em Espanha e 7 em Portugal, que
atenderam mais de 500.000 consultas (476.843 em
Espanha e 25.325 em Portugal).

O Colaborador

Plano de Prevenção
e Programa de
Saúde em 2021

173

avaliações de riscos das novas
lojas e remodelações realizadas

30,53 ‰*

incidência de acidentes de trabalho

27

dias de duração média da baixa

86 %
de cobertura de exames de saúde

9,88

milhões de euros de investimento
na prevenção de riscos laborais

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

Cristina, responsável de obras no supermercado de La Nucía, Alicante.
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Capítulo 3

A Mercadona e
O Fornecedor
continuam a avançar
no compromisso
de ser 100 %
Totaler e fazê-lo
de forma radical
58

O Fornecedor

F

E m 2021, e com o objetivo de avançar no
desenvolvimento de um sortido eficaz, a
Mercadona e os seus fornecedores assumiram
o firme compromisso de alcançar a meta de
ser 100 % Totaler e fazê-lo de forma radical,
para assim satisfazer “O Chefe” sempre. E é no
percurso deste caminho que o conhecimento
do fornecedor especialista é fundamental para
prescrever aos nossos clientes produtos de
grande qualidade, todos os dias, a um preço
imbatível. Assumir este desafio de forma
conjunta levará a empresa a construir uma
sólida vantagem competitiva e diferenciada

.
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3.1 Um objetivo comum: a qualidade
O Fornecedor é uma peça indispensável no Projeto
Mercadona, cujo envolvimento, através de um compromisso constante com a qualidade e a especialização, se converteu num dos vetores de crescimento fundamentais da empresa. Tão diferenciado
que, há já alguns anos, impulsiona um modelo próprio, o Modelo de Fornecedor Totaler, que se baseia
na responsabilidade partilhada e no qual a colaboração e a agilidade são atributos-chave para poder
desenvolver produtos que permitam oferecer aos
seus clientes o melhor sortido.
O Modelo Totaler rege-se por uma série de princípios indispensáveis baseados na confiança mútua. Graças a isso, os Fornecedores Totaler podem
concentrar todos os seus esforços em aproveitar
o seu conhecimento e especialização para introduzir soluções, através de processos de coinovação
que têm em conta as ideias, sugestões e opiniões
dos “Chefes”. E tudo sob a égide de um critério de
elaboração ético que promove a produção susten-
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Creme facial Dragon’s Blood Antiox do Fornecedor Totaler Rofersam nas suas instalações de Barcelona.

tável e socialmente responsável, que aplica e que
exige ao conjunto dos fornecedores boas práticas
em matéria de proteção ambiental e que impulsiona iniciativas baseadas na Economia Circular e no
uso eficiente dos recursos para ajustar ao máximo
o consumo de matérias-primas.
Desde o seu arranque, este modelo deu excelentes
resultados como, por exemplo, na família do vinho
Lambrusco, na qual a empresa já consegue prescrever ao “Chefe” a melhor opção. Contudo, noutros casos ainda não conseguiu atingir este objetivo. Por este motivo, a Mercadona e os seus mais
de 1.500 Fornecedores Totaler definiram a meta comum de desenvolver um sortido eficaz a um preço
imbatível que permita obter rentabilidade em todos os produtos. Para isso, torna-se indispensável
o envolvimento de toda a empresa na procura de
novas estratégias e ferramentas, reafirmando que o
primeiro objetivo é dispor de produtos de grande
qualidade e, o segundo, o lucro, sempre por esta

Ovos do Fornecedor Totaler Avícola Son Perot em Maiorca, Ilhas Baleares.

O Fornecedor

ordem. Sendo disciplinados, verificando e exigindo
por isso.
Nesta procura de “voltar a dizer sim a ser Totaler
e fazê-lo de forma radical (sempre)”, a Mercadona decidiu reforçar os departamentos de compras,
passando de quatro a sete. A esta decidida aposta é preciso acrescentar a iniciativa implementada em 2020 para formar uma equipa de compras
orientada para melhorar a experiência de compra
dos “Chefes”, graças ao Método LIFE (Laboratório de Incorporação, Formação e Evolução), plano
de carreira próprio da empresa para incorporar e
formar os seus futuros responsáveis de compras.
Ao longo destes doze meses, foram incorporadas
57 novas pessoas nestes departamentos, com os
quais a empresa não só procura, seleciona e incorpora fornecedores especialistas no seu projeto,
mas também consolida, ano após ano, uma rede
industrial de fabricantes, agricultores, pescadores
e criadores de gado que garantem a máxima qualidade a preços imbatíveis.

Queijos do Fornecedor Totaler LactAçores nas suas instalações de Ponta
Delgada, Açores.

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, em cada produto:

• Máxima qualidade com segurança
alimentar
• Serviço
• Preço competitivo
• Processos de elaboração sustentáveis
e socialmente responsáveis

Maçãs do Fornecedor Totaler Beyra D’ouro Fresh em Moimenta da
Beira, Viseu.
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Tod s devemos
voltar a dizer Sim a
ser Totaler Radical
Em que radical significa
fazê-lo SEMPRE

3

2
1
Sortido

Serviço

Qualidade

Garantir ao “Chefe”
ter sempre o
produto de que
necessita

Todos os produtos
devem garantir
qualidade efetiva
com segurança
alimentar, sempre

Eficiente para garantir
que “O Chefe” acerta,
sempre

Criar equipa
Bases
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O Fornecedor

PRODUTOS
TOTALER

5
4
Preço

Rentabilidade
Garantir sempre
o lucro para a
Mercadona e para
O Fornecedor

Assegurar
sempre em
cada produto
um preço
imbatível

1.200

pessoas nos departamentos
de prescrição e compras

6

∞

Melhoria
contínua

Trabalho
constante para
continuar a
rever, continuar
a melhorar e
potenciar sempre
o crescimento
de uma forma
socialmente
responsável

1.500
Fornecedores Totaler
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3.2 Compromissos partilhados
A Mercadona estabelece um quadro de trabalho com
os fornecedores em que, com base na transparência,
todas as partes colaboram com o objetivo comum de
oferecer a melhor solução ao “Chefe” através de uma
cultura de empresa com valores e normas éticas. Por
isso, a Mercadona, que subscreve os princípios fundamentais do Pacto Mundial das Nações Unidas e os
fundamentos éticos da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), partilha e exige a todos e cada um dos
fornecedores com os quais colabora o cumprimento
de Diretrizes de Conduta Ética. Estas diretrizes, supervisionadas de forma contínua, implicam o cumprimento da regulamentação em matéria de direitos
humanos e ética laboral, o respeito pelo ambiente, a
promoção da igualdade e a defesa da sustentabilidade em qualquer circunstância e em qualquer país em
que seja desenvolvida a atividade.
Na procura de um avanço constante no comportamento ambiental da cadeia de abastecimento para
com o meio, solicita-se aos Fornecedores Totaler da
Mercadona certificações ambientais nas suas instalações. Além do cumprimento da legislação em vigor,
estas garantem a proteção do ambiente através de
medidas de melhoria contínua e de prevenção de riscos ambientais.
A Mercadona dispõe de uma Política de Bem-estar
Animal própria, partilhada pelos seus fornecedores de
carne, ovos e leite, e que se fundamenta nos princípios da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)
sobre o bem-estar animal. Assim, a carne fresca, os
ovos e o leite que a Mercadona vende em Espanha
provêm de fornecedores homologados, que terminaram 2021 com certificados em normas de bem-estar
animal reconhecidas e comprovadas tanto durante a
vida na exploração, como durante o transporte e posterior abate. Por outro lado, todos os fornecedores
portugueses de ovos contam já com este certificado e
os de carne deverão fazê-lo ao longo de 2022. Todas
as partes envolvidas realizam auditorias constantes,
ao mesmo tempo que colaboram com instituições de
reconhecido prestígio nesta matéria.
Do mesmo modo, os fornecedores de carne e leite
aderiram aos Planos Nacionais contra a Resistência
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aos Antibióticos (PRAN), impulsionados pela Agência
Espanhola do Medicamento e pelo Ministério da Saúde, enquanto os fornecedores que dispõem de centros
de abate ativos contam com câmaras de gravação e
armazenamento de imagens com o objetivo de assegurar e garantir constantemente as boas práticas.
Por outro lado, todos os fornecedores de pesca extrativa e de aquicultura partilham a Política de Compra de
Produtos da Pesca, que visa uma melhoria substancial
da sustentabilidade deste tipo de produtos com medidas como a garantia da rastreabilidade desde a origem
até à venda, ou a eliminação do sortido das espécies
consideradas ameaçadas ou em perigo de extinção. Ao
mesmo tempo, os fornecedores de aquicultura estão
certificados segundo normas reconhecidas internacionalmente que avaliam aspetos ambientais, sociais, de
bem-estar animal e de segurança alimentar.
Entre as numerosas iniciativas abordadas neste sentido, a Mercadona assinou três acordos de colaboração com o Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), com o objetivo de analisar e quantificar
o nível de Anisakis e de outros parasitas em diferentes espécies de peixe e cefalópodes. O estudo conta
com a participação de vários dos seus fornecedores, que estão a implantar melhorias para fortalecer
a segurança e a máxima qualidade nestes produtos.
Do mesmo modo, o Fornecedor Totaler Escuris está
há anos comprometido em garantir que 100 % do
atum em conserva Hacendado provém de bancos de
pesca responsáveis e sustentáveis, empenho em que
colabora com a International Seafood Sustainability
Foundation (ISSF); e o fornecedor Leroy Seafood
renovou, em 2021, as certificações de segurança alimentar, ambientais e de bem-estar animal de todo o
salmão fresco que a Mercadona vende e que provém
de viveiros.
Além disso, os fornecedores de frutas e legumes da
Mercadona estão certificados segundo a norma de
sustentabilidade Global GAP, baseada na aplicação de
boas práticas sustentáveis que incluem a segurança
alimentar, a rastreabilidade, a saúde e segurança dos
trabalhadores, a proteção do ambiente e o uso eficaz e
eficiente dos recursos
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Consulte a Política
de Pesca Sustentável
da Mercadona:
https://www.mercadona.pt/pt/
cuidemos-do-planeta/os-nossosfactos/politica-de-pesca-responsavelda-mercadona/news

Consulte as Diretrizes
de Conduta Ética:
https://www.mercadona.pt/
document/pt/portugal/pautas-deconduta-etica-para-os-fornecedoresportugues.pdf

Vaca do Fornecedor Totaler Iparlat a pastar no campo em Idiazabal, Gipuzkoa.
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Código de Boas Práticas Comerciais
Consciente da responsabilidade que se lhe exige
perante as consequências que a sua atividade pode
ter para a sociedade e o ambiente, a Mercadona
promove, há vários anos, práticas de negócio justas
e sustentáveis com o conjunto dos seus fornecedores, o que lhe permite consolidar um setor agroalimentar responsável, que aposta na ecoeficiência e
que, assim, otimiza ao máximo os recursos naturais.
Neste sentido, a empresa aderiu ao Código de Boas
Práticas Comerciais na Contratação Alimentar. Este
acordo voluntário, que se enquadra na Lei de Medidas para Melhorar o Funcionamento da Cadeia Alimentar em Espanha, é impulsionado pelo Ministério
da Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA). Nele
colaboram também várias associações de toda a
cadeia agroalimentar de Espanha, o que, sem dúvida, contribui para consolidar práticas comerciais
justas no setor agroalimentar. Por outro lado, em
Portugal, assinou o Código de Boas Práticas na Cadeia Agroalimentar em 2019.
Setor primário
Há anos que a Mercadona colabora com agricultores, criadores de gado e pescadores para consolidar uma produção que, baseada nos princípios da
economia verde, certifique a sustentabilidade e, ao
mesmo tempo, contribua, por meio da modernização e da inovação, para incluir processos cada vez
mais eficientes e produtivos que sirvam os interesses de todos e cada um dos elos da cadeia.
Na sua aposta no setor primário, a empresa envolve-se profundamente em numerosas iniciativas e projetos que, no seu conjunto, são fonte de sinergias e
de inovação. Um claro exemplo é o Azeite Virgem
Extra Casa Juncal Colheita Antecipada da Mercadona, que provém de terrenos de olival da variedade picual de regadio, situados nos sopés do Parque Natural da Serra de Andújar (Jaén, Espanha).
O envolvimento deste fornecedor, e a colaboração
que tem mantido neste projeto com a Mercadona,
permitiu introduzir nas prateleiras das lojas de Espanha um produto diferenciado, tal como comprovam o New York International Olive Oil Competition
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(NYIOOC) e o London International Olive Oil Competitions (London IOOC), certames que premiaram
a qualidade deste AVE (Azeite Virgem Extra) com
medalhas de ouro.
Outro exemplo é a nova receita tradicional de polvo cozido, que o Fornecedor Totaler Profand elabora, nas suas instalações de Vigo, com água, sal e
sem nenhum aditivo. Esta nova receita, que graças
às sessões de coinovação incluiu uma das qualidades que os “Chefes” mais valorizam, a “dentada”
macia, mas não mole, está disponível no sortido
da Mercadona em três formatos diferentes (de um
quilo, de meio quilo e no formato de tentáculos de
polvo sem cabeça), todos em cuvetes de plástico
100 % reciclável e elaboradas com 85 % de material
reciclado.
A aposta numa cadeia agroalimentar sustentável e
cada vez mais moderna e eficiente também foi mantida em 2021 em Portugal. Desta forma, e na sua
procura pelos melhores fornecedores do país para
oferecer os produtos de maior qualidade aos seus
“Chefes”, a empresa trabalha há anos com a Unileite-LactAçores, fornecedor especializado que produz
queijo flamengo Açores Hacendado, um produto tradicional do país luso que se apresenta tanto em bola,
como em barra, fatias, cubos ou ralado. A colaboração mantida com este fornecedor tem permitido
à empresa valorizar este produto, não só nas prateleiras dos seus supermercados em Portugal, mas
também, devido à sua qualidade e ao seu caráter
tradicional, em algumas zonas de Espanha, impulsionando assim a exportação de um dos queijos preferidos dos portugueses.
Nesta mesma linha de aproveitamento de sinergias,
a empresa tem trabalhado de perto em 2021 com
fornecedores de diferentes zonas de Portugal. Este
é o caso do fornecedor António Viegas Guerreiro,
uma empresa familiar com mais de 50 anos que
conta com dois barcos, 20 pescadores e 15 pessoas
na fábrica, todos eles responsáveis por garantir que
as suas sardinhas cheguem diariamente das lotas
aos supermercados para poder oferecer o melhor
peixe fresco todos os dias.
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Principais estratégias da Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mercadona

Estabilidade

Produtividade

Planificação

9

Diálogo

Crescimento
partilhado e
sustentabilidade
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Crescimento partilhado e sustentável
Desde a sua fundação, a Mercadona é um projeto que tem apostado no diálogo e na colaboração
como motor de crescimento. Estas atitudes permitem-lhe trabalhar muito de perto com os fornecedores e construir, através das sinergias, da troca de
conhecimentos e da experiência, um ecossistema
empreendedor que aposta na especialização e que
cresce graças ao seu compromisso constante com a
qualidade, tanto de produto como de serviço.
Em 2021, mais de 3.000 fornecedores de produto e
mais de 13.000 fornecedores não comerciais e de serviço, entre os quais se encontram mais de 250 transportadores, contribuíram para que o Projeto Mercadona continuasse a crescer, graças a um modelo de
negócio que promove a estabilidade, a segurança na
compra e a especialização. Um projeto cujo desenvolvimento representou, durante estes doze meses, um
volume total de compras de 21.500 milhões de euros,
21.000 em Espanha e 500 a fornecedores lusos. Em
resumo, um projeto que só cresce se todos os elos da
cadeia crescerem e que, por isso, voltou, mais um ano,
a gerar indústria e foi um motor de desenvolvimento
de numerosas economias locais.
Do mesmo modo, e com o objetivo de reforçar o conhecimento do mercado e, paralelamente, poder dispor da melhor opção para “O Chefe”, a Mercadona,
além de Espanha e Portugal, está presente em 11 países, nos quais 36 pessoas da equipa trabalham com
os melhores fornecedores especialistas para reforçar
o seu sortido e serviço com produtos diferenciados
e da máxima qualidade.
Paralelamente, durante 2021, a empresa continuou a
apoiar a iniciativa #EAtiVese, promovida pela Mercadona em março de 2020, em pleno confinamento,
com o objetivo de impulsionar a recuperação económica de Espanha através de cinco eixos de reativação: empregabilidade, infraestruturas, produtividade,
reinvenção e sustentabilidade. Ao longo destes doze
meses, e através desta iniciativa, valorizou a eficiência
das mais de 5.500 empresas e entidades que aderiram a este projeto, dando visibilidade ao esforço que
tanto empresas como empresários, trabalhadores independentes, empreendedores e colaboradores realizaram, dia após dia, para acelerar e ativar a economia.
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Linha de produção de bolachas do Fornecedor Totaler Florbú em Burgos.
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50

Salsa Rica

2

milhões de euros
de investimento

Agoncillo (La Rioja)

Coca (Segóvia)

Vivero El Pinar

Ampliações das linhas
de maionese e novo
armazém

Nova nave para
morangos

milhões de euros
de investimento

263

Cheste (Valência)
Riba-roja de Túria (Valência)

6,1

Helados Estiu

Ampliações e
melhorias de qualidade
do salmão fumado

3,8

milhões de euros
de investimento

22

novos empregos

Nova fábrica
de gelados
em Cheste

26

milhões de euros
de investimento

50

novos empregos

Novas linhas de frango
ao natural em conserva

Ampliações e
medidas de redução
de plásticos

10,4

milhões de euros
de investimento

14

novos empregos

Alcolea (Córdova)
Sevilha (Sevilha)
Marcilla (Navarra)

novos empregos

Refresco Iberia

La Línea de la Concepción (Cádis)
Málaga (Málaga)
Ribeira (Corunha)

Ubago Group Mare

novos empregos

Frinsa del Noroeste

Espanha

Exemplos de investimento e emprego de Fornecedores Totaler

6,2

milhões de euros
de investimento

36

novos empregos

Melhorias de
instalações para o
vinho do Alentejo

4

milhões de euros
de investimento

15

Redondo (Évora)

Nova fábrica de
pastelaria sem glúten

55

novos empregos

Ampliação da fábrica
de queijo flamengo
Lamego (Viseu)

milhões de euros
de investimento

7

novos empregos

Lacticínios do Paiva

48

1,3

milhões de euros
de investimento

2,9

milhões de euros
de investimento

11

novos empregos

Portugal
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novos empregos

Novas linhas
de pizza e melhorias
ambientais
Gurb (Barcelona)

23

milhões de euros
de investimento

novos empregos

novos empregos

Casa Tarradellas

Ampliação das linhas
de legumes congelados
Fustiñana (Navarra)
Alfaro (La Rioja)

32

Congelados de
Navarra

17

milhões de euros
de investimento

Casa Relvas

Pinto (Madrid)

Novos escritórios e
nova loja de sushi

Fraga (Huesca)

Brioixpan

Leroy Processing
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3.3 Uma rede logística de qualidade
Para poder prestar um serviço ótimo e garantir
a eficiência na sua atividade, a Mercadona dispõe de uma rede de distribuição de qualidade:
mais de 1,4 milhões de metros quadrados que a
empresa otimiza para “fabricar mais com menos
recursos”, através de processos e estratégias que
perseguem o equilíbrio entre a eficiência ambiental e a económica, que reduzem o impacto
no meio e nas cidades e, ao mesmo tempo, minimizam, através de protocolos responsáveis e do
seu compromisso com a inovação e a tecnologia
vanguardista, a repercussão em cada zona e bairro onde está presente.
Avanços nos blocos logísticos
A rede logística da Mercadona está formada por
um total de 16 blocos logísticos operacionais, 2 armazéns satélites e 2 armazéns reguladores. Com
esta rede, a Mercadona abastece os 1.662 supermercados que tem, tanto em Espanha como em
Portugal, liderada por uma equipa de 10.700 profissionais cujo esforço, envolvimento e adaptação
constante permitem dar resposta às necessidades
dos “Chefes”.
A Mercadona destina importantes recursos para
reforçar, ano após ano, a sua rede logística, para
a transformar constantemente e a adaptar a cada
meio e contexto. Este esforço de investimento alcançou os 170 milhões de euros em 2021, ano em
que foram realizadas importantes melhorias, como,
por exemplo, as executadas em Portugal, com a incorporação no bloco logístico da Póvoa de Varzim
(Porto) de uma nave de frescos, cuja atividade começará no início de 2022.
Outra das melhorias logísticas da empresa neste
país foi a aquisição de uma parcela de 440.000
metros quadrados em Almeirim (Santarém), onde,
após resolver os trâmites administrativos, começarão, em 2022, as obras de construção daquele que
será o segundo bloco logístico da Mercadona em
Portugal, que se prevê inaugurar em 2024.
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No caso de Espanha, o esforço realizado permitiu
inaugurar, em Saragoça, o serviço de secos e, em
San Isidro (Alicante), o de perecíveis. Por outro lado,
os blocos logísticos andaluzes de Guadix (Granada)
e Huévar del Aljarafe (Sevilha) arrancaram com novas naves de congelado e de peixe, respetivamente.
Do mesmo modo, o bloco logístico de Villadangos
(Leão) iniciou, no final do ano, novos serviços de
perecíveis e congelados.
Além disso, em 2021, a empresa pôs em marcha
parte do seu bloco logístico de Parc Sagunt (Valência), a partir do qual realiza serviços de produtos frescos para, aproximadamente, uma centena de lojas localizadas em Valência, Castellón,
Teruel e Cuenca. Nesse mesmo ano, a Mercadona
investiu mais de 27 milhões de euros no arranque
de parte deste armazém, no qual trabalham 170
pessoas. O objetivo é que esteja totalmente operacional em 2026.

Blocos logísticos em 2021

16

blocos logísticos operacionais

1,4

milhões de metros
quadrados

170

milhões de euros de
investimento
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13 Vitória

9 Villadangos
del Páramo

Barcelona

@
12 Abrera
R
3 Sant Sadurní d’Anoia
R2 Sant Sadurní
d’Anoia Regulador

10 Saragoça

14 Póvoa de Varzim

Madrid

@

15 Getafe

7 Ciempozuelos
València

@

R1 Riba-Roja

17 Almeirim

A

16 Parc Sagunt

A1 Mercapalma

1 Riba-Roja de Túria

R

de Túria Regulador

@

Alicante
4 San Isidro

11 Guadix

5 Huévar
Sevilha

@
2 Antequera

6 Granadilla de Abona
A
A2 Fuerteventura

8 Ingenio

Bloco logístico em
funcionamento

Bloco logístico
em construção

A

Armazém
satélite

R

Armazém
regulador

Raio de ação

@

Colmeia em
funcionamento

@

Colmeia
em construção

1

RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valência

10 SARAGOÇA, Saragoça

A2 FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

2

ANTEQUERA, Málaga

11

R1 RIBA-ROJA DE TÚRIA REGULADOR, Valência

GUADIX, Granada

3	SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona

12 ABRERA, Barcelona

4

SAN ISIDRO, Alicante

13 VITÓRIA, Álava

5

HUÉVAR, Sevilha

14	PÓVOA DE VARZIM, Porto

6	GRANADILLA DE ABONA, Tenerife

15 GETAFE, Madrid

R2	
SANT SADURNÍ D’ANOIA REGULADOR, Barcelona
COLMEIAS (armazém online)
VALÊNCIA
BARCELONA

(Santa Cruz de Tenerife)

16 PARC SAGUNT, Valência

7

CIEMPOZUELOS, Madrid

17 ALMEIRIM, Santarém (em construção)

8

INGENIO, Gran Canária (Las Palmas)

A1 MERCAPALMA, Palma de Maiorca

ALICANTE (em construção)

9

VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Leão

		 (Ilhas Baleares)

SEVILHA (em construção)

MADRID
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Blocos logísticos mais sustentáveis
Para continuar a reforçar a qualidade e excelência no seu serviço, a Mercadona continuou a
apostar ao longo de 2021 na transformação da
sua estrutura logística, cada vez mais inovadora
e respeitadora do ambiente. O melhor exemplo
disso é o Armazém Século XXI, projeto que a empresa iniciou em 2007, na localidade madrilena
de Ciempozuelos. Este tipo de armazém inteligente aposta na tecnologia e na inovação para
modernizar e otimizar os processos, o que lhe
tem permitido não só dotar de maior segurança
estes meios, como também eliminar os esforços
excessivos para prevenir e reduzir o risco de acidentes laborais.

Miguel Ángel, colaborador do bloco logístico de San Isidro, Alicante.
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Manuel, colaborador do bloco logístico de Guadix, Granada.

Atualmente, a Mercadona conta, além do de Madrid,
com 3 blocos logísticos inteligentes, localizados em
Villadangos del Páramo (Leão), Abrera (Barcelona) e
Vitória (Álava); e realizou a ampliação das instalações
logísticas de Guadix (Granada), Saragoça (Saragoça)
e San Isidro (Alicante); além da construção do bloco
logístico de Parc Sagunt (Valência). Todos eles, modelos mais sustentáveis e responsáveis, que otimizam
a eficiência e permitem gerar postos de trabalho qualificados e de qualidade neste âmbito.
Dentro da sua aposta na sustentabilidade enquadra-se
também a participação da empresa na iniciativa Lean
& Green, impulsionada em Espanha pela AECOC, que

O Fornecedor

é a maior plataforma europeia de colaboração focada na redução das emissões associadas à cadeia de
abastecimento.
O seu trabalho neste âmbito, no qual conseguiu comprovar uma redução de 27 % das emissões de CO2 equivalente nos seus processos logísticos entre 2015 e 2020,
deu à empresa a sua primeira estrela Lean & Green.
A iniciativa Lean & Green está alinhada com os objetivos definidos pelo Acordo de Paris (COP21) para alcançar a neutralidade climática em 2050. A Mercadona
faz parte deste projeto internacional e interprofissional
desde 2020, ao qual já aderiram mais de 200 empresas

Aridio, colaborador do bloco logístico de Getafe, Madrid.

europeias que devem contar com um sistema de monitorização rastreável e transparente das suas emissões.
Este programa está estruturado em cinco níveis,
cada um deles com objetivos de redução de gases
com efeito estufa quantificáveis. Uma vez alcançado o objetivo de cada nível, a empresa é premiada com uma estrela, até um total de cinco. A
obtenção desta primeira estrela
representa um incentivo para a
Mercadona, cujo compromisso é
continuar a trabalhar no seu plano de redução até conseguir os
exigentes objetivos que definiu.

Inmaculada, colaboradora do bloco logístico de Parc Sagunt, Valência.
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Capítulo 4

A Mercadona mantém
com A Sociedade
o compromisso
conjunto de preservar
o ambiente e gerar
um retorno positivo
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A Sociedade

S

Em 2021, a Mercadona continuou a aplicar o
seu modelo de empresa para, dia após dia,
ir construindo as bases de um propósito
comum, partilhado por todos os que formam
a empresa: conseguir um impacto social
mais positivo para a sociedade e o ambiente.
Tudo isso, gerando bem-estar e difundindo
amplamente os nossos benefícios. Porque só
através de práticas empresariais que produzem
de forma eficiente, responsável e sustentável
ambientalmente estaremos a responder às
necessidades que, como empresa, a sociedade
nos exige

.
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4.1 Um esforço reconhecido
Além da complexidade da pandemia, a empresa teve de fazer frente a diferentes cenários ao
longo do ano. Nesse contexto, a Mercadona continuou a estreitar os seus vínculos com as várias
zonas onde está presente, entendendo as suas
necessidades e oferecendo, na medida das suas
possibilidades, soluções e apoio.

dão concedido à Mercadona pela Associação de
Vítimas da COVID-19 e os prémios concedidos
pelas câmaras municipais de Salamanca e Plasencia (Cáceres), assim como pela Proteção Civil
de Moralzarzal (Madrid), todos eles em reconhecimento pelo papel da empresa e da sua equipa
como setor essencial.

Exemplos claros são os efeitos da tempestade
Filomena, em janeiro de 2021, que exigiram um
esforço especial para continuar a abastecer os
supermercados; ou os provocados pela erupção
do vulcão de Cumbre Vieja que, durante praticamente os três últimos meses do ano, colocou
a ilha espanhola de La Palma num estado constante de emergência, ao qual a Mercadona respondeu desde o primeiro dia com doações de
artigos de primeira necessidade e limpeza para
os afetados, incluindo máscaras FFP2.

Mais um ano, os irmãos Gómez, acionistas da
empresa, premiaram e agradeceram o trabalho
que os profissionais dos corpos de segurança de
Antequera realizaram para manter o bem-estar
de todos os cidadãos, através de uma nova edição do Prémio Patrocinio Gómez. Por outro lado,
o Prémio Juan Manuel Gómez Serrano distinguiu
o compromisso demonstrado por Joaquín Ruiz
Luque, voluntário da Proteção Civil; por Sergio
Martín, pertencente à Polícia Local; e por Santiago Paradas, membro da Polícia Nacional.

Apesar de todas estas adversidades, as 95.800
pessoas que fazem parte dos seus recursos humanos, assim como o resto da cadeia de montagem da empresa, souberam enfrentar, durante
estes doze meses, todos os desafios que surgiram, dando o melhor de si próprias com o objetivo de poder estar à altura do que a sociedade
exigia dela. Este envolvimento para ser capazes
de entender as suas necessidades e dar-lhes resposta foi recompensado com diferentes galardões que reconhecem o esforço realizado, motivam aqueles que fazem parte do projeto para
continuar a melhorar e confirmam que a relação
da Mercadona com a sociedade gera valor e retorno para ambas as partes.

Esta forma de se relacionar com a sociedade,
de entender as suas necessidades e de ser parte
ativa da sua transformação, permitiu à empresa
ser, mais um ano, a empresa com melhor reputação no seu setor e a segunda a nível nacional, de
acordo com os dados do Ranking Geral de Empresas 2021 do Monitor Espanhol de Reputação
Corporativa (MERCO). Este monitor também coloca Juan Roig no primeiro lugar do Ranking Geral de Líderes em 2021, posição que o Presidente
da Mercadona ocupa há três anos seguidos.

Um claro exemplo disso é o reconhecimento realizado pela Casa de Sua Majestade o Rei que,
por ocasião do VII Aniversário no trono de S.M.
o Rei Dom Felipe VI, decidiu conceder à Mercadona a Condecoração da Ordem de Mérito Civil,
em reconhecimento pela sua tarefa de relevância e como serviço essencial durante a pandemia. Nesta mesma linha, cabe destacar o galar-
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Todos estes reconhecimentos refletem a relevância que o Modelo de Qualidade Total confere à sociedade e as iniciativas que impulsiona
constantemente para gerar ambientes de prosperidade partilhada. Um modelo de gestão que
persegue a excelência e cuja solidariedade não
é só reconhecida pela sociedade, mas também
premiada, facto que é um orgulho e uma responsabilidade para todos aqueles que diariamente
fazem que o projeto Mercadona seja uma realidade sustentável.
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Condecoração da Ordem de Mérito Civil

Elena, colaboradora do supermercado de Montigalà em Badalona, Barcelona, a receber, em representação da equipa da Mercadona, a Condecoração da Ordem de Mérito Civil das mãos de Sua Majestade o Rei de Espanha Dom Felipe VI e de S.A.R. a
Princesa de Astúrias.

Os irmãos Gómez, acionistas da Mercadona, na entrega do Prémio Juan Manuel Gómez
Serrano.

Ana Baschwitz, presidente da Associação de Vítimas da
COVID-19, e Gonzalo Canelada, responsável de relações
externas da Mercadona, na entrega do reconhecimento
à empresa empresa pelo trabalho realizado durante a
pandemia.

Vencedores do Prémio Patrocinio Gómez, impulsionado pelos irmãos Gómez.
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4.2 Crescimento sustentável
e partilhado
A Mercadona é um projeto que se envolve na evolução da sociedade. Para isso, estabelece relações
fluidas com os meios onde desenvolve a sua atividade, nos quais mantém um diálogo permanente
e promove inúmeras iniciativas em benefício destes lugares, aplicando, deste modo, uma das verdades universais que servem de fundamento ao
seu Modelo de Qualidade Total: “para poder receber, primeiro temos de dar”.
Fiel a esta realidade, a empresa promove assim
um comportamento ético e responsável com o
qual, além disso, impulsiona numerosas iniciativas em benefício da sociedade. Através de uma
atitude proativa, baseada na transparência e na
confiança, envolve-se nas necessidades dos seus
meios, tanto locais como de âmbito nacional ou
global, e propõe soluções destinadas a resolver
os problemas reais existentes, dentro de um quadro de colaboração em que a empatia e o esforço
são uma constante.
Em 2021, toda esta tarefa teve um resultado positivo para a sociedade, que se traduziu em dados
concretos, como, por exemplo, a criação de 800
postos de trabalho estáveis e de qualidade, que
permitiram fechar o exercício com uma equipa
de 95.800 pessoas plenamente comprometidas.
Além disso, investiu um total de 1.200 milhões de
euros para continuar a consolidar o seu projeto
partilhado de empresa, um modelo responsável e
sustentável cujo crescimento é, ao mesmo tempo, um impulso para o resto da sociedade.
Uma das provas mais evidentes deste impulso é a
contribuição fiscal realizada, ano após ano, para
as Administrações Públicas. Em 2021, e no caso
de Espanha, a sua contribuição a título de impostos suportados e cobrados foi de 1.955 milhões de
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euros, dos quais 931 milhões correspondem a pagamentos à Segurança Social, 197 milhões ao IRC,
685 milhões ao IVA e IRS e 142 ao pagamento de
diversos impostos e taxas. No caso de Portugal,
foi a Irmãdona quem fez estas contribuições. Concretamente, 62 milhões de euros em impostos suportados e cobrados, dos quais 13 milhões de euros correspondem à Segurança Social, 1 milhão de
euros ao IRC, 43 milhões de euros ao pagamento
do IRS e do IVA e 5 milhões de euros a outros impostos e taxas.
Desta forma, o Projeto Mercadona continuou a
crescer com a ajuda da sociedade para, ao mesmo tempo, reverter grande parte dos seus resultados em benefício da mesma, tal como comprova o facto de que, no caso de Espanha, tenha
contribuído com um total de 25.172 milhões de
euros para o PIB de 2021, valor que representa
2,09 % do total. A isto é preciso acrescentar o
impacto na arrecadação fiscal durante estes doze
meses que, com um valor de 9.007 milhões, representa um impacto adicional de 2 % na arrecadação total estimada das Administrações Públicas espanholas.
De facto, o protagonismo da Mercadona e a incidência da sua atividade no desenvolvimento do
conjunto de Espanha têm uma relevância cada
vez maior. Assim o comprova o Instituto Valenciano de Investigações Económicas (Ivie). De
acordo com os seus dados, a atividade da Mercadona, à qual é preciso somar a do conjunto
dos fornecedores com que trabalha e a do resto
da cadeia de montagem, gerou, nestes doze meses, um total de 660.751 postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos, valor que lhe permite
ser corresponsável por 3,7 % do emprego total
em Espanha.

A Sociedade

Impacto da atividade económica da Mercadona
Contribuição total de rendimentos, emprego e arrecadação fiscal*

25.172

660.751

milhões de euros

postos de trabalho
em Espanha

contribuição conjunta
para o PIB
2,09 % do PIB espanhol

3,7 % do emprego
total em Espanha

9.007
milhões de euros

de arrecadação fiscal
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

milhões de euros
+3 % relativamente a 2020

milhões de euros
+96 % relativamente a 2020

Contribuições fiscais
suportadas Mercadona

Contribuições fiscais
suportadas Irmãdona

Segurança Social

Segurança Social

milhões de euros

milhões de euros

1.955

778

62

9

IRC

IRC

milhões de euros (taxa em vigor de 21,5 %)

milhões de euros

197

1

Outros impostos e taxas

Outros impostos e taxas

milhões de euros

milhões de euros

Contribuições fiscais
arrecadadas Mercadona

Contribuições fiscais
arrecadadas Irmãdona

Segurança Social

Segurança Social

milhões de euros

milhões de euros

IRS

IRS

milhões de euros

milhões de euros

IVA

IVA

142

153

389
296

milhões de euros

5

4
6

37

milhões de euros

*Dados atualizados segundo a metodologia utilizada pelo Instituto Valenciano de Investigações Económicas (Ivie) em
2021.
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4.3 Compromisso com o
cuidado do planeta
A Mercadona, como empresa responsável, continua
com o seu compromisso firme de “continuar a cuidar
do planeta”. Consciente de que a sustentabilidade e
o respeito pelo ambiente são valores irrenunciáveis,
conta com um Sistema de Gestão Ambiental próprio.
Através deste, procura reduzir o impacto que a sua
atividade provoca, repensando cada processo, com o
objetivo de otimizar o uso dos recursos naturais, aumentar a sua eficiência energética, reduzir o desperdício e minimizar a sua pegada de carbono.
Para tudo isso, a empresa realizou, em 2021, um importante esforço de investimento, ao destinar um total de
49 milhões de euros a diferentes iniciativas e medidas,
muitas delas transversais e todas dirigidas a ser cada
vez mais sustentável. Além disso, contou também com
o apoio do conjunto da sua cadeia de montagem, cujo
trabalho preventivo e compromisso permitiram gerar
sinergias e continuar a consolidar um modelo de empresa eficiente e competitiva, cada vez mais comprometida com a preservação da biodiversidade e dos
ecossistemas e o uso eficiente dos recursos. Em resumo, uma empresa responsável, que procura fazer cada
vez mais com menos recursos naturais e permanecer
continuamente alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Valor partilhado
A Mercadona cumpre estritamente a legalidade em
vigor e, internamente, promove um comportamento
ético apoiado através do seu Comité de Cumprimento
Normativo, que tem como tarefa a função de supervisionar o modelo de organização e de gestão de uma
forma imparcial, independente, objetiva e confidencial.
Além disso, e relativamente aos Direitos Humanos, a
empresa cumpre todos os padrões normativos exigidos, de acordo com a legislação em vigor, e pede aos
seus fornecedores o mesmo nível de compromisso
nesta matéria. Do mesmo modo, toda a equipa da Mercadona e da Irmãdona recebe um plano de formação
baseado na Qualidade Total, modelo de gestão cujos
fundamentos são as verdades universais e o paradigma que formam os seus valores e comportamentos.
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Edith, “Chefe” do supermercado de Mercat de la Salt em Salt, Girona
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Saco de ráfia reutilizável da Mercadona.

Ginés, colaborador da Mercadona Online, com uma carrinha de distribuição movida a gás.
Ponto de carregamento de veículos elétricos.

Íman da Estratégia 6.25 com informação para reciclar.

Talheres reutilizáveis e copos de cartão da secção de Pronto a Comer.

83

Economia Circular
No seu compromisso com a sustentabilidade, a
Mercadona aposta em estratégias baseadas nos
princípios da Economia Circular. Para isso, todos os
que fazem parte do seu projeto são conscientes da
necessidade de reduzir, reciclar e reutilizar materiais, assim como de trabalhar constantemente nos
processos para introduzir melhorias que criem valor
acrescentado e consolidem a eficiência da empresa.
Estratégia 6.25
Com a firme convicção da necessidade de se adaptar à transição ecológica como quadro geral de
atuação, a Mercadona continuou, em 2021, a impulsionar a sua Estratégia 6.25, que destina um investimento de 140 milhões de euros até 2025 para
alcançar o triplo objetivo de reduzir o plástico em
25 %, conseguir que todas as embalagens de plástico sejam recicláveis e reciclar todos os resíduos de
plástico.
De facto, o trabalho realizado neste sentido foi tal
que, em menos de um ano, a empresa conseguiu
transformar todas as suas lojas em Lojas 6.25, esforço que representou um investimento de 30 milhões
de euros, mas que permitiu reforçar o seu compromisso com o ambiente e consciencializar e informar
melhor os “Chefes” e colaboradores sobre a importância de reciclar, colocando à sua disposição contentores para depositar de forma separada papel e
cartão, plástico e metal, resíduos orgânicos, luvas,
pilhas e cápsulas de café, promovendo os princípios
da Economia Circular.
No quadro da Estratégia 6.25, trabalha-se intensamente, em colaboração com os fornecedores, para
aumentar a reciclabilidade das embalagens, tarefa
à qual a empresa está a destinar importantes recursos. Prova disso são as alterações realizadas em
2021 nas embalagens de alguns produtos, como,
por exemplo, em toda a categoria de cápsulas de
café Hacendado, ou nas tabletes de Chocolate Classic Hacendado, que agora se vendem em caixas de
cartão. Noutros casos, como no da categoria dos
ambientadores de varetas, também foi substituído
o plástico pelo vidro.
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Gestão de resíduos e prevenção do desperdício
alimentar
Outro ponto essencial das políticas de Economia
Circular da Mercadona é realizar uma correta gestão dos resíduos para que consiga aproveitar melhor e prolongar a vida útil dos recursos. Primeiro,
isto implica um importante trabalho de prevenção
e, em segundo lugar, de introdução de medidas que
promovam a reutilização, reparação e reciclagem
dos materiais.
Um bom exemplo é o pool de embalagens reutilizáveis Logifruit que a Mercadona incorporou no seu
modelo logístico, com elementos como caixas, paletes e palotes que, nos seus mais de cinco anos
de vida útil, realizam múltiplas rotações, otimizam
a logística inversa e evitam o uso de milhares de
toneladas de materiais de uso único.
Em relação ao desperdício alimentar, a Mercadona
leva a cabo medidas de caráter preventivo como,
por exemplo, a denominada “árvore completa”, que
tenta aproveitar toda a produção, seja na venda direta ou para um uso produtivo diferente, e ajustar
os pedidos às vendas utilizando ferramentas informáticas de última geração. Nesta mesma linha,
mantém ativas diferentes ações nos seus supermercados, como a liquidação de produtos frescos e a
doação dos excedentes alimentares e produtos de
limpeza e higiene a entidades sociais.
Além de tudo isto, a Mercadona participa desde
o seu início nas iniciativas “Mais alimentos, menos
desperdício” do Ministério da Agricultura, Pesca e
Alimentação e “A alimentação não tem desperdício,
aproveite-a”, liderada pela AECOC, que procuram
gerar sinergias entre todos os intervenientes da cadeia de abastecimento para reduzir o problema do
desperdício alimentar. Da mesma forma, a empresa tem promovido este compromisso em Portugal
onde, através da Irmãdona, participa na estratégia
que as empresas do setor têm implementado há vários anos contra o desperdício alimentar. Assim, no
início de 2021 aderiu ao movimento Unidos Contra
o Desperdício.
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Toneladas de resíduos separados e reciclados

Madeira

Papel e cartão

Plástico (inclui esferovite)

2020

2021

3.899

5.127

233.185

245.070

16.701

17.754

78 %
22 %

79 %
21 %

Taxa de reciclagem
(sobre o total de resíduos gerados)

Reciclado/Valorização
Destruição

Caixotes do lixo de reciclagem na zona de mesas e cadeiras do supermercado de La Cochera em San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
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Redução de emissões
Os processos levados a cabo pela cadeia de
montagem da Mercadona geram emissões de diversos gases que contribuem para as alterações
climáticas. Por isso, o cálculo da pegada de carbono é um indicador ambiental que pretende refletir a totalidade de gases com efeito de estufa
emitidos por efeito direto ou indireto da empresa
num período de tempo determinado para, a partir de aí, tomar decisões e elaborar um plano de
redução de emissões.
Durante anos, a Mercadona elaborou um inventário no qual se recolheram estes impactos. Recentemente, este cálculo foi modificado para o
adaptar à norma internacional ISO 14064, com a
qual a Mercadona calculou as suas emissões diretas e indiretas de consumo de eletricidade nos
últimos anos. No caso de 2020, tanto a metodo-
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Camião movido a gás natural liquefeito em Valência.

logia como o cálculo foram verificados pela AENOR como parte do processo de normalização e
transparência destes indicadores.
Medidas como a renovação da frota com combustíveis alternativos, a mudança de gases refrigerantes nos equipamentos de refrigeração ou a
utilização de sistemas mais eficientes, como os
comboios para o transporte de mercadorias, são
uma aposta na sustentabilidade e na consequente redução da pegada de carbono dos processos
da Mercadona.
Transporte sustentável
Dentro da aposta no transporte sustentável, a
empresa tem introduzido numerosas melhorias
na frota, por exemplo, a eliminação de elementos
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que não acrescentam valor, como o porta-paletes ou o pneu sobresselente, para reduzir o peso
total do veículo e conseguir carregar mais uma
tonelada por camião do que a média do setor.
Nesta mesma linha, e seguindo a estratégia de
utilizar veículos com maior capacidade, a empresa está a trabalhar e a estudar, desde 2016,
a utilização do megarreboque como alternativa de transporte, para reduzir o número de viagens; assim como a logística inversa, para evitar
viagens sem carga, o que lhe permitiu alcançar,
em 2021, uma taxa de enchimento de 82 %. No
final de 2021, a Mercadona tinha no ativo 40
megarreboques.
Além disso, tem contratada uma frota de 119
camiões movidos a gás natural liquefeito e 15 a
gás natural comprimido. A Mercadona aposta
em veículos que cumprem os mais exigentes padrões em matéria de emissões poluentes, como
demonstra o facto de que 99 % da frota contratada se ajusta às normas de motor Euro VI C,
Euro VI D e, como novidade em 2021, Euro VI E.
Adicionalmente, tem continuado a aproveitar a
descarga urbana silenciosa, que está operacional
num total de 822 supermercados. Esta modalidade permite reduzir o tráfego ao utilizar camiões
de maior tonelagem fora das horas de ponta, evitando engarrafamentos, agilizando os processos
de descarga e reduzindo assim a poluição, tanto
acústica como atmosférica.
Em 2021, a empresa continuou a colaborar ativamente na iniciativa Lean & Green da AECOC, à
qual aderiu há um ano e cujo propósito é alcançar os objetivos definidos na Cimeira do Clima de
Paris (COP21). A sua participação neste programa tem sido excelente durante estes doze meses, ao comprovar uma redução de 27 % nas suas
emissões de CO2 derivadas dos seus processos
logísticos, marco que lhe valeu a sua primeira estrela Lean & Green.

Otimização logística em 2021

119

camiões movidos a
gás natural liquefeito

15

camiões movidos a gás natural
comprimido

40

megarreboques
no ativo

99 %

da frota cumpre
a norma de motor Euro VI

822

supermercados com logística
silenciosa fora das horas de ponta

82 %

de taxa de enchimento
dos camiões
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Pegada de Carbono (kg CO2/m3 de mercadoria1)
2020

Intensidade de carbono das emissões diretas,
incluindo transporte de mercadorias

13,56

Intensidade de carbono da compra
e consumo de eletricidade

8,09

Emissões totais de CO21

830.482

Redução anual de emissões1

120.000

toneladas

toneladas

Emissões de substâncias destruidoras do ozono

A Mercadona e a Irmãdona não utilizam
substâncias que destruam o ozono

1. Pegada de Carbono calculada de acordo com a norma ISO 14064. Dados de 2020 verificados pela AENOR.
Dados provisórios de 2021.
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2021

Certificado Medio Ambiente
CO2 Calculado

11,88

7,76

HCO-2022/0002
AENOR certifica que la organización

MERCADONA, S.A.

genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2012 emisiones totales t CO2e
Año 2019: unas emisiones totales de 950.614t CO2 e (Alcance 1: 559.572 t CO2 e; Alcance 2: 391.043 t CO2 e
Año 2020: unas emisiones totales de 830.482 t CO2 e (Alcance 1: 520.182 t CO2 e Alcance 2: 310.300 t CO2 e
y se compromete a su seguimiento en el tiempo.
para las actividades:

771.958

El alcance de la verificación se establece para las actividades que presta la
organización dentro del GRUPO MERCADONA, para las actividades de compra,
entrega a las tiendas de productos, aprovisionamiento en los almacenes para
abastecer a las tiendas y al cliente final en su domicilio.
El GRUPO MERCADONA está compuesto por MERCADONA, S.A., empresa de
supermercados situada en todo el territorio de España e IRMADONA
SUPERMERCADOS, S.A., filial en Portugal.

toneladas

Las actividades objeto de la verificación se establecen en dos alcances
(siguiendo las directrices de la Norma ISO 14064-1:2012 que son:
Alcance 1: Emisiones directas de GEI
Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo de electricidad
adquirida en las instalaciones.

56.000
toneladas

que se realizan en:

CL VALENCIA, 5. 46016 - TAVERNES BLANQUES (VALENCIA)

periodo calculado:

2019,2020

conforme al:

Fecha de emisión:

Informe de Emisiones Verificado del periodo 2019, 2020 y la Declaración de
Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de fecha 23 de diciembre de
2021
2022-01-20

A Mercadona e a Irmãdona não utilizam
substâncias que destruam o ozono
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado do cálculo da Pegada de Carbono da Mercadona do ano 2020, emitido
pela AENOR.
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Eficiência energética
O Sistema de Gestão Ambiental da Mercadona persegue a otimização do consumo de energia, o que
implica pôr em marcha políticas de uso responsável dos recursos energéticos. Neste sentido, um dos
seus máximos expoentes é a loja ecoeficiente, que
inclui medidas que permitem uma poupança energética de até 40 % em comparação com uma loja
convencional.
Este tipo de lojas dispõe, por exemplo, de melhorias
de isolamento tanto na envolvente como nos móveis de frio, iluminação LED e gestão inteligente do
consumo energético em todo o recinto. Além disso,
e graças às novas tecnologias de refrigeração, este
tipo de supermercado inclui sistemas de refrigeração
mais sustentáveis, que reduzem o uso de gases fluorados e as emissões de gases com efeito de estufa.
Todos estes benefícios transformam as lojas ecoeficientes num projeto diferenciado no qual a Mercadona aposta decididamente, como reflete o facto de,
no fecho de 2021, a empresa contar, em Espanha e
em Portugal, com um total de 1.379 lojas com estas
características, 83 % do total. A empresa também
tem vindo a introduzir, há vários anos, as energias
renováveis, como se pode comprovar pela inclusão
de painéis solares nas lojas, blocos logísticos e Colmeias. No total, 11.500 placas solares que representam 5.549 kWn de potência nominal instalada e uma
poupança de 1.446 toneladas de CO2 por ano.
Do mesmo modo, tem continuado com a instalação de pontos de carga para veículos elétricos nos
estacionamentos das suas lojas, blocos logísticos e
escritórios, tendo alcançado um total de 1.762 instalações deste tipo (1.704 em Espanha e 58 em Portugal), mais 271 que em 2020. A poupança de água
também é uma prioridade para a Mercadona. A este
respeito, 100 % do seu abastecimento é feito através das redes de água municipais, mas com um sistema de telegestão em tempo real que lhe permite
detetar fugas na rede. Além disso, o bloco logístico
de Abrera (Barcelona) dispõe de três 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.
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Poupança consumo elétrico
Em 2020

25,7

milhões de kWh

Em 2021

16,8
milhões de kWh

Consumo energético
Em 2020

7.860.106
GJ

Em 2021

7.634.639
GJ
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Painéis solares instalados no supermercado de Avenida Marià Fortuny em Reus, Tarragona.
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4.4 Mercadona social e responsável
A Mercadona é um projeto empresarial solidário, que
cresce com a ajuda da sociedade e que também se
envolve no seu desenvolvimento, impulsionando,
através de um Plano de Ação Social próprio, iniciativas que procuram melhorar a qualidade de vida dos
mais necessitados, que fomentam a coesão social e
que promovem a formação, a inovação e o empreendedorismo como motores de crescimento. Do mesmo modo, colabora com diferentes entidades e instituições em Espanha e em Portugal.
Signatária do Pacto Mundial
A Mercadona aderiu em 2011 ao Pacto
Mundial das Nações Unidas, a maior associação que existe de defesa dos valores fundamentais em matéria de Direitos
Humanos, normas laborais, ambientais e
luta contra a corrupção. Durante todos
estes anos, a empresa envolveu-se ativamente neste
projeto voluntário, no qual participam mais de 13.000
entidades signatárias de 170 países diferentes, o que
o converte no maior e mais ambicioso projeto de responsabilidade social do mundo.
Em 2021, continuou a trabalhar para impulsionar as
várias iniciativas existentes ao abrigo deste Pacto e
colaborou na elaboração de um guia de boas práticas, orientado para ajudar as empresas de alimentação e bebidas a promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).
Colaboração com entidades sociais
No seu compromisso com a sociedade, a Mercadona
desenvolve um plano de ação social que se materializa através da colaboração direta com numerosas
entidades sociais de diferente caráter dedicadas ao
atendimento dos grupos mais vulneráveis e com necessidades específicas, com o objetivo de contribuir
para melhorar a sua situação e oportunidades.
Este apoio solidário, que a empresa mantém há vários
anos e que faz parte da sua responsabilidade como em-
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presa, intensificou-se em 2021, ano de uma complexidade tremenda derivada da COVID-19 e de diferentes catástrofes, cujos efeitos e consequências se agravaram
nos grupos que sofrem uma maior vulnerabilidade.
Isto reflete-se nos dados das doações de alimentos realizadas ao longo do ano, 20.600 toneladas, valor que representa um aumento de 21 % comparativamente com
2020. Deste total, 19.200 toneladas foram distribuídas
entre mais de 350 cantinas sociais, bancos alimentares
e instituições sociais de Espanha, enquanto as restantes
1.400 toneladas serviram para ajudar, através de mais
de 70 instituições de solidariedade idênticas, grupos de
pessoas mais desfavorecidas em Portugal.
Desta forma, a Mercadona voltou a demonstrar, em
2021, que é uma empresa que se envolve com a sociedade e que escuta as suas necessidades. Exemplo disso é a sua participação recorrente na “Grande
Recolha de Alimentos”, organizada pelos Bancos Alimentares de Espanha, assim como nas várias “Operações Quilo” que, em 2021, permitiram, graças à participação dos “Chefes”, dos colaboradores e da equipa
logística da empresa, doar mais de 2.700 toneladas
de alimentos para ajudar a satisfazer as necessidades
básicas dos mais necessitados. Ou também a participação, em Portugal, nas duas recolhas de alimentos
promovidas durante este exercício pelo Banco Alimentar Contra a Fome e a doação especial de Natal
de 82 toneladas a várias instituições sociais do país.
Além disso, ao longo do ano houve situações excecionais que agravaram, devido à sua magnitude, as
condições de vida de muitas pessoas. A Mercadona
participou com o objetivo de mitigar, na medida das
suas possibilidades, os efeitos destas catástrofes. Foi
o caso que ocorreu, desde o final do verão, na ilha de
La Palma, como consequência da erupção do vulcão
de Cumbre Vieja, cujos estragos ainda se mantêm.
Neste caso concreto, a Mercadona participou desde
o primeiro dia, consciente da magnitude do problema, através da doação de 74 toneladas de alimentos
e produtos de primeira necessidade, entre os quais se
encontravam um milhão de máscaras FFP2.
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20.600

toneladas de produtos doados

19.200
em Espanha

1.400

em Portugal

1

2

3

4

Solidariedade com

a ilha de La Palma

74

toneladas de produtos doados

1

milhão de máscaras FFP2

5
1. Ana, colaboradora do supermercado de Montserrat, Valência, durante a Grande Recolha. 2. Samuel, colaborador do supermercado de Avenida 25 de Abril em Águeda, Aveiro; e responsáveis da Cruz Vermelha de Águeda durante uma entrega de alimentos. 3. Fran Amaro e Yoli Burgos,
colaboradores do supermercado de Calle Trigo em Madrid; e Beatriz León e Natalia Castrillo, responsáveis de relações externas da Mercadona;
juntamente com José Manuel Rodríguez e Jimmy Brody, em representação da CEMU, durante uma doação realizada a esta organização. 4.
Ángel, Carmen e María, voluntários de Creu Roja em Maó; juntamente com Vanessa, colaboradora do supermercado de Poima em Maó, Ilhas
Baleares; durante uma entrega de alimentos. 5. Jorge Pérez, responsável de relações externas da Mercadona; juntamente com Domingo Luis
Martín, vice-presidente provincial da Cruz Roja Tenerife; na doação de produtos em solidariedade com a ilha de La Palma.
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Apoio ao empreendedorismo
O Plano de Ação Social da Mercadona também
inclui o apoio à educação e ao conhecimento
como motor de transformação da sociedade.
Consciente de que investir no talento das pessoas é garantir um melhor futuro para todos, a
empresa participa em diferentes projetos externos, que lhe permitem não só renovar ideias e
atrair talento, mas também ampliar pontos de
vista para, entre todos, modernizar os meios.
É neste compromisso da empresa com a promoção da educação e do conhecimento que se
enquadra a sua participação na Marina de Empresas. Este polo empreendedor, localizado em
Valência, faz parte do legado de Juan Roig e tem
como objetivo construir em Espanha um grande ecossistema capaz, precisamente, de atrair e
desenvolver talento. Para isso, conta com três eixos, EDEM, Lanzadera e Angels.
O primeiro, a EDEM, é uma universidade e escola
de negócios que tem vindo a apostar no conhecimento há quase duas décadas, contribuindo
para a formação de mulheres e homens que, com
a sua passagem por esta escola dependente da
fundação presidida por Hortensia Roig e da qual
a empresa é Patrono, se convertem em executivos, empreendedores e empresários.
Em 2021, a EDEM contou com o apoio de 35 universidades partner, assim como de mais de 100
empresas, que partilharam a sua experiência para
potenciar na sociedade o espírito empresarial, a
cultura do esforço e a liderança. Entre elas está
também a Mercadona que, mais um ano, colaborou com a EDEM para formar os executivos do
futuro, como demonstra a participação de Juan
Roig como professor do curso de alta direção
“15x15: 15 dias com 15 empresários líderes” e do
4.º curso dos graus de ADE e de Engenharia e
Gestão Empresarial.
Do mesmo modo, durante estes doze meses, os
executivos da empresa participaram igualmente
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nos programas da EDEM, nos quais contribuíram, ao transmitir e explicar detalhadamente
aos alunos os fundamentos do Modelo de Qualidade Total, para promover a liderança, o espírito empreendedor e a cultura do esforço, convertendo-se assim numa fonte de talento para
a sociedade. Além disso, e como consequência
desta participação tão próxima e direta, a empresa ofereceu a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos aprendidos a um total de
134 estudantes deste centro universitário que,
durante dois meses, realizaram o seu estágio na
Mercadona.
O segundo eixo da Marina de Empresas é a Lanzadera, aceleradora e incubadora de empresas,
que iniciou a sua atividade em 2013 e que atualmente conta com programas especificamente
concebidos para se adaptar à maturidade de
cada empresa participante. Em 2021, este projeto de desenvolvimento do talento empreendedor conseguiu acelerar mais de 400 iniciativas,
800 desde a sua fundação, o que revela o esforço realizado num ano tão complexo como o que
passou. Além disso, durante estes meses lançou
dois novos hubs, de saúde e de mobilidade.
Por outro lado, o terceiro eixo, a Angels, é uma
sociedade de investimento de Juan Roig para
impulsionar, por meio do apoio a projetos sustentáveis e escaláveis que apostam em introduzir na sua gestão o Modelo de Qualidade Total, o
desenvolvimento em Espanha. Desde a sua fundação, a Angels apoiou um total de 35 projetos
empresariais, 11 ao longo de 2021, o que representou um investimento total de 31 milhões de
euros. O seu fórum de investimento é um ponto
de encontro para mais de 200 investidores, no
qual as startups da Marina de Empresas e de fora
dão a conhecer o seu projeto e encontram acompanhamento para a sua viagem. Nestes doze meses, 58 empreendedores apresentaram os seus
projetos, tendo conseguido um financiamento
com um valor total de 2,5 milhões de euros.
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Prémio Rei Jaume I ao Empreendedor

Diego Lorente, secretário-geral e diretor da AVE; Vicente Boluda, presidente da AVE; Benito Jiménez Cambra, presidente e CEO da
Congelados Navarra e Prémio Rei Jaume I ao Empreendedor; e Hortensia Roig, presidente da EDEM Escuela de Empresarios e conselheira da Mercadona.

Aposta no conhecimento partilhado

Hortensia Roig, presidente da EDEM Escuela de Empresarios; Carlos Herrera;
Vicen Balaguer, chefe do gabinete da presidência da Mercadona; e Juan Roig;
numa visita às instalações da Marina de Empresas em Valência.

Javier Jiménez, diretor-geral da Lanzadera; juntamente com Marc Gasol; e Fernando San Emeterio
e Gonzalo García, da seleção de projetos da aceleradora de empresas.

Silvia Gil, tenente-coronel da Guarda Civil e chefe do Comando de Teruel, num
ato de formação da “Triple A” da EDEM.
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4.5 Diálogo e transparência
com a sociedade
Para a Mercadona, o diálogo e a transparência são
elementos-chave para, como é o seu objetivo, estabelecer uma relação duradoura com a sociedade. Uma
relação baseada na transparência, valor irrenunciável,
que faz parte do seu Plano de Ação Social. Através
dele, a empresa pode construir ambientes de confiança que, por meio da escuta ativa e da empatia, contribuem para pôr em marcha iniciativas com as quais
todos ganham, a sociedade e a empresa. Além disso,
e neste quadro da transparência perseguida e defendida pela empresa, esta partilha periodicamente com
a sociedade informação institucional e económica relevante, relacionada com o desenvolvimento da sua
atividade, e dá resposta às diferentes consultas que
recebe a partir dos vários âmbitos da sociedade, tal
como se espera de uma empresa que há vários anos
aposta na comunicação responsável.

individuais ou conjuntas, com as associações de
consumidores mais representativas de Espanha e
Portugal, tanto no âmbito nacional como no autonómico e provincial. Graças a esta relação, conhece
mais profundamente as necessidades dos consumidores, o que lhe permite procurar soluções concretas que acrescentem valor e continuar a fortalecer,
através do diálogo, o Projeto Mercadona.

Relação com os consumidores

Além disso, a empresa promove o desenvolvimento de atividades formativas e informativas,
nas quais participa ativamente com o objetivo
de melhorar a proteção e satisfação dos consumidores e consolidar um projeto diferenciado
capaz não só de prestar um serviço excecional
aos “Chefes”, mas também de detetar, através da
perceção que têm da Mercadona, oportunidades
de melhoria, consciente do muito que ainda pode
fazer neste sentido.

A Mercadona promove há vários anos a participação e colaboração, através da promoção de ações

Este trabalho, consolidado em Espanha há já vários anos, intensificou-se, em 2021, em Portugal,

Colaboração com

127

associações de consumidores

Apoio a

30

eventos e ações promovidos
pelas associações

26

visitas a instalações
da Mercadona
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Ana Carreto, responsável de relações externas centro-sul e associações de consumidores de Portugal, e Ana Tapadinhas, diretora-geral da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
(DECO), na assinatura do acordo de colaboração.

A Sociedade

através da Irmãdona, o que permitiu estreitar
ainda mais, ao longo destes doze meses, os vínculos com a Associação para a Defesa do Consumidor (DECO), com Editores para a Defesa do
Consumidor (DECO Proteste) e com a Associação Portuguesa de Celíacos (APC), com os quais
foram mantidos numerosos encontros, realizadas visitas às instalações e iniciados acordos de
colaboração.
A Mercadona, consciente da relevância que o comércio tem para a sociedade espanhola e portuguesa, participa ativamente em Espanha na Comissão de Concorrência, Comércio e Consumo da
CEOE (C4) e na Comissão de Comércio, Serviços
e Consumo da CIP, a sua homóloga em Portugal.
Ao longo de 2021, a empresa continuou a trabalhar
com ambas as comissões para defender os interesses da distribuição comercial, cujo papel estrutural
e gerador de riqueza e emprego fazem dele um setor estratégico.

“Mesa de Participação”
Em 2014, a Mercadona, juntamente com as Confederações e Federações de associações de consumidores e utilizadores CECU, FUCI, UNAE e CAUCE, deu
início ao projeto “Mesa de Participação” (MPAC).
Este projeto colaborativo, que em 2021 também
criou um Comité Científico próprio, tem vindo
a consolidar-se desde a sua criação como uma
referência no âmbito dos hábitos de consumo e
anualmente partilha com a sociedade o seu inquérito de “Hábitos de Consumo”.
No referido exercício, este trabalho aprofundou
as alterações introduzidas nestes hábitos, tanto
as derivadas da COVID-19, como as associadas à
própria evolução da sociedade.

Participação em

56

congressos e jornadas do setor

28

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

Francisco Marín, vice-presidente da Comissão I+D+I CEOE;
Manuel Martín, responsável jurídico da UNAE; Clara Medina, responsável de relações com associações de consumidores da Mercadona; Gustavo Samayoa, presidente da
FUCI; Montaña Cámara, catedrática de Nutrição e Ciência
dos Alimentos da UCM; Fernando Moner, presidente da
CECU; e Pablo José Contreras, professor na EAE Business
School; durante a apresentação do inquérito “Hábitos de
Consumo 2021”.
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Gestão proativa com a vizinhança
A Mercadona mantém com os seus vizinhos uma relação aberta, baseada principalmente no respeito e no
entendimento mútuo. Através destes valores, e da comunicação transparente que impulsiona por meio do
seu projeto Gestão Proativa de Vizinhos, iniciado em
2014, é capaz de detetar as necessidades que surgem
e harmonizar a atividade comercial com o objetivo de
que esta não interfira nem gere incómodos nos bairros em que está presente.
Em 2021, e fruto desta tarefa de escuta para promover uma convivência saudável com os seus vizinhos,
a empresa inspecionou em Espanha 4.998 processos
internos no conjunto das suas instalações, 18.679 processos de carga e descarga em loja e atendeu um total de 391 sugestões dos seus vizinhos, tendo dado
uma solução satisfatória, em menos de 30 dias, a 79 %
das mesmas.
Este esforço também tem sido realizado em Portugal, onde a empresa supervisionou 651 processos de
carga e descarga, avaliou 63 processos internos em
instalações e supermercados e resolveu, em menos
de 30 dias, 75 % das sugestões dos vizinhos.
No total, mais de 5.000 processos internos avaliados
em instalações e lojas, 19.330 inspeções em processos
de carga e descarga nos supermercados da cadeia e
399 queixas, sugestões e melhorias provenientes da
vizinhança geridas ao longo do exercício.
A empresa, que aposta na convivência de todos os
formatos comerciais como fator-chave para o desenvolvimento dos bairros, está firmemente comprometida, desde 2001, com a revitalização dos mercados
municipais. Graças ao seu envolvimento, desde esta
data conseguiu consolidar 37 lojas neste tipo de meio
e, com isso, manter e até recuperar este formato tradicional em vários pontos de Espanha.
A relação de proximidade que a Mercadona mantém
com os seus vizinhos traduz-se todos os anos em
projetos concretos que melhoram os meios e impulsionam o seu dinamismo. Em 2021, por exemplo, a
empresa foi capaz de perceber a idiossincrasia dos
habitantes da cidade de Espinho (Aveiro) e as suas
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preocupações. Por isso, além de construir um supermercado com um design icónico através de perfis
metálicos verticais, que lhe conferem um caráter vanguardista, envolveu-se desde o primeiro dia na procura de soluções para as necessidades desta localidade,
como mostra a decisão de doar, desde o dia da sua
inauguração, bens essenciais para a Cantina Social
da Paróquia de Espinho, que funciona há mais de 30
anos e cuja missão é agora ainda mais relevante devido à pandemia.
No caso de Espanha, onde foram levadas a cabo numerosas iniciativas deste tipo, cabe destacar a realizada na localidade de Talavera de la Reina, em Toledo. A
empresa realizou um esforço especial para conservar
e partilhar o património histórico e cultural desta cidade emblemática. Concretamente, e para contribuir na
renovação do centro histórico da cidade, a Mercadona investiu 5 milhões de euros que permitiram, após
um projeto de construção dividido em nada menos
do que 15 fases, recuperar, para incorporar na fachada
da sua nova loja, um pequeno fragmento do que historicamente constituía o “alargamento da estação” de
Talavera de la Reina, construção do século XIX e que,
desta forma, foi possível preservar.

Relação com a vizinhança em 2021

19.330

inspeções em processos de
carga e descarga em loja

399

sugestões, queixas e
melhorias geridas

5.061

inspeções em processos internos
das instalações e supermercados
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Fragmento do histórico “alargamento da estação”, recuperado pela Mercadona na fachada do supermercado de Paseo del Muelle em Talavera de la
Reina, Toledo.
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Capítulo 5

O Capital tem de
satisfazer o resto
dos componentes
do Modelo,
estando também
totalmente satisfeito
e comprometido
100

O Capital

C

O Modelo da Mercadona tem como premissa
satisfazer com a mesma intensidade os cinco
componentes que o formam. Mais um ano, a
satisfação do resto dos componentes — “O
Chefe”, O Colaborador, O Fornecedor e A
Sociedade — teve o seu reflexo nos dados
económicos da empresa e, consequentemente,
permitiu conseguir a satisfação do quinto
componente: O Capital. Para isso, a empresa
aposta sempre no longo prazo relativamente
à tomada e à colocação em prática das suas
decisões e é plenamente consciente em cada
um dos seus processos de que “os resultados
chegam quando se cuida das pessoas”

.
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A Mercadona S.A., com sede em Espanha (Calle
Valencia, número 5, Tavernes Blanques, Valência), e
a Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda., 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 na alimentação,
assim como o comércio dos mesmos, podendo
abrir estabelecimentos para a venda retalhista ou
grossista dos referidos produtos”. Estas duas sociedades formam o Grupo Mercadona, cuja atividade é
a distribuição de produtos de alimentação, bebida,
cuidados pessoais, limpeza do lar e cuidado de animais de estimação. Para isso, conta com uma rede
de 1.662 supermercados em Espanha e Portugal,
que abastece a partir da sua rede logística própria,
composta por 16 blocos logísticos, 2 armazéns satélites e 2 armazéns reguladores.
Além da sua rede de lojas, a Mercadona, para prestar serviço aos clientes que em Espanha optam pelo
canal de venda digital, dispõe de um modelo próprio de Colmeias, armazéns dedicados à gestão e
preparação de pedidos online, e que atualmente se
encontram em funcionamento em Valência, Barcelona e Madrid. Consciente do caminho de melhoria
e do potencial de desenvolvimento existente neste
âmbito, a empresa começou a explorar uma possível solução para as zonas com menos densidade
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Exterior do supermercado de La Nestlé em Villaviciosa, Astúrias.

de pedidos através da Nova Telecompra e está a
realizar testes de outro novo modelo, denominado
Favo, numa loja de Gandia (Valência), para ampliar
o raio de ação das Colmeias e oferecer o serviço
aos “Chefes” destas zonas próximas.
Em 2021, a Mercadona abriu um total de 70 lojas
em Espanha, das quais 16 são aberturas líquidas, e
remodelou 84 para as adaptar ao Modelo de Loja
Eficiente (Loja 8). No caso de Portugal, a Irmãdona
inaugurou 9 novos supermercados, o que lhe permitiu fechar o ano com uma rede de 29 lojas. Do mesmo modo, inaugurou dois novos centros de coinovação, nos quais desenvolve novidades e incorpora
melhorias no sortido com a ajuda dos “Chefes”.
A equipa do Grupo é composta por 95.800 pessoas (93.300 em Espanha e 2.500 em Portugal)
com um elevado nível de compromisso e dedicação
que dão o melhor de si todos os dias para satisfazer
os 5,6 milhões de famílias que diariamente realizam
a sua compra através dos vários canais de venda
do Grupo. Para satisfazer as necessidades dos seus
clientes, trabalha com uma rede de mais de 3.000
fornecedores de produto, cuja colaboração conjunta lhe permite dispor de um sortido diferenciado de
aproximadamente 8.000 produtos com uma qualidade efetiva a uns preços imbatíveis. Além disso, o
Grupo esforça-se, nos lugares onde está presente,

O Capital

por manter uma excelente relação com a sociedade, através do diálogo e da transparência, o que lhe
permite conhecer as suas necessidades e, na medida do possível, oferecer soluções.
Se 2020 foi um ano atípico, 2021 foi um ano muito
complexo, no qual o Grupo teve de continuar a gerir
a pandemia da COVID-19 e enfrentou outras dificuldades, como os aumentos dos preços das matérias-primas, dos custos energéticos ou dos preços dos
transportes, circunstâncias que se repercutiram no
Capital, que viu o seu lucro líquido reduzido em 6 %,
para 680 milhões de euros.
Estas dificuldades não impediram a empresa de realizar um grande esforço de investimento de 1.200
milhões de euros, destinados à brutal transformação em que está imersa para poder enfrentar os
desafios futuros, uma vez que o Modelo de Qualidade Total assume a tomada de decisões pensando
no lucro a longo prazo. Neste contexto, destacam-se os 60 milhões de euros destinados a acelerar a
transformação tecnológica. Assim, após ter realizado, em 2020, a migração dos processos financeiros
para o sistema SAP S/4HANA e SAP Fiori, ao longo
destes doze meses apostou-se na implantação do
SAP BW, que permite realizar um grande volume de
consultas e cruzar qualquer informação de forma
ágil e padronizada.

Desde 2011, a Mercadona é membro, de forma voluntária, do Fórum de Grandes Empresas da Agência Tributária (Ministério das Finanças e Função
Pública), cujo objetivo é estabelecer um quadro de
colaboração entre as grandes empresas e a Administração Tributária do Estado com base nos princípios da transparência, confiança mútua, boa-fé e
lealdade. Neste âmbito, a empresa assinou o Código de Boas Práticas Tributárias, elaborado para
promover uma relação reciprocamente cooperativa entre a Agência Tributária e as empresas que o
subscrevam. A Mercadona, também de forma voluntária, apresenta anualmente à Agência Tributária um Relatório sobre Transparência Fiscal com a
informação mais relevante do ano. Este Relatório
de Transparência Fiscal aparece na página web da
Agência Tributária como uma das empresas que o
apresentaram, facto que comprova que a empresa
cumpre os padrões de colaboração e transparência
exigidos pela Agência Tributária.
2021 é o primeiro exercício em que as contas da
Mercadona e da Irmãdona foram auditadas pela Ernst & Young, S.L. y Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A., respetivamente, com a emissão,
em ambos os casos, de um relatório favorável e sem
reservas. Estes relatórios, juntamente com as contas anuais, foram depositados junto dos organismos
correspondentes.

Principais números em 2021
(milhões de euros e de quilitros)

Resultado da exploração
Unidades de venda quilitros

12.827

835

Resultado antes de impostos

Faturação com IVA

27.819

837
680

Resultado após impostos
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Unidades de venda (quilitros)
No fecho de 2021, o Grupo vendeu um total de
12.827 milhões de quilitros, mais 285 comparado
com o exercício anterior. Este dado mostra a confiança depositada pelo “Chefe” na Mercadona ao
longo destes doze meses.
Evolução quilitros vendidos

20
21

12.542
12.827

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
27.819 milhões de euros. A Mercadona e a Irmãdona
conseguem assim ultrapassar em mais de 887 milhões de euros as vendas obtidas em 2020.
Evolução das vendas brutas

20
21

26.932
27.819

milhões de euros

Lucros
A complexidade do ano 2021 fez com que o lucro
líquido do Grupo tenha diminuído 6 %, para 680 milhões de euros. Assim, o lucro antes de impostos
foi de 837 milhões de euros, 9 % menos do que no
exercício anterior.
A evolução dos resultados e das vendas mostra que
as decisões foram tomadas de acordo com uma ordem sequencial: 1.º “O Chefe”, 2.º Venda e 3.º Lucro.
Evolução do lucro líquido

20
21
milhões de euros

104

727
680

O Capital

Supermercado de Bodega San Patricio em Jerez de la Frontera, Cádis.

105

EBITDA

Outros Indicadores

O EBITDA da empresa (definido como o Resultado
de Exploração + Amortizações) no fecho do exercício de 2021 é de 1.525 milhões de euros. O resultado
operacional do Grupo teve uma evolução consentânea com os lucros previstos, coerente com a estratégia e em linha com a aposta firme nos resultados
a longo prazo.

Fornecedores

Evolução do EBITDA

20
21

1.550
1.525

milhões de euros

Investimentos
Em 2021, o Grupo investiu 1.200 milhões de euros,
financiados na sua totalidade com recursos próprios.
Os investimentos realizados no exercício mantiveram
uma linha de continuidade em relação ao ano anterior, colocando o foco na abertura e na remodelação
de lojas e armazéns, na expansão em Portugal, no
desenvolvimento da Mercadona Online e na transformação digital. É necessário ter em conta também o
esforço realizado para continuar a gerir eficazmente
e com segurança a pandemia da COVID-19.
Evolução dos investimentos

20
21

O prazo médio de pagamento a fornecedores foi
de 44 dias e o prazo de rotatividade de existências
de 12 dias.
OPEX
Definido como Gastos com Pessoal ± Outras Despesas e Rendimentos Operacionais (sem impostos),
foi de cerca de 5.100 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
em alcançar os objetivos definidos pela empresa.
Fluxos de Caixa
A geração de Fluxos de Caixa, tendo em conta os
investimentos realizados no exercício de 2021, foi a
seguinte:

Fluxos atividades de exploração

1.442
milhões de euros

1.500
1.200
Fluxos líquidos de atividades de
investimento e financiamento

milhões de euros

(1.207)

Recursos próprios

milhões de euros

O lucro obtido no exercício e a capitalização da
quase totalidade deste fez com que, no fecho do
exercício de 2021, os recursos próprios ascendessem a 6.972 milhões de euros.

Variação líquida de Numerário

Cabe assinalar que o rácio de recursos próprios relativamente ao ativo total se manteve, nesse ano,
em torno dos 62 %.

milhões de euros

235

Evolução dos recursos próprios

20
21
milhões de euros

106

6.674
6.972

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

O Capital

Fachada do supermercado de La Bañeza, Leão.
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GRUPO MERCADONA
Balanço de situação a 31 de dezembro de 2021*
(em milhares de euros)

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

7.342.777
175.790

ATIVO CORRENTE

3.642.636

Existências

718.206

Devedores e investimentos financeiros

143.446

Caixa e outros ativos líquidos equivalentes

TOTAL ATIVO
PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Capital
Reservas
Resultado do exercício

PASSIVO NÃO CORRENTE
Provisões e outros passivos

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores

2.780.984

11.161.203

6.971.771
15.921
6.275.543
680.307
40.078
40.078
4.149.354
2.854.185

Credores e dívidas com Administrações Públicas

981.484

Pessoal

313.685

TOTAL PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO

* Dados consolidados Mercadona e Irmãdona calculados exclusivamente para esta Memória.
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7.518.567

11.161.203

O Capital

GRUPO MERCADONA
Conta de Perdas e Ganhos a 31 de dezembro de 2021*
(em milhares de euros)

Valor do volume de negócios

25.516.952

Aprovisionamentos

(18.871.088)

Gastos com pessoal

(3.381.530)

Outras despesas e rendimentos operacionais

(1.738.938)

Amortização do imobilizado

RESULTADO DA EXPLORAÇÃO
Rendimentos financeiros

RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre lucros

RESULTADO DO EXERCÍCIO

(689.801)

835.595
1.119

1.119
836.714
(156.407)
680.307

* Dados consolidados Mercadona e Irmãdona calculados exclusivamente para esta Memória.
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Projeto Legado de Juan Roig e Hortensia Herrero
Iniciado em 2012, o Projeto Legado nasce de um
sonho comum de Juan Roig e Hortensia Herrero: partilhar os seus conhecimentos e património
pessoal para contribuir de forma altruísta para o
desenvolvimento da sociedade, através do apoio
ao empreendedorismo, à formação, à arte, à cultura e ao mecenato desportivo. O seu desenvolvimento é impulsionado através do Modelo de Qualidade Total e, em 2021, o esforço de investimento
dos seus fundadores alcançou os 100 milhões de
euros, provenientes do seu património pessoal.
A Marina de Empresas é o maior polo empreendedor do Mediterrâneo e conta com três eixos: a
EDEM, centro universitário e escola de negócios
para a formação empresarial; a Lanzadera, aceleradora que apoia startups; e a Angels, sociedade que investe em líderes empreendedores. Em
2021, a Marina de Empresas continuou a acolher
projetos e acumulou investimentos de mais de 4
milhões de euros.
Para o mecenato, o Projeto Legado conta com a
Fundación Trinidad Alfonso e a Licampa 1617. Através desta fundação, apoia o mecenato desportivo,
com um esforço de investimento que, em 2021, foi

de 16,5 milhões de euros. Por outro lado, a Licampa 1617 continuou a avançar no seu objetivo de
dotar Valência de um recinto coberto de alto nível
para a celebração de eventos desportivos, culturais e de entretenimento. Um projeto sustentável
de 220 milhões de euros de investimento que, em
2021, investiu 22,4 milhões de euros.
No âmbito do apoio ao desporto, também se destaca o trabalho realizado através das equipas do
Valencia Basket Club, tanto masculina como feminina, e L'Alqueria del Basket. Tanto Juan Roig
como Hortensia Herrero investiram mais de 20
milhões de euros nestes projetos em 2021.
Por outro lado, o apoio ao mecenato artístico e
cultural foi canalizado através da Fundação Hortensia Herrero, presidida por Hortensia Herrero,
vice-presidente da Mercadona. Através desta
fundação, em 2021 tiveram início, em Valência,
as obras de restauração da Igreja de Santos Juanes, declarada Monumento Histórico Artístico
Nacional. Para este e outros projetos, a Fundação Hortensia Herrero realizou um esforço de investimento de mais de 11 milhões de euros neste
exercício.

LEGADO DE
JUAN ROIG E
HORTENSIA
HERRERO
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O Capital

1
Projeto Legado

100

milhões de euros

2

investimento em 2021
do património pessoal de
Juan Roig e Hortensia Herrero

4

5

6

7

3

8

1. Juan Roig e Hortensia Herrero, juntamente com as suas quatro filhas, Hortensia, Carolina, Amparo e Juana; o artista Julian Opie; e a reitora da
Universidade de Valência, Mavi Maestre; na inauguração da exposição de Julian Opie no claustro da Nau da Universitat de València. 2. Lawrence
Cherono, vencedor da 41.ª edição da Maratona de Valência Trinidad Alfonso EDP. 3. Execução das obras do Casal España Arena de València.
4. Jogadoras da Primeira Equipa Feminina do Valencia Basket, vencedora da SuperCup Women 2021 realizada em Valência. 5. Fernando Roig,
Juan Roig e Hortensia Herrero, acionistas e membros do Conselho de Administração da Mercadona. 6. Sede da EDEM Escuela de Empresarios
em Valência. 7. A empreendedora Rocío Fernández de las Heras, CEO da startup Feelit Cosmetics, nas instalações da Lanzadera. 8. Exterior das
novas instalações da Angels na Marina de Valência.
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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 a Declaração
de Informação Não-Financeira (EINF) Consolidada que faz parte do seu
relatório de gestão consolidado e que foi verificado pela EY, como prestador
independentemente de serviços de verificação, e que, a 08 de fevereiro de
2022, emitiu o seu relatório de verificação sem reservas.
No âmbito desta tarefa, a EY verificou uma parte importante dos indicadores
que se integram, entre muitos outros, na presente Memória corporativa. Na
tabela em anexo, “Impacto da atividade económica da Mercadona”, encontramse os indicadores refletidos na presente Memória e que, por sua vez, foram
verificados pela EY (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. 12-21, 32-33

3

Localização da sede

4

Localização das operações

5

Natureza da propriedade e forma jurídica

Págs. 12-13, 100-103

6

Mercados servidos

Págs. 4-5, 12-13

7

Dimensão da organização

Págs. 4-5

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

Págs. 4-5, 42-57
8

Informação sobre funcionários e outros
colaboradores

A Mercadona conta com 95.800 colaboradores
efetivos (93.300 em Espanha e 2.500 em
Portugal) e não tem subcontratados na
atividade principal

9

Cadeia de abastecimento

Págs. 4-5, 58-71

10

Mudanças significativas na organização e na
sua cadeia de abastecimento

Págs. 6-7, 20-21, 60-61

11

Informações sobre como a empresa lida com o
princípio da precaução

Págs. 18-19

12

Iniciativas externas

Págs. 28, 66, 92-99

13

Relação com associações das quais a
organização é membro

Pág. 96-97

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. 12-19
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. 92-99

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. 16-19

Informação adicional

N.º

INDICADOR

PÁGINA/COMENTÁRIO
Págs. 14-19
Os órgãos de governo da empresa
supervisionam e aprovam tudo o que esteja
relacionado com os aspetos económicos,
ambientais e sociais

28

Análise dos 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. 46-47
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. 46-47, 50-51

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. 16-19

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. 52
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N.º

INDICADOR

PÁGINA/COMENTÁRIO
Págs. 14-19

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. 16-19

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 2021 a 31 de dezembro de 2021

44

Data do relatório mais recente

2020

45

Ciclo do relatório

Anual

46

Ponto de contacto para perguntas e dúvidas
sobre o relatório

Dados de contacto na contracapa

Págs. 44, 46-47
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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, 70-71, 81

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
de 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

7.634.639 GJ

54

Intensidade energética

0,1937 GJ/m3 de mercadoria

55

Poupança no consumo energético

16,76 milhões de kWh

Consumo de água

Consumo total 3,8 hm3 (dos quais 2,4 hm3
correspondem a lojas e o restante a blocos
logísticos)

56

Consumo médio por loja e mês: 119 m3
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

4,253 kg CO2 eq/m3 de mercadoria

59

Emissões indiretas de gases com efeito de estufa
ao gerar energia

7,761 kg CO2 eq/m3 de mercadoria

60

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

7,070 kg CO2 eq/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

19,64 kg CO2 eq/m3 de mercadoria

62

Redução anual das emissões de gases com efeito
de estufa

-56.000 toneladas de CO2

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

374.420 toneladas de resíduos (madeira,
papel, cartão, plástico, esferovite e outros), das
quais 79 % 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

Pág. 44

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

Taxas de acidentes, horas perdidas e absentismo

Incidência acidentes de trabalho: 30,53 ‰
Horas perdidas: 8.578.470
Absentismo: 4,18 %*
Absentismo homens: 1,33 %
Absentismo mulheres: 2,85 %
*Inclui o efeito da COVID-19
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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: 27 horas de formação e 912 €
investidos em média por pessoa em Espanha
e 191 horas de formação e 3.075 € 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

Págs. 50-51

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. 47
Todos os colaboradores são avaliados
anualmente no desempenho das suas funções,
tanto no sentido descendente como ascendente

Págs. 8-9, 44, 52-53

Págs. 44, 46-47
Aplica o princípio de equidade “para a mesma
responsabilidade, o mesmo salário” sem
qualquer diferença em termos de género
Em 2021, 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

119

N.º

80

81

INDICADOR

Identificação de centros e fornecedores com
risco significativo de casos de exploração infantil
e medidas adotadas para eliminar a 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
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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
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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
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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. 74-99)

85

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

Págs. 18-19, 98
Não foram identificados centros com efeitos
negativos nas comunidades locais

Págs. 58-71
86

120

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

85 % do sortido é de origem espanhola, 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 incidências 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. 32-35

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

No exercício de 2021, a Autoridade de Controlo
impôs uma sanção, já paga, em matéria de
proteção de dados*

* A empresa considera significativa qualquer sanção pecuniária acima de 50.000 €.
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Com uma trajetória
de 40 anos, a
Mercadona está
presente em
Espanha e Portugal
através de 1.662
supermercados
122

Trajetória

T

O Projeto Mercadona encontra-se em constante
evolução desde a sua fundação, sabendo que,
ano após ano, deve superar-se e colocar-se
novos desafios com o objetivo de satisfazer os
cinco componentes da empresa. Consciente
de que existe sempre caminho de melhoria,
concentra os seus esforços em ser uma empresa
responsável, que as pessoas queiram que exista
e sintam orgulho nela

.
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Trajetória Mercadona 1977-2021
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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 1988

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

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 1993 1996 1997

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

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.

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

Acordo de união
com os Armazéns
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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Trajetória Mercadona 1977-2021

1999 2000 2001 2003

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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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).

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).

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 2005 2006 2007

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

Inauguração do bloco
logístico de Granadilla
de Abona (Tenerife).
Assinatura do novo
Acordo Coletivo de
Empresa para os
próximos quatro
anos (2006-2009).

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

Implementação da
primeira fase do bloco
logístico Armazém
Século XXI de
Ciempozuelos (Madrid).
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 2013 2016 2017

Realinhamento da
Mercadona com o
Modelo de Qualidade
Total, 15 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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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).

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

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

Trajetória

2018 2019 2020 2021

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).

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.

Implementação da
nova secção de
Pronto a Comer.

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

Evolução do Modelo
Interfornecedor para
Fornecedor Totaler,
com o objetivo de
continuar a ser a melhor
opção para “O Chefe”.
Assinatura do
Contrato Coletivo de
Empresa e Plano de
Igualdade 2019-2023.

Num ano tão duro,
complexo e excecional,
o conjunto das
pessoas excecionais
que fazem parte do
Projeto Mercadona
contribui para
conseguir, com o seu
esforço e capacidade
de superação, a
melhor gestão da
história da empresa.
Dizer sim a continuar
a cuidar do planeta
através da Estratégia
6.25 para a redução
do plástico e a
gestão de resíduos.

Compromisso com a
qualidade efetiva nos
produtos e processos
por parte de todos
os departamentos
da Mercadona.
Finalização da implementação do Modelo
Lojas 6.25, com sacos
compostáveis, produtos
descartáveis sustentáveis,
pictogramas para reciclar
nas embalagens, cartazes
informativos sobre a Economia Circular, caixotes
do lixo para reciclar e
um sistema de gestão
de resíduos melhorado.
Inauguração dos centros
de coinovação de Vila do
Conde (Porto) e Lisboa.
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Trajetória

O Projeto Mercadona
continua a avançar
Memória Anual 2021 e mais informação:
www.mercadona.pt
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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

CANAIS DE APOIO AO CLIENTE
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

