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El valor de la innovació conjunta: anàlisi de la innovació dels interproveïdors de Mercadona
entre 2012 i 2015 és un estudi que té com a objectiu posar en valor la innovació associada als
interproveïdors1 (IP) de Mercadona i mostrar els resultats de l’esforç conjunt entre
Mercadona i els interproveïdors per innovar i sorprendre el Cap2.
L'informe cobreix l'anàlisi de les capacitats d'innovació dels IP, la destinació de la innovació i la
valoració del Model de Coinnovació3 en el període 2012-2015.
1.1. Caracterització dels interproveïdors participants
En l'estudi dut a terme sobre l'activitat innovadora dels interproveïdors de Mercadona entre el
2012 i el 2015 han participat un total de 90 empreses interproveïdores (IP).
- Pel que fa a la comercialització dels seus productes, un 57% té activitat exclusivament
nacional (comercialitza els seus productes només a Espanya), mentre que el 43% també té
activitat internacional i exportadora (el seu negoci està repartit entre Espanya i altres
mercats).
- Per tipus de productes, les empreses d'alimentació i begudes són majoritàries en l'estudi:
representen el 80% i acumulen el 58% de la facturació.
- La facturació mitjana el 2015 és de 94 M€4 (destaquen els lactis amb una mitjana molt
superior: 158 M€).
- Si considerem el global dels 125 interproveïdors de Mercadona, 4 de cada 10 són PIME5 (un
39%).
Taula I. Classiﬁcació, en nombre i percentatge, dels IP de Mercadona segons la seva plantilla i la seva xifra de negoci
en el període 2012-2015.

Xifra de negoci

Plantilla (nombre d'empleats)

< 250

≥ 250

≤ 50 M€

49 (39%)
(PIME)

6 (5%)
(GRAN EMPRESA)

> 50 M€

22 (18%)
(GRAN EMPRESA)

48 (38%)
(GRAN EMPRESA)

Base: 125 IP.
Fonts: Institut Cerdà, Anàlisi de la innovació dels interproveïdors 2012-2015 i dades internes de Mercadona.

- Al llarg del període 2012-2015, el 72% dels interproveïdors ha fet inversions en les seves
infraestructures per un valor total de 882 M€, una mitjana anual de 206 M€, una mitjana
per instal·lació de 5,41 M€ i una mitjana d'inversió per IP de 14 M€, el 83% fruit del conveni
amb Mercadona.

Els interproveïdors de Mercadona són empreses que comparteixen el mateix model que la cadena de supermercats. El 2015 són
un total de 125 empreses. En aquest estudi n’han participat 90, perquè les 35 restants eren bàsicament micropimes que tenien
menys intensitat innovadora.
2
El Cap és el client. Se l’anomena "Cap" perquè tot el negoci està orientat a satisfer les seves necessitats.
3
El Model de Coinnovació consisteix en un cicle complet que comença i acaba a la botiga, i que situa el Cap al centre de totes les
decisions de l'empresa: 1) captar les necessitats del Cap a la botiga i al Centre de Coinnovació, tot escoltant-lo, observant-lo i
interpretant-lo; 2) deﬁnir la solució i traslladar la informació a Compres i al proveïdor, i 3) transmetre i implantar la nova solució
a la botiga.
4
M€ equival a milions d’euros.
5
La Comissió Europea deﬁneix PIME (petita i mitjana empresa) com "l’empresa que té una plantilla de menys de 250 empleats
anuals i, o bé la seva xifra de negoci anual és menor o igual a 50 M€, o bé el seu balanç general anual és menor o igual a 43 M€".
El balanç anual dels IP és una dada no disponible. Per tant, en aquest document es deﬁneix PIME com "l’empresa que té una
plantilla de menys de 250 empleats anuals i la seva xifra de negoci anual és menor o igual a 50 M€".
1
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1.2. Activitat d’R+D
El 2015, el 89% dels IP ha fet activitats d’R+D a l'empresa.
Pel que fa a l'organització, les dades relatives als departaments i el personal de les empreses
interproveïdores implicats en activitats d’R+D són les següents:
- Els departaments més relacionats amb la innovació són els d’R+D, Producció, Tècnic i
Qualitat.
- Més del 80% del personal dedicat a R+D s'ha incorporat en els darrers 4 anys (del 2011 al
2015), període en el qual l'increment ha estat de més del 475%. El 2015 el personal en
activitats d'R+D dels IP era del 2,84%6 enfront de l’1,09%6 del sector d'alimentació i begudes
(CNAE 10, 11 i 12)7.

Figura I. Evolució del personal dels interproveïdors dedicat a activitats d'R+D internes (nombre de persones).
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Bases: 190 i 1.094 empleats el 2011 i el 2015, respectivament.
Font: Institut Cerdà, Anàlisi de la Innovació dels Interproveïdors 2012-2015.

- Els sectors amb més plantilla dedicada a l’R+D són, en termes absoluts: neteja de la llar
(344), alimentació fresca (209) i alimentació seca (203); i, en termes mitjans, per IP: neteja
de la llar (34) i lactis (23).
Quant als recursos econòmics, la inversió total en R+D interna el 2015 és de 52 M€; els IP
que més inverteixen són els d'alimentació fresca, alimentació seca i neteja de la llar.
Pel que fa a l'activitat d'R+D, entre el 2012 i el 2015:
• En el conjunt dels IP, s'han obert 351 línies d'R+D durant el període 2014-2015, amb una
mitjana de 4 línies per IP. Les destinacions de l'activitat innovadora més destacades són el
desenvolupament de nous productes i el desenvolupament de nous processos productius.
• Al llarg del període 2012-2015, 11 IP han registrat noves patents i 29 IP han registrat noves
marques. S'han registrat 27 patents (un 88% són patents de productes i un 12%, patents de
processos) i 51 marques8, una mitjana de 7 patents per any i 12 marques per any.

INE 2014. Dades de l'estadística d'R+D de l'INE (per sectors) dividides per dades EPA. INE, intensitat de la innovació, sector
d’alimentació, begudes i tabac (CNAE 10, 11 i 12)7.
7
CNAE 10, 11 i 12: Classiﬁcació Nacional d'Activitats Econòmiques. Sectors 10, 11 i 12: alimentació, begudes i tabac.
8
Es tracta de marques de fabricant.
6
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Amb relació al ﬁnançament, el 2015:
• 8 IP han rebut beques i subvencions per valor d’1,4 M€, procedents principalment del CDTI9
i d'altres institucions governamentals a La Rioja, Navarra i Galícia.
Pel que fa a les col·laboracions dels IP amb ens externs i la participació en programes d’R+D
entre el 2012 i el 2015:
• El 57% dels IP (51 IP) manté col·laboracions amb organismes externs, bàsicament amb
universitats i centres tecnològics (destaca AINIA10).
• El 18% (16 IP) participa en programes nacionals i el 12% (11 IP) participa en programes
europeus (destaca el programa EUREKA11).
• S'han externalitzat serveis d'R+D per valor de 2,1 M€, principalment a empreses fora del
grup (23% a organismes d'R+D i 19% a universitats).
1.3. Resultats de la innovació entre els IP de Mercadona
1.3.1. Innovació en producte
En el període 2012-2015, s'han llançat 580 productes, amb una mitjana de 145 productes a
l'any. El 2015, Mercadona ha llançat 167 productes juntament amb els seus IP, fet que posa en
relleu l'esforç innovador, sempre present, en aquest clúster industrial.
• L'impacte econòmic directe que han representat les vendes dels nous productes el 2015 ha
estat de més de 725 M€, amb una mitjana de 10,5 M€ per IP12. De mitjana, l’impacte dels
productes nous sobre la xifra de negoci dels IP és d'un 13%.
• Les categories més innovadores han estat les
d’alimentació fresca i alimentació seca, en la
mateixa línia que els períodes anteriors.
• S'ha invertit 85,5 M€ en el llançament de nous
productes, una mitjana anual de 21,4 M€, una
mitjana per IP i any de 0,28 M€ i una mitjana de
185.435 € per producte llançat.

Un 42% dels productes
llançats per Mercadona i els
interproveïdors entre el 2012
i el 2015 no existia al mercat

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és una entitat pública empresarial, dependent del Ministeri
d’Economia i Competitivitat, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. És l'entitat
que canalitza les sol·licituds de ﬁnançament i suport als projectes d'R+D+i d'empreses espanyoles en els àmbits estatal i internacional.
10
El centre tecnològic AINIA és un institut, dins el sector agroalimentari, que es dedica a la recerca, el desenvolupament tecnològic,
la qualitat de producció i la competitivitat, a través de serveis, formació en línia i projectes.
11
El programa EUREKA és una iniciativa europea de suport a l’R+D cooperatiu en l'àmbit transnacional, l'objectiu del qual és
impulsar la realització de projectes internacionals orientats al desenvolupament d'un producte, procés o servei d’interès comercial clar.
12
En total, 69 dels 90 IP estudiats han facilitat aquest tipus de dades.
9
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• Una bona part dels llançaments comporten una millora substantiva dels productes
existents: el 2015, un de cada dos productes llançats signiﬁca un concepte nou dins de la
cartera de l'IP, i, en un 39% dels casos, es tracta d'un nou envàs o format.
• Un 42% dels productes llançats entre el 2012 i el 2015 no existia al mercat prèviament. En
el cas de l'IP participant del sector de l'alimentació i la cura de mascotes, l’empresa
proveïdora Bynsa, aquest percentatge s’eleva ﬁns a un 60%.
Figura II. Percentatge d'innovacions llançades per cada categoria per IP i Mercadona que no existien al mercat
durant el període 2012-2015.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60%
49%
42%

43%

42%
32%

Alim.
Fresca

Alim. Seca

Begudes

45%
42%

25%

Lactis

Congelats

Cura
personal

Neteja
llar

Alim. i cura
mascotes

mitjana
Base: 580 innovacions.
Font: Institut Cerdà, Anàlisi de la innovació dels interproveïdors 2012-2015.

• La ràtio d'èxit i permanència al lineal és elevada: el 82% dels productes llançats entre el
2012 i el 2014 (és a dir, que tenen més d'un any de vida el gener del 2016) segueixen al
mercat.
• S'han fet més de 100 innovacions relacionades amb l'ecodisseny. Una de cada tres (33%)
innovacions en ecodisseny està destinada a un canvi de format / agrupació / unitat
logística. Un altre terç (31%) de les innovacions llançades està destinat a la reducció o
l’eliminació de materials del producte.
• Del total de llançaments, un 23% han estat per iniciativa pròpia i la resta, el 77%, per petició
de Mercadona o en col·laboració amb Mercadona.
Segons l'opinió dels IP participants, els aspectes en què més contribueix la innovació de
producte són la millora de la qualitat dels productes, la seguretat alimentària, la millora de la
salut del Cap i la millora de l'experiència d'ús del Cap, fet que es tradueix en una millor posició
dels productes al mercat.
1.3.2. Innovació en procés
En el període 2012-2015, s'han fet 347 innovacions de procés, 87 innovacions per any de
mitjana.
• En el cas de les innovacions en procés de fabricació -el tipus d'innovació més comú en tots
els períodes estudiats- el percentatge d'IP que ha fet aquest tipus d’innovació és del 70%.
En el cas dels altres tipus d'innovacions de procés, aquest percentatge baixa ﬁns al 23% en
innovacions relacionades amb la logística i al 44% en innovacions relacionades amb
processos de suport.
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• De nou, les categories més innovadores són les d’alimentació fresca i seca, tot i que en
l’àmbit dels processos logístics i de suport també són destacables les inversions i les
innovacions dels IP de congelats, cura personal i neteja de la llar.
• La inversió en processos ascendeix a 292 M€: 225 M€ en processos de fabricació, 53 M€ en
processos logístics i 14 M€ en processos de suport.
• La innovació en procés s'origina principalment en l'IP: un 68% de les innovacions de procés
s'han fet per iniciativa pròpia de l'IP, enfront del 23% de les innovacions de producte en què
el procés col·laboratiu que suposa el Model de Coinnovació és més destacat.
Segons l'opinió dels IP, les innovacions en processos aporten molts avantatges, entre els quals
destaquen més eﬁciència i rendiment dels equips productius i la conformitat amb les
normatives mediambientals, de salut o de seguretat.
1.3.3. Innovacions organitzatives
Segons els IP, les innovacions organitzatives contribueixen en gran mesura a millorar la
comunicació entre empreses i reduir els períodes de resposta de l'organització cap a fora, a
millorar capacitats internes i a oferir productes de millor qualitat amb menys costos.
• S'han dut a terme 253 innovacions organitzatives, una mitjana de 63 innovacions anuals. Un
72% dels IP han fet aquest tipus d'innovacions (65 IP).
• Els més actius han estat els IP de les categories d'alimentació fresca i alimentació seca. No
obstant això, en termes mitjans, destaquen els de congelats i alimentació i cura de
mascotes.
• Les innovacions més comunes estan relacionades amb el canvi d'organització al treball,
nous llocs de treball i eines de gestió del coneixement; també destaquen les mesures de
reorganització derivades de l'optimització de processos (Lean Manufacturing13) i de la
millora contínua, adoptades per diversos IP al llarg d'aquest període. També s'han dut a
terme accions relacionades amb la continuïtat del negoci (un 20% dels IP) i amb nous
mètodes de gestió de la relació entre els IP i els seus propis proveïdors (18%).
1.3.4. Innovacions de comercialització/màrqueting
En el període 2012-2015, s'han fet un total de 84 innovacions de comercialització, 21 a l'any.
• Un 41% dels IP informa que ha efectuat millores relacionades amb la comercialització.
• La major part consisteix en millores en el disseny i la comunicació dels envasos.
Els IP consideren que aquestes innovacions contribueixen sobretot a incrementar la quota de
mercat dels productes i a donar a conèixer els llançaments o les millores dels productes
existents entre nous Caps.

Lean Manufacturing: eina de gestió de millora contínua que busca eliminar les activitats que no afegeixen valor al producte, amb
l'únic objectiu de reduir el temps entre la comanda i el lliurament del bé o servei. Això permet augmentar la productivitat i la
competitivitat.
14
INE, estudi Innovació en les empreses, 2012-2014.
13
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1.4. Comparació amb el sector
S'han comparat els resultats de l'estudi sobre l'activitat innovadora dels IP amb les dades
disponibles sobre la indústria de gran consum i del sector d'alimentació i begudes (INE,
Nielsen).
1.4.1. Esforç en nombre d'empreses i plantilla dedicada a l’R+D (comparació amb
l’INE)14:
• Els IP participants demostren un major esforç innovador: el percentatge d’empreses que ha
fet innovació tecnològica és 7 vegades superior al del sector (el 96% dels IP enfront del 13%
de les empreses espanyoles en general) i, en el cas de la innovació no tecnològica, és més
de 2 vegades superior (56% enfront del 23%).
• Els IP tenen un percentatge més gran d’empleats vinculats a l’R+D (2,84%), en comparació
amb la mitjana de les empreses espanyoles (1,04%)15 i amb la mitjana del sector
d'alimentació i begudes (CNAE 10,11 i 12) (1,09%)16.
Taula II. Percentatge d'empleats vinculats a l’R+D en comparació amb el sector, el 2015.

Percentatge d'empleats vinculats a l’R+D

2015

Sector agroalimentari

1,09 %

16

IP de Mercadona

2,84 %

Font: Institut Cerdà, Anàlisi de la innovació dels interproveïdors 2012-2015; INE.

1.4.2. Intensitat de la innovació en el sector d'alimentació i begudes (comparació amb l'INE,
alimentació i begudes)17:
• Si comparem només els IP d'alimentació i begudes18 (2015) amb el total del sector
d'alimentació, begudes i tabac (2014), la “intensitat d’innovació” (indicador de l'INE que
reﬂecteix el “grau de compromís” de les empreses amb la innovació) dels IP d'alimentació i
begudes el 2015 és del 0,89%, 0,28 punts percentuals superior al del conjunt del sector el
2014 (0,61%).
Taula III. Comparativa de la intensitat de la innovació dels IP de Mercadona amb dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
Intensitat d’innovació
del sector segons l’INE

2014/201519

Sector Agroalimentari16

0,61%

IP’s d’Alimentació i
Begudes17

0,89%

Font: Institut Cerdà, Anàlisi de la innovació dels interproveïdors 2012-2015; INE.

INE 2014. Dades de l'estadística d'R+D de l'INE (totals i per sectors) dividides per dades EPA.
Sector: alimentació, begudes i tabac (CNAE 10, 11, 12) .
17
INE, intensitat de la innovació, sector d’alimentació, begudes i tabac (CNAE 10, 11 i 12), 2014.
18
Prenem com a base només els IP de les categories d'alimentació i begudes (alimentació seca, alimentació fresca, lactis, begudes
i congelats) atès que signiﬁquen el 80% dels IP participants el 2015 (el 2009 i el 2011 el percentatge és superior) i així podem
comparar amb les dades de l'INE relatives a les mateixes categories.
19
Les dades extretes de l'INE corresponen a l'any 2014, mentre que les dades de l'estudi de mercat Interproveïdors, abril 2016
(Institut Cerdà) corresponen al 2015, de manera que la comparativa és una aproximació.
15
16
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1.4.3. Ràtio de permanència al lineal (comparació amb Nielsen, estudi europeu)20:
- Si comparem les dades dels IP que han participat
en aquest estudi amb les dades de Nielsen en
l’àmbit europeu (extrapolant en l’àmbit
nacional), analitzant la permanència dels
productes al lineal transcorreguts 12 mesos des
del seu llançament, s'observa que els productes
dels IP de Mercadona introduïts entre el 2012 i
el 2014 tenen una ràtio d'èxit i permanència al
lineal molt superior: un 82% enfront d’un 24%
dels productes analitzats per Nielsen.

El 82% dels productes llançats
pels IP i Mercadona entre el
2012 i el 2014 segueix al
mercat al cap d'un any,
enfront d’una mitjana del 24%
en el sector (Nielsen)

Figura III. Èxit dels llançaments i permanència de productes al lineal dels IP entre el 2012 i el 2014.
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Font: Institut Cerdà, Anàlisi de la innovació dels interproveïdors 2012-2015.

Figura IV. Èxit dels llançaments i permanència de productes al lineal a Europa occidental entre el 2011 i el 2013.
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Font: http://www.nielsen.com/es/es/press-room/2014/el-exito-de-los-lanzamientos-.html

20

Nielsen, Innovación Rompedora (2013).
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1.5. Valoració del Model de Mercadona per part dels IP
Els IP es mostren satisfets de formar part de la “cadena de muntatge” de Mercadona.
Consideren que els facilita un marc d'estabilitat (relació contractual estable i a llarg termini)
que els permet centrar els seus esforços en la seva principal missió com a interproveïdors:
millorar la gamma de productes existent i sorprendre el Cap amb productes nous.
Consideren que hi ha un molt bon equilibri i complementarietat entre els equips i les tasques
realitzades entre les dues parts (IP-Mercadona) i que el Model de Coinnovació desenvolupat
amb Mercadona els permet conèixer millor les necessitats del Cap, llançar millors productes,
assegurar-ne l’èxit i, amb això, la permanència al lineal durant molt de temps.
S'aprecia una evolució signiﬁcativa en les empreses en l’àmbit organitzatiu per poder
canalitzar les demandes i oportunitats del mercat de forma àgil, en aspectes com ara la
sistematització dels processos d'innovació i la col·laboració interdepartamental per a la
innovació.
Els IP se senten identiﬁcats amb tots els principis bàsics del Model de Mercadona: la Regla
d’Or21, la millora contínua i la recerca permanent de la qualitat, i la col·laboració entre les
diferents baules de la cadena.
Mercadona va començar a desenvolupar el seu projecte CASPOPDONA (Cadena
Agroalimentària Sostenible del Proveïdor Zero-P0, el Proveïdor Especialista-P i Mercadona) el
2012. L'objectiu és estendre el model de contractes a llarg termini, la sostenibilitat a la Cadena
i tenir sempre el Cap com a far. Per aquest motiu, la major part dels IP tenen la intenció de
replicar aquest tipus de model amb els seus propis proveïdors actualment i en el futur, perquè
només pensant a llarg termini, consolidant les relacions al llarg de la Cadena i invertint (i
reinvertint), s'aconsegueix l'èxit.

21

La regla d'or és una mesura interna utilitzada tant per Mercadona com pels seus IP, en què s'explica que en primer lloc, i abans
de res, hi ha la seguretat alimentària. Així, els productes que es venen en qualsevol botiga de Mercadona han d'haver passat
prèviament controls exhaustius que garanteixin aquesta màxima.
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El valor de la innovació conjunta de Mercadona i els IP
Anàlisi de la innovació dels 90 interproveïdors estudiats
PERÍODE 2012-2015
Inversió
S’inverteixen...

1.094 persones...

72% dels IP...

...es dediquen a
activitats d’R+D
(2015)

ha invertit 882 M€
en infraestructures

6583 3254

85,5 M€ en producte
292 M€ en procés

(noves fàbriques i línies de producció)

Resultat
84% dels IP...

79% dels IP...

72% dels IP...

41% dels IP...

...ha desenvolupat
253 innovacions
organitzatives

...ha desenvolupat
84 innovacions
en màrqueting

6583 3254

...ha llançat 580
innovacions
de producte

...ha dut a terme
347 innovacions
en procés

Productes pioners i d’èxit

En comparació amb el sector*

El 42% dels productes...
EV
NU

O!

6583 325 4

...no existia prèviament
al mercat

El 82% dels productes llançats...

Empreses que
han innovat

Sector

96%

23%

Plantilla dedicada
a activitats d’R+D

2,84% 1,10%

Intensitat de la
innovació

0,89% 0,61%

Èxit dels productes
llançats
...té èxit (roman més d'1
any al lineal)

IP

82%

24%

Període 2012-2015 (*dades INE - 2014;
dades Nielsen - 2014; dades Mercadona - 2015)

Anàlisi de la innovació dels interproveïdors 2012-2015
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