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Os nosos feitos máis relevantes en 2013
“O Xefe”
SUPERMERCADOS DE BARRIO

1.356

1.411

2011

2012

1.467
2013

61 tendas abertas e 5 peches en 2013

NOVAS SECCIÓNS DE FRESCOS

O Traballador

O Provedor

EMPREGO ESTABLE

VOLUME DE COMPRAS
EN ESPAÑA

74.000

traballadores con emprego
estable e de calidade
INVESTIMENTO FORMACIÓN

37

millóns de euros

peixe fresco de lonxa
froita e verdura de proximidade
forno a granel
carne e chacinaría cortada no momento

4,8

millóns de
fogares compran
en Mercadona

14,1%

cota de mercado en
superficie total de
venda da distribución
organizada en España

POLÍTICA RETRIBUTIVA

1.400

euros netos/mes para o
persoal base con máis de
4 anos de antigüidade

257

millóns de euros de prima variable
repartidos entre o cadro de persoal en
2013 por alcanzar os obxectivos de
mellora de produtividade e eficiencia

+6%

incremento de produtividade
por traballador

4

14.500

millóns de euros,
representan o 85% do
volume total de compras

110

interprovedores

+2.000

provedores comerciais
e de servizo

+20.000

pemes e produtores
de materias primas

Supermercado da Estr. de França, Vielha, Lleida.

A Sociedade
INVESTIMENTO
INTERPROVEDORES

CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA
EN ESPAÑA

O Capital
FACTURACIÓN

19.812

millóns de euros

1.465
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Achega ao PIB nacional

9.845

millóns de euros,
4% máis que en 2012

INVESTIMENTOS

450

novas fábricas e
liñas de produción
de marcas propias

millóns de euros,
12% máis que en 2012

3.700

ACORDOS ESTABLES
SECTOR PRIMARIO

8.000

pescadores
de 80 lonxas

5.600

IMPACTO DE MERCADONA

400.000

postos de traballo
directos e indirectos

agricultores

MERCADONA SOCIAL

3.600

toneladas de alimentos doados
a distintas institucións benéficas

gandeiros

+1.900

millóns de euros (+4%)

millóns de quilos-litros
(quilitros) vendidos (+2%)

650

millóns de euros,
2.410 millóns nos últimos 4 anos
BENEFICIO NETO

515

millóns de euros (+1%)
PRAZO MEDIO DE PAGAMENTO
A PROVEDORES

53

días, 7 menos que en 2012

5

Mensaxe do Presidente
Ao longo de 2013 seguimos avanzando no desenvolvemento
do noso proxecto. De todo canto logramos, hai especialmente
dous feitos destacables: o incremento de produtividade e eficiencia alcanzado pola compañía grazas ao esforzo de todos
os que a compoñemos, e os importantes cambios internos e
externos que estamos levando a cabo para, como é o noso
propósito, poder afrontar o reto de avanzar na necesidade
de conseguir unha Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona, dende a solidez que proporciona o noso modelo de
crecemento compartido.
Grazas a iso, 2013 foi un ano de inflexión para Mercadona: un
ano no que sentamos as bases do que queremos ser como
compañía durante os próximos anos; e un ano no que realizamos movementos para reinventarnos. De feito, introducíronse
numerosos cambios durante estes doce meses. En todos e
cada un dos casos, os nosos “Xefes”, como internamente
denominamos os nosos clientes, foron o faro das decisións
tomadas, pois cada movemento cumpriu co noso compromiso
de prescribirlles a mellor solución para que fabriquen a súa
Compra Total coa máxima calidade ao menor prezo posible.
Son tres os grandes movementos que descubrimos e que nos
deben axudar a avanzar no futuro. En primeiro lugar, constatamos
a importancia de dispoñer de grandes produtos fabricados por
especialistas, o que implica que se debe pasar da xestión de
categorías á xestión de necesidades, buscando e ofrecendo
sempre o mellor produto do mellor fabricante para satisfacer
as necesidades reais do “Xefe”, a un prezo imbatible.
En segundo lugar, somos aínda máis conscientes da necesidade
de volver a ser máis tendeiros. Hai tempo que fomentamos un
cambio de mentalidade en toda a compañía, unha adaptación
que nos está levando a implantar un novo modelo de venda
que pon en valor a importancia que teñen para a compañía
os produtos frescos, garantindo, cunha xestión excelente, a
súa calidade e frescura.
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Para iso, e en terceiro lugar, seguimos traballando en algo que
consideramos fundamental: a necesidade de implicarnos e
colaborar máis estreitamente co noso sector primario. Debemos coñecelo e traballar de forma conxunta porque son eles
os que, co seu esforzo e a súa implicación, nos van axudar a
garantir calidade e servizo para conquistar os nosos “Xefes”.
O traballo que neste ámbito levamos a cabo durante estes
meses permitiunos confirmar que dispoñer dunha Cadea
Agroalimentaria Sostible de Mercadona non é unha elección;
é unha necesidade na que estamos totalmente centrados,
conscientes de que dela depende a próxima evolución do
noso proxecto.
É no inicio deste fito, transcendental para o futuro do noso
proxecto, onde han de enmarcarse os resultados obtidos
pola compañía durante estes doce meses. Dende o beneficio neto obtido, de 515 millóns de euros, un 1% máis que o
ano anterior; ou o crecemento do 4% da cifra de facturación,
que alcanzou os 19.812 millóns de euros; ata os máis de
650 millóns de euros de investimento. Este volume investidor
destinouse principalmente á apertura e reforma dos nosos
supermercados, así como á construción dos novos bloques
loxísticos que temos en marcha e á adaptación dos nosos
procesos á nova xestión de produtos frescos que estamos
implantando.
Igualmente destacable é o esforzo investidor realizado polos
110 interprovedores da compañía: máis de 450 millóns de
euros destinados, na súa totalidade, a algo tan fundamental
e necesario para a sociedade española como a xeración de
industria. Unha industria que crea emprego, innovación e desenvolvemento, que senta as bases dun crecemento produtivo
e sostible no tempo. Unha industria da que, en definitiva, todos
os que formamos parte de Mercadona nos sentimos moi orgullosos, pois estamos convencidos de que o benestar dunha
sociedade depende de forma inequívoca do crecemento da
súa produtividade.

Mensaxe do Presidente

“Dispoñer dunha Cadea Agroalimentaria Sostible non é unha elección, é unha necesidade; e dela
depende a próxima evolución do noso proxecto”

Se importante é o apoio de Mercadona á produtividade do seu
ámbito, non o é menos a contribución que realiza no país. Mostra
diso son os máis de 14.500 millóns de euros de compras de
produtos e servizos en España, cantidade que representa un
85% das nosas compras totais; ou a contribución tributaria que
a compañía realiza directamente, e que en 2013 foi de 1.465
millóns de euros, un 12% máis que no exercicio precedente.
Como tamén o é o esforzo que ao longo do ano realizou a
compañía para conter as importantes subidas que tiveron os
custos enerxéticos e as materias primas durante 2013, para
contribuír a manter unha inflación moderada e poder seguir
ofrecendo unha cesta da compra estable.
Ao longo de 2013, o rendemento do conxunto dos 74.000 traballadores que formamos o cadro de persoal foi sobresaínte.
Tamén o foi a súa actitude, que permitiu consolidar unha relación de confianza e transparencia cuxo expoñente máis claro
foi a sinatura, cos representantes dos traballadores, do novo
Convenio Colectivo de Mercadona para os próximos cinco anos.
De feito, as cifras e os resultados obtidos son consecuencia,
sen dúbida, do esforzo de todo o cadro de persoal. Un esforzo
produtivo un 6% maior que o de 2012 e un compromiso evidente con ser cada día, como perseguimos, máis tendeiros.
Un esforzo que se traduciu en máis de 1,4 millóns de horas
de formación e nun investimento próximo aos 37 millóns de
euros para producir unha transformación que ha de permitirnos reparar un erro que nós mesmos cometemos en 2006,
cando decidimos, porque estabamos convencidos diso, que
ser chacineiro, carniceiro ou peixeiro, en suma, ser tendeiro,
non era importante. Hoxe somos un pouco máis tendeiros e
para min é un orgullo contar con este gran equipo humano,
como tamén o é poder dicir que calquera caixeira, caixeiro,
repoñedora ou repoñedor da compañía con máis de catro anos
de antigüidade, o 80%, dispón dun salario neto de 1.400 euros
netos ao mes, ao que hai que sumar dúas mensualidades máis
de primas por obxectivos, se é o caso.

En Mercadona estamos convencidos da necesidade de dispoñer
dunha economía social produtiva e sostible. Para iso seguiremos
traballando no futuro, conscientes de que cando dentro duns
anos miremos con perspectiva o que representou 2013 para a
compañía, todos os que formamos parte dela recoñeceremos
que foi un exercicio crucial para o noso proxecto común.
Ata ese momento, todos os esforzos que imos realizar nos
próximos anos, e concretamente en 2014, débennos levar a
reinventarnos a través do exemplo, con feitos; a facer que as
cousas sucedan e conseguir ter un modelo de cadea que os
nosos clientes, traballadores, provedores, sector primario e a
sociedade queiran que exista e sirva de referencia. Un modelo
de empresa baseado nun crecemento compartido e sostible a
través da produtividade de cada un dos seus compoñentes,
porque canto máis produtivo é un individuo, unha empresa o
un país, tamén é máis dono das súas propias decisións.
Juan Roig
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Comité de
Dirección

José Jordá

Director Xeral
de Tendas e
Prescrición
Perecedoiros

Julia Amorós

Directora Xeral
de Prescrición
Secos

Francisco Espert
Director Xeral
de Compras
Transformados
do Campo

Rafael Berrocal
Director Xeral
de Compras
Carne e Mar

Francisco López

Director Xeral
de Compras Froita
e Verdura

Juan Roig

Presidente

Consello de
Administración
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Hortensia Mª Herrero Chacón
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David Cid
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Derivados do
Petróleo
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Director Xeral
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Héctor Hernández
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Humanos
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Juan Antonio Germán
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Félix Peña

Director Xeral
de Administración
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Supermercado na Avda. de Quel, Arnedo, A Rioxa.

Mercadona: O Noso Modelo
Que é
Mercadona?

Modelo
Mercadona

Innovación
transversal

Que é Mercadona?

“Prescritores totais das solucións necesarias para que ‘O
Xefe’ fabrique a súa Compra
Total (Frescos + Secos)”
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>>

MISIÓN

>>

Construír un proxecto de crecemento
sostible e compartido para satisfacer
por igual os seus cinco compoñentes
en toda a Cadea Agroalimentaria
Sostible de Mercadona: “O Xefe”, O
Traballador, O Provedor, A Sociedade
e O Capital

VISIÓN

“Conseguir unha Cadea
Agroalimentaria Sostible
que a sociedade queira que
exista e sinta orgullo dela, a
través do liderado e tendo ‘O
Xefe’ como faro”

Mercadona: O Noso Modelo

Viñedos do interprovedor Bodegas Ontañón no terreo Corella, Corella, Navarra.

38.000

TONELADAS DE UVA
COMPRADAS EN ESPAÑA
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Esther, clienta do supermercado de Mutilva, Valle de Aranguren, Navarra.

20 anos de SPB
Mercadona basea o seu modelo comercial
na fórmula Sempre Prezos Baixos (SPB),
que permite que “O Xefe”, nome co que
a compañía denomina os seus clientes,
realice unha Compra Total con produtos
da máxima calidade e ao prezo máis baixo
posible, fiel á máxima da compañía dende
hai máis de 20 anos de que “a calidade
non ten por que ser máis cara”
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Mercadona é unha compañía de supermercados de capital
español e familiar cuxo obxectivo, dende a súa fundación, é
satisfacer plenamente todas as necesidades de alimentación,
limpeza do fogar e hixiene persoal dos seus clientes, así como
as necesidades relacionadas co coidado das súas mascotas.
Para iso, conta con 1.467 tendas de barrio que, cunha media
de 1.500 metros cadrados de sala de vendas, representan unha
cota de mercado sobre a superficie total de alimentación en
España do 14,1% e que contribúen ao dinamismo do ámbito
comercial no que están situadas. Todos os supermercados
dispoñen dunha oferta ampla e eficiente, composta por aproximadamente 8.000 referencias, que se encontra facilmente ao
alcance dos máis de 4,8 millóns de fogares que anualmente
depositan a súa confianza na compañía.
Mercadona traballa directamente con máis de 2.000 provedores
comerciais e de servizos, dos que 110 son interprovedores,
que fabrican, entre outras, as marcas Hacendado, Bosque
Verde, Deliplus e Compy. Con todos eles, a compañía mantén
un modelo de colaboración mutua e de compromiso conxunto,
de relacións a longo prazo que se regulan a través do Convenio
Marco de Boas Prácticas Comerciais, dando lugar a “contratos
de por vida”. Grazas a iso os fabricantes interprovedores están
implicados na filosofía de satisfacción total aos clientes que
caracteriza á compañía e obsesionados coa calidade, tanto
de servizo como de produto.

Mercadona: O Noso Modelo

Para realizar a súa actividade diaria, Mercadona e os seus
provedores contan co apoio e coa colaboración de máis de
20.000 pemes e produtores de materia prima en España, o
que se traduce na creación de riqueza compartida e de emprego nas localidades onde se sitúan os supermercados de
Mercadona e as instalacións das empresas dos fabricantes
interprovedores e dos provedores.

Algunhas marcas propias de calidade

A compañía fomenta permanentemente o crecemento profesional do seu cadro de persoal, un dos seus máis valiosos
activos, a través da formación continua e desenvolve unha
política de Recursos Humanos totalmente orientada á realización profesional e satisfacción persoal dos seus máis de
74.000 traballadores e traballadoras.
Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e Compy son, entre outras, marcas que Mercadona desenvolve dende 1996. Todas
as referencias destas marcas son produtos de calidade desenvolvidos polos fabricantes interprovedores que, dende hai
máis de 15 anos, colaboran con Mercadona para satisfacer
necesidades reais do “Xefe” con absolutas garantías e ao
mellor prezo posible.
Grazas á súa calidade, estas marcas, así como o resto de
marcas propias da compañía, contan dende hai anos coa
confianza do “Xefe”. Todas estas marcas dispoñen do aval
dos seus fabricantes interprovedores, claramente identificados nos envases dos produtos e que, a través da innovación,
garanten a seguridade alimentaria de todos os seus produtos.

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus y Compy son, entre outras, marcas que Mercadona desenvolve dende 1996, cuxos
fabricantes interprovedores están claramente identificados
na etiquetaxe

Perlas de mozzarella do fabricante interprovedor Quesería
Lafuente de Cantabria.
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Modelo Mercadona
O modelo de xestión de Mercadona está baseado dende
1993 na Calidade Total. Por medio deste método, Mercadona
satisfai coa mesma intensidade os cinco compoñentes que
forman a empresa: “O Xefe”, O Traballador, O Provedor, A
Sociedade e O Capital.
O Modelo de Calidade Total introduce na xestión da compañía a verdade universal de que “para poder estar satisfeito,
primeiro hai que satisfacer os demais”. Este compromiso
converteu a Mercadona nunha das compañías de referencia
no sector da distribución, cunha Misión claramente definida:
ser “prescritores das solucións necesarias para que ‘O Xefe’
fabrique a súa Compra Total”, a través dunha xestión diferente
e diferencial dos produtos frescos e dos secos.
A busca da satisfacción total das traballadoras e traballadores, aos que Mercadona considera un dos seus máis valiosos
activos, é constante. Por iso, e co obxectivo de converterse na
empresa que mellor trata o seu cadro de persoal, o modelo de
xestión de Recursos Humanos de Mercadona está baseado
no liderado e no esforzo e aposta pola satisfacción persoal,
o emprego indefinido, a formación continua, a promoción
interna, a igualdade de condicións e a conciliación da vida
familiar e profesional de todas as persoas da compañía, o
que fai posible que quen ha de satisfacer “O Xefe” estea, á
súa vez, satisfeito.
O Modelo de Calidade Total establece co terceiro compoñente
da empresa, o Provedor, unha relación de traballo conxunto
cun mesmo obxectivo: a satisfacción do “Xefe”. Para a conse-
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cución desta meta, Mercadona establece cos seus provedores
uns vínculos estreitos, por medio dunha relación estable que
conduce, en numerosas ocasións, á sinatura de acordos de
duración indefinida e á creación de sinerxías que, en definitiva, sempre redundan en beneficio dos “Xefes” que a diario
realizan a súa compra nos supermercados da compañía.

Modelo de Calidade Total
Un Modelo de empresa baseado en
valores universais

“O Xefe”
O Capital

Modelo de
Calidade Total

A Sociedade

O Traballador

O Provedor

Mercadona: O Noso Modelo

Alejandra, clienta do supermercado de Cala Millor, Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca.
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Laura e Toñi, clienta e monitora no centro de coinnovación de prescrición de bebidas refrescantes e augas en Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona.

Ademais, a compañía, consciente da importancia que ten o
sector primario, iniciou o camiño para, xunto aos seus provedores, impulsar unha Cadea Agroalimentaria Sostible de
Mercadona. Esta iniciativa pioneira, que supuxo un cambio
de mentalidade interno e que implica unha nova evolución do
seu proxecto, vai contribuír a recuperar o protagonismo que
o sector primario tivo tradicionalmente na nosa economía.
Para Mercadona a satisfacción do cuarto compoñente, a
Sociedade, tamén é moi relevante. Para tal efecto, coas súas
tendas contribúe a modernizar o comercio urbano dos barrios
nos que está presente, que encontran nos seus supermercados o dinamismo comercial que achegan os 4,8 millóns
de familias que depositan a súa confianza en Mercadona.
De feito, ao centrarse unicamente na venda de produtos
de alimentación, bebida, limpeza do fogar, aseo persoal e
comida para animais domésticos, a compañía fomenta as
sinerxías co comercio de proximidade a través dunha maior
implicación no seu desenvolvemento.

18

Mercadona satisfai tamén o quinto compoñente da empresa:
O Capital. E faino por medio da satisfacción do “Xefe”, O
Traballador, O Provedor e A Sociedade, que se leva a cabo
a través do desenvolvemento do Modelo de Calidade Total.
A aplicación deste particular método de xestión é responsable da favorable evolución de Mercadona dende 1993;
tamén o é do seu crecemento sostido e compartido, froito
do esforzo individual e colectivo de todos cantos forman
parte deste proxecto e da implantación de obxectivos e
estratexias que lles achegan valor aos cinco compoñentes
da empresa e cuxos resultados, sobre todo, se reflicten no
medio e longo prazo.
Este Modelo, que aínda ten un tremendo potencial de mellora
e moitos aspectos que modificar para seguir progresando, é
o que axuda a tomar decisións no seu traballo diario a todas
as persoas que forman parte da compañía para satisfacer
os seus cinco compoñentes: “O que ten un Modelo, ten un
tesouro”.

Mercadona: O Noso Modelo

Innovación transversal
Mercadona dispón dun modelo de innovación propio que percorre
transversalmente todos os procesos e métodos da compañía,
achegando a cada un deles melloras produtivas e de eficiencia. Coa suma de ambos os dous factores, a compañía non só
optimiza os seus procesos, senón que consegue adaptarse
con maior axilidade e acerto ás necesidades reais do “Xefe”.
Para a compañía a innovación é unha ferramenta de diferenciación e clave de competitividade. Por iso, recorrentemente,
e de maneira sostida, destina importantes recursos ao que
internamente se denomina como I+D+dobre i, no que este
segundo “i” corresponde ao investimento e é o máis importante,
posto que del depende a consecución dos proxectos. Todas
as iniciativas que trata a través da innovación de produtos,
procesos, tecnoloxía e concepto responden sempre tamén a un
mesmo criterio: introducir melloras que lles achegan solucións
aos clientes e polas que estes están dispostos a pagar, dado
que lles ofrecen valor engadido.
O compromiso de Mercadona co I+D+dobre i como motor de
crecemento, competitividade e como ferramenta para ofrecer
as mellores solucións é unha responsabilidade que a compañía comparte co conxunto de empresas interprovedoras,
igualmente convencidas de que o investimento en innovación
é investimento de futuro e de que para innovar é imprescindible escoitar primeiro cales son as necesidades reais que os
clientes presentan.

Modelo de Innovación
Mercadona
Innovación
de produto

Innovación
de procesos

Innovación
tecnolóxica

Innovación
de concepto

I+D+dobre i xerado por Mercadona
Os fabricantes interprovedores de Mercadona destinan a
I+D+dobre i máis recursos que a media española: o 2,36%
do seu cadro de persoal dedícase a esta actividade, fronte
ao 1,21%.
Fonte: INE 2012
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Modelo de
Calidade Total
Un modelo de
responsabilidade transversal

“O Xefe”

Prescrición: “O Xefe” no centro das
decisións, para ofrecerlle, en cada
momento, os produtos que se adaptan ás súas necesidades coa máxima
calidade ao prezo máis baixo posible.

Emprego estable de calidade, un
salario por enriba da media do sector, desenvolvemento profesional e
promoción interna e igualdade de
oportunidades.

Fomentar o diálogo e a comunicación
directa cos “Xefes”.

Conciliación familia-traballo: iniciativas pioneiras como, entre outras, non
abrir os supermercados os domingos,
como principio xeral salvo que coincidan varios festivos seguidos.

Sempre Prezos Baixos (SPB): estabilidade nos prezos, para ofrecer a
mellor cesta da compra do mercado.
Frescos≠Secos. Xestión diferente e
diferencial dos produtos frescos e
dos secos.
Máxima calidade ao mínimo prezo:
Produto Recomendado.
Volver á sinxeleza, clave para reducir
prezos cunha oferta eficiente e de
calidade.
Proximidade.
Innovación transversal orientada ás
súas necesidades (produto, tecnoloxía, concepto e procesos).
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O
Traballador

Modelo de xestión de Recursos Humanos baseado no Liderado e na
Cultura do Esforzo e do Traballo.
Transparencia e participación nos
beneficios da compañía.
Formación necesaria e continua para
o desempeño das tarefas do posto
de traballo.

Mercadona: O Noso Modelo

Novo modelo de venda de carne e chacinaría (no laboratorio) no supermercado en La Pobla de Vallbona, Valencia.

O
Provedor

A
Sociedade

Estabilidade e acordos de duración
indefinida.

Crecemento compartido.

Comunicación e transparencia na
relación.

- Producir máis con menos recursos
naturais.

Vertebración da actividade produtiva para crear desenvolvemento e
riqueza.

- Transporte sostible.

I+D+dobre i (Investigación + Desenvolvemento + Innovación, apoiados
na panca do Investimento).
Impulso á innovación e á optimización
de procesos para ofrecer o produto
coa máxima calidade ao prezo máis
baixo posible.
Contribuír con feitos ao desenvolvemento dunha Cadea Agroalimentaria
Sostible de Mercadona que satisfai
os cinco compoñentes de todos os
elos, base do crecemento do sector
primario no noso país.

Produtividade social:

Obxectivo de “ser invisible” para
desenvolver a súa actividade sen
molestar o ámbito.
Diálogo permanente, participación
activa e proximidade.

O Capital

Reinvestimento da maior parte dos
beneficios na empresa como mostra
dunha visión a longo prazo.
Visión non “curtopracista” dos resultados: crecemento constante e
sostible.
Innovación como
competitividade.

factor

de

Incremento da produtividade grazas á mellora e estandarización dos
procesos.

Formar e informar do Modelo de
empresa e da planificación das súas
actividades e decisións.
Adherida ao Pacto Mundial en defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas
Laborais, Ambiente e Loita contra a
Corrupción.
Compromiso social para darlles respostas inmediatas ás necesidades
das comunidades onde Mercadona
está presente.
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Sección de froita e verdura no supermercado de Can Burgos, Sant Josep de sa Talaia, Eivissa.
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co “Xefe”

“O Xefe”, no centro de todas
as nosas decisións

LABORATORIOS

OFERTA EFICAZ

Son os “bancos de proba” da compañía, situados en espazos determinados dos seus supermercados.
Neles investíganse e defínense
iniciativas apoiándose nas experiencias de clientes e traballadores.
Avalíanse os resultados obtidos e
analízanse tanto os éxitos como
os erros para tomar a decisión de
implantar ou non a iniciativa no
resto da cadea.

A definición da oferta é un dos
elementos diferenciais de Mercadona. Calquera produto que forma
parte dos seus lineais non só ha de
satisfacer necesidades reais dos
clientes, senón que ten que engadir
valor, non xerar duplicidades, ter
rotación e manter uns custos de
procesos internos eficientes.

6

laboratorios

para poñer en marcha
as melloras da
compañía en 2013
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Ademais diso, Mercadona traballa
para que todos os produtos que
forman parte da súa oferta ofrezan
totais garantías de calidez, calidade, punto óptimo de consumo,
servizo e, obviamente, seguridade
alimentaria, todo iso ao prezo máis
baixo posible.

“O Xefe”

COINNOVACIÓN

SEGURIDADE ALIMENTARIA

Aposta pioneira da compañía que
permitiu consolidar un modelo de
innovación diferencial no que “O
Xefe” está sempre no centro de
todas as decisións.

É un valor presente en todos os
procesos e decisións da compañía.
Calquera produto da súa oferta
debe cumprir estritamente os requisitos da Regra de Ouro de Mercadona, que establece, por esta
orde, que ten primeiro que garantir
a seguridade alimentaria; despois, a
calidade; logo, a calidez; en cuarto
lugar, ofrecer servizo; en quinto, ser
competitivo en prezo; e por último,
xerar beneficio.

Durante 2013, froito desta estreita
colaboración con clientes e provedores, incorporáronse máis de 400
novidades que tiveron unha gran
aceptación.

400
12
novidades
centros de

coinnovación

xurdidas da
colaboración
co “Xefe”

PRESCRICIÓN
Por medio da proximidade e do
traballo “ao pé da tenda”, informa e
recoméndalle ao “Xefe” os produtos
coa mellor relación calidade-prezo
do mercado para satisfacer as súas
necesidades.
En 2013, a compañía iniciou a estratexia para pasar de xestionar
categorías a xestionar produtos, o
que lle permite ofrecer os mellores
produtos existentes, fabricados por
grandes especialistas e que satisfan plenamente as necesidades
reais dos seus clientes.

184
monitores que captan e observan
as preferencias dos “Xefes”
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Laura, monitora da sección de forno de Valencia e Alacant, e Mercedes, traballadora da sección de forno, no supermercado da praza Francisca Navarro de
Burjassot, Valencia.
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“O Xefe”

1.1
Reinventarnos para ser máis tendeiros
Implantación de novas seccións de frescos
Durante 2013 cantos forman parte de Mercadona realizaron un
importante proceso de aprendizaxe, a través das experiencias
directas compartidas nos distintos “laboratorios” de investigación cos “Xefes”, como a compañía denomina internamente
os seus clientes. E grazas a eles, ao longo do ano déronse os
pasos necesarios para mellorar a xestión de “frescos”, que
tratabamos como “secos”, e adaptarse con máis axilidade ao
cambio de mentalidade que iso requiría.
Como en exercicios anteriores, a observación e a escoita
constante convertéronse en factores clave para poder pasar
da teoría aos feitos. E no caso de 2013, o principal avance foi,
precisamente, o labor que todos os traballadores realizaron para
converterse en especialistas en frescos, recuperando unha
figura que en Mercadona resulta fundamental: a do tendeiro.
Para darlle resposta a esta necesidade, durante estes doce
meses Mercadona empezou a implantar o seu novo modelo de
venda de produtos frescos, que inclúe catro seccións: forno,
peixaría, froita e verdura, carnizaría e chacinaría. En todas elas
non só lles ofrece aos clientes a referencia persoal e próxima
que lle solicitaban coa incorporación de panadeiros, peixeiros,
froiteiros, carniceiros e chacineiros, senón que, ademais, lles
garante frescura en todos estes produtos, así como calidez,
calidade, punto óptimo de consumo, servizo e, obviamente,
seguridade alimentaria, todo iso ao prezo máis baixo posible.

Para lograr todos estes obxectivos, son moitas as iniciativas que
se puxeron en marcha en 2013, ano no que a reinvención do
modelo de frescos de Mercadona foi o resultado de cuestionar
diariamente cada estratexia e aplicar unicamente aquelas que
os clientes, coas súas respostas, confirmaban.
Así, por exemplo, no ámbito da xestión readaptouse a oferta
e introducíronse os pedidos diarios, tras identificar con moita
maior concreción non só os tempos de consumo de cada
produto, senón o seu grao de maduración, o seu período de
vida, os seus métodos de manipulación... Todo iso implica
unha xestión das seccións de frescos diferente á categoría
de secos, ao tempo que require un tratamento practicamente
individualizado de cada produto.
Este esforzo adicional, que lle permite a Mercadona poder
ofrecerlles aos seus clientes a oferta eficaz que dende hai anos
lle pedían neste tipo de alimentos, levou á compañía a formar,
en 2013, a máis de 9.400 traballadores en distintos oficios de
frescos, cun investimento de 3 millóns de euros.
Ademais diso, ao longo do ano o novo modelo de peixaría
púidose implantar en todos os supermercados da compañía;
o de froita e verdura, en 867 tendas; o de forno, en 293; e os
de carne e chacinaría, en 19 supermercados.

27

Pepa, clienta do supermercado de Móstoles Tecnolóxico, Móstoles, Madrid.

580

millóns de euros aforrados

A importancia do aforro
do céntimo
Facer só aquilo que lle engade
valor ao “Xefe” e polo que estea
disposto a pagar
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“O Xefe”

1.2
Oferta eficaz

En Mercadona resulta fundamental saber captar adecuadamente
as necesidades dos seus “Xefes” para poder ofrecerlles respostas eficaces. No caso da oferta, estas respostas tradúcense
na elección de aproximadamente 8.000 referencias, de entre
o máis dun millón de produtos existentes en alimentación e
hixiene no noso país, o que leva consigo un importante labor
de prescrición.
O compromiso que a compañía mantén con ofrecer e recomendar produtos da máxima calidade e ao prezo máis baixo
posible é básico para poder contar coa confianza dos 4,8 millóns
de fogares que realizan a súa Compra Total en Mercadona.
É por iso que a definición da oferta xoga un papel prioritario,
motivo polo que a compañía lles ofrece aos seus clientes unha
oferta completa de solucións que destaca pola súa sinxeleza,
eficiencia e competitividade.
Todos estes factores propician actos de compra máis rápidos e
intuitivos e perseguen que a satisfacción por parte dos clientes
sexa total, algo que non sería posible sen os esixentes requisitos que calquera produto ha de cumprir para incorporarse
e manterse nos lineais da compañía: satisfacer necesidades
reais e ter rotación; engadir valor e que o cliente estea disposto
a pagar por iso; e manter uns custos de proceso eficientes e
unha elevada aceptación por parte do cliente.

En 2013 a compañía conseguiu importantes melloras nos procesos de toda a súa cadea de subministración, dende o provedor ata loxística e tendas. Evitar custos innecesarios é o que
permite, ano tras ano, que Mercadona manteña os seus prezos
por debaixo da media anual do IPC de Alimentación, feito que
contribúe a moderar a inflación do país e que forma parte do
compromiso de aforro que a compañía ten cos seus “Xefes”.
Para dispoñer dunha oferta permanentemente actualizada,
e para poder con iso non só adaptarse ás necesidades dos
clientes senón adiantarse a elas, Mercadona realiza un labor de
escoita ao “pé da tenda”. Pero ademais, traballa estreitamente
cos seus provedores e interprovedores, como poñen de manifesto as máis de 400 novas referencias, entre altas e melloras
de produto, que en 2013 se incorporaron á oferta.
A compañía, ademais, incorporou en 2013 un importante
avance na xestión da súa oferta, que agora realiza de forma
individualizada e por produto en lugar de por categorías. Grazas a iso dispón dos mellores produtos existentes, fabricados
por grandes especialistas e coa mellor relación calidade prezo
do mercado, o que permite satisfacer plenamente as necesidades dos “Xefes”. Aínda que durante 2013 se deron moitos
pasos nesta dirección, a compañía está nunha fase inicial no
desenvolvemento desta estratexia.
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Oferta eficaz
Colaboración
máis de

200
accións

En 2013 foron numerosas as colaboracións realizadas entre Mercadona e os seus provedores e interprovedores para adaptarse ás
necesidades que demandan os clientes.
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O valor diferencial da coinnovación
En 2013, Mercadona, a través dos seus Departamentos de
Prescrición, seguiu facendo da súa Estratexia Mandil un dos
piares de innovación da compañía. Por medio desta iniciativa,
que puxo en marcha en 2011 e que está baseada en compartir
cos clientes experiencias e costumes de consumo, limpeza, aseo
persoal e coidado de mascotas, puido introducir na súa oferta
importantes melloras: cambios de formatos, novas referencias
que se adaptan mellor ás economías dos clientes, produtos
especialmente definidos para intolerancias alimenticias...
No caso de 2013, máis de 9.000 “Xefes” achegaron as súas
suxestións e compartiron as súas experiencias nas distintas
instalacións que a compañía destinou a estes procesos no
interior dalgúns dos seus supermercados. E coa súa participación no devandito proceso, confirmaron que esta aposta
pioneira pola coinnovación permitiu consolidar un modelo de
innovación diferencial no que “O Xefe” está sempre no centro
de todas as decisións.
Durante 2013, e froito desta estreita colaboración, incorporáronse máis de 400 novidades que tiveron unha gran aceptación
entre os clientes.

Modelo de Coinnovación:
Innovar co “Xefe”

Xefes

4 Prescrición:
implantar/transmitir

1 Tenda

Monitor/Traballador

“O Xefe”,
no centro
de todas as
decisións

2 Prescrición:

captar necesidades,
definir solución

3 Compras/ provedor:
innovar/fabricar
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Proceso de construción dos supermercados na r/Mar Mediterráneo, Coslada, Madrid e na r/Julián Camarillo, Madrid

61

novos
supermercados
abertos

53
supermercados
reformados

60
provedores
por tenda

250

millóns de euros

investidos en
aperturas
e reformas
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1.3
Innovación nas tendas
Mercadona seguiu ampliando e mellorando a súa rede de tendas
para, como é o seu obxectivo, ofrecerlles aos seus clientes a
mellor experiencia de compra posible. Por iso, en 2013 continuou apostando polo seu modelo de Tenda por Ambientes,
un modelo de tenda ecoeficiente no que priman criterios como
espazos diferenciados por negocios, a eficiencia enerxética, a
produtividade dos medios ou a comodidade de uso.
A construción dos novos supermercados ou a adaptación
dos xa existentes a este modelo de tenda require un esforzo
complexo por parte da compañía. Este esforzo, no caso dos 61
novos supermercados abertos e as 53 reformas realizadas en
2013, tradúcese nun investimento relevante tanto de recursos
económicos como persoais: máis de 250 millóns de euros e
unha media de 60 provedores que dan traballo a máis de 110
persoas durante a fase de obra de cada tenda, ao que hai que
sumar o equipo técnico da compañía que durante aproximadamente 12 meses traballa na contratación e elaboración do
proxecto de deseño e execución de obras.
Coa apertura e reforma destas novas tendas, Mercadona consolida a súa expansión e segue achegándose aos numerosos
“Xefes” que cada ano solicitan a presenza da compañía nos
barrios en que residen, como demostran, por exemplo, as máis
de 2.000 solicitudes de implantación dun novo supermercado
que ao longo de 2013 recibiu o Servizo de Atención ao Cliente
da compañía.

Igualmente, durante 2013 a compañía realizou un importante
investimento, de máis de 50 millóns de euros, para renovar
e adaptar os seus sistemas informáticos aos novos retos de
flexibilidade, mobilidade e trazabilidade do produto en toda a
cadea de subministración. Entre estas melloras, incorporadas
como consecuencia da implantación do novo modelo de xestión
de produtos frescos, cabe destacar, por un lado, a renovación
completa dos Centros de Proceso de Datos, cun investimento
de 30 millóns de euros, que introducen a tecnoloxía necesaria
para xestionar os procesos en tempo real e, por outro, o investimento realizado en mobilidade co fin de estender esta xestión
fóra dos ámbitos de oficinas. Así mesmo, cabe destacar a
introdución de novas balanzas táctiles, a posta en marcha dun
novo sistema de pedidos máis personalizado ou a aplicación
de ferramentas que facilitan a coordinación cos provedores;
melloras que, no seu conxunto, contribúen a garantir sempre
a máxima frescura nos alimentos.

En 2013 recibimos máis de

2.000
solicitudes
de implantación de

novas tendas por parte dos
nosos “Xefes”
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1.4
1.3
Seguridade alimentaria e calidade
A seguridade alimentaria é un valor presente en todos os procesos e decisións da compañía. Por iso, calquera iniciativa que
se realiza, tanto na oferta como na optimización de procesos,
sométese previamente a un estudo exhaustivo. Grazas a iso
certifícase, antes de incorporala e validala, o cumprimento
da Regra de Ouro de Mercadona, que garante, por esta orde,
que calquera produto da súa oferta ten primeiro que garantir
a seguridade alimentaria; despois, a calidade; logo, a calidez;
en cuarto lugar, ofrecer servizo; en quinto, ser competitivo en
prezo; e por último, xerar beneficio.
Para ofrecerlles as máximas garantías aos consumidores, a
compañía conta cun Sistema de Xestión de Calidade e de
Seguridade Alimentaria que engloba toda a cadea de subministración: dende a súa orixe ata o consumidor final.
Dentro do Modelo de Seguridade Alimentaria e Calidade de
Mercadona inclúese un intenso “Plan de Control de Seguridade Alimentaria e Calidade”, por medio do cal se realizan
numerosas inspeccións dos procesos dos interprovedores e
provedores co único obxectivo de manter e mellorar os niveis
de Seguridade Alimentaria de todos os produtos.
Ademais, a compañía conta cun Decálogo de Seguridade
Alimentaria, co que verifica de maneira continuada os niveis
de Seguridade Alimentaria de todas as instalacións dos interprovedores e provedores da compañía. Concretamente,
ao longo do ano esta ferramenta permitiu avaliar máis de 250
provedores.
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Neste mesmo contexto, os produtos frescos e os seus provedores de vacún, cordeiro, porco, polo, leite, peixe, aceite, froita,
verdura e ovos tamén foron auditados por empresas externas
acreditadas, o que permite certificar a trazabilidade dende a
granxa ou leira ata a mesa dos “Xefes”.
Ademais diso, Mercadona seguiu consolidando a súa aposta
pola Seguridade Alimentaria, reforzando o control analítico de
todos os seus procesos e instalacións e a través dun exhaustivo seguimento de todos os seus supermercados e almacéns,
aos que cabe sumar o seguimento realizado en máis de 150
rutas distintas.
Durante 2013 tamén se traballou conxuntamente coas autoridades sanitarias na adaptación e mellora para a Análise de
Perigos e Puntos de Control Críticos nos novos modelos de
venda nos que a compañía apostou firmemente.

Sistema de Xestión Nutricional
En 2013, a compañía colaborou coa estratexia NAOS (Estratexia
para a Nutrición, Actividade Física e Prevención da Obesidade) impulsada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais
e Igualdade. E baixo a máxima de potenciar o apoio a esta
estratexia, puxo en marcha, xunto aos seus interprovedores
e provedores, diferentes iniciativas concretas que poñen de
manifesto que a nutrición saudable, como a calidade e a seguridade alimentaria, “no ten por que ser máis cara”.

“O Xefe”

850
Produtos

sen glute

Aida, clienta do centro de coinnovación de prescrición complementos almorzos e merendas na Av. Burjassot, Valencia.

Ao longo do ano Mercadona tamén seguiu reforzando o seu
compromiso coa información completa e veraz na etiquetaxe,
clave para que os “Xefes” poidan exercer unha compra responsable. De aí que seguise traballando para ofrecer a máxima
transparencia, o que en materia de nutrición se traduce en incluír
nas etiquetaxes da súa oferta, aínda non sendo obrigatoria,
toda a información relevante e identificar con claridade a composición dos produtos, incluso a nivel de trazas, o que resulta
de especial importancia para aqueles clientes que padecen
algunha alerxia ou intolerancia. Igualmente, traballouse con
todos os interprovedores para adaptarse ao novo Regulamento
de Información Alimentaria facilitada ao
Consumidor, cuxa aplicación suporá importantes melloras para os clientes.
En 2013, a compañía tamén dedicou importantes esforzos a incrementar a oferta de produtos sen lactosa.

Unha crecente oferta de produtos sen glute
Mercadona mantén dende hai máis dunha década unha estreita
relación coas distintas asociacións de celíacos españolas,
colaboración que se enmarca tanto no ámbito nacional como
no autonómico.
En 2013, e grazas a este compromiso sostido no tempo, ampliou o número de referencias sen glute: 850 no momento do
peche de 2013, e todas elas, como o resto de produtos que
forman parte da oferta da compañía, de máxima calidade e
con totais garantías alimentarias e nutricionais.

Máis de

50
novas
referencias sen glute
en 2013
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1.5
Comunicación co “Xefe”
Mercadona mantén cos seus clientes unha relación estreita
baseada na confianza e na transparencia. Por iso, fomenta
unha actitude aberta na que o diálogo é clave, un diálogo
constante no que se implican todos cantos forman parte da
compañía e que se trata dende moi distintos ámbitos.
Nese labor de escoita, o traballo realizado polas máis de
200 persoas que traballan no Departamento de Prescrición
da compañía volveu ser especialmente relevante en 2013,
pois non só permitiu captar e observar as preferencias dos
“Xefes”, senón entender as súas necesidades e transmitirllas
á compañía adecuadamente para poder ofrecerlles respostas
acertadas.
Ademais deste traballo que se realiza “ao pé da tenda”, Mercadona reforzou en 2013 a súa interlocución habitual coas
diferentes asociacións que representan aos consumidores
e velan polos seus intereses, cos que se mantiveron encontros co obxectivo de fomentar a formación e a información
ao consumidor. Concretamente, a compañía reuniuse con

asociacións de ámbito nacional e autonómico como: a Confederación Española de Organizacións de Amas de Casa,
Consumidores e Usuarios (CEACCU), a Confederación de
Consumidores e Usuarios (CECU), Consumidores en Acción
(FACUA), a Federación de Usuarios Consumidores Independentes (FUCI), a Organización de Consumidores e Usuarios
(OCU), a Unión de Consumidores de España (UCE), a Federación Unión Nacional de Consumidores e Amas de Casa de
España (UNAE), a Asociación Xeral de Consumidores (ASGECO), a Confederación Rexional de Asociacións de Veciños,
Consumidores e Usuarios de España (CAVE), a Organización
de Consumidores e Usuarios Vasca (EKA-OCUV), Asociación
de Consumidores e Usuarios de Navarra (IRACHE), e con
asociacións de ámbito provincial federadas ás primeiras. Así
mesmo, consolidouse a relación coa Fundación Sabor y Salud, coa Federación de Asociacións de Celíacos (FACE) e as
súas asociacións federadas, coa Asociación de Celíacos de
Cataluña e coa Asociación de Celíacos e sensibles ao glute
da Comunidade de Madrid e coa Asociación de Intolerantes
á Lactosa (ADILAC).

340.000 consultas e suxestións recibidas dos nosos “Xefes”

900 500 103
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www.mercadona.es

www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona

www.youtube.com/mercadona

“O Xefe”

Mercadona é a
mellor empresa
de distribución en
calidade dos produtos
e atención ao cliente
Fonte: Estudio KAR (Key
Audience Research) de Ipsos.

Beatriz e Amaia, traballadora e clienta do supermercado de Merkantondoa, Estella, Navarra.

Dentro deste ámbito, hai que mencionar a participación en
2013 na guía “Aproveitemos os alimentos”, elaborada pola
Asociación Valenciana de Consumidores e Usuarios, AVACU;
a reedición dos trípticos “Aprendendo a ler a etiquetaxe”, en
colaboración coa Asociación de Consumidores e Usuarios
INFORMACU Aragón; a edición do tríptico “Todos somos
consumidores”, en colaboración con UCONPA-CECU; ou a
guía de etiquetaxe en formato dixital promovida pola Unión
de Consumidores de Galicia, UCGAL, na que a compañía
tamén participou.

multidisciplinario formado e especializado para darlles resposta
ás preguntas e suxestións dos clientes neste ámbito.
Todas estas canles, no seu conxunto, contribuíron a detectar
puntos de mellora para, como é o seu obxectivo, ser a compañía que lles ofreza as mellores solucións a través dunha
oferta eficiente e dunha positiva experiencia de compra co
mellor servizo. De feito, a través de todas elas non só se ofrece información sobre a compañía senón que se xestionan e
resolven as dúbidas que os “Xefes” teñen sobre os produtos
e servizo que ofrece Mercadona.

Servizo de Atención ao Cliente (SAC)
Mercadona dispón dun Servizo de Atención ao Cliente que
canaliza todas as inquietudes que formulan os clientes a través
do correo electrónico ou do teléfono gratuíto que a compañía
destinou exclusivamente para esta actividade. Grazas a esta
canle que Mercadona mantén permanentemente aberta cos
seus “Xefes”, a compañía pode escoitar as súas opinións e
aclarar as súas dúbidas con maior axilidade e acerto.
En 2013, as persoas que integran o Servizo de Atención ao
Cliente de Mercadona recibiron un total de 340.000 consultas e suxestións distintas. Así mesmo a compañía dispón de
perfís oficiais nas redes sociais Facebook, Twitter e Youtube,
plataformas de comunicación para as que conta cun equipo

En 2013, un estudo sobre compras en liña realizado pola OCU
destacou a Mercadona como a compañía de distribución alimentaria que maior puntualidade ofrecía, ao cumprir en todos
os casos analizados os prazos de entrega comprometidos.
Igualmente, a compañía obtivo a renovación do certificado de
Accesibilidade para a súa web, na que ademais incorporou
importantes melloras tanto xerais como de programación, que
permitiron eliminar algunhas barreiras existentes para os invidentes e as persoas con mobilidade reducida. Desta maneira,
a web de Mercadona reforzou os seus xa de por si altos niveis
de accesibilidade, ao tempo que unificou a homologación coa
aplicación dun estándar europeo.
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Daniel, Natalia e Mª Isabel, traballadores da sección de peixaría do supermercado de Cala Millor, Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca.
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O Traballador, un piar fundamental

ESTABILIDADE

FORMACIÓN

PROMOCIÓN

Mercadona ofrécelle ao seu cadro
de persoal postos de traballo de
calidade, como demostra o feito
de que, dende 1999, todos os seus
traballadores teñan un emprego
estable e de calidade.

Dispoñer dun equipo de recursos humanos diferencial e de alto
rendemento só é posible se se
realiza unha aposta constante pola
formación. En Mercadona, este
compromiso traduciuse en 2013
nun investimento próximo aos 37
millóns de euros, ata completar
un total de 1,4 millóns de horas
de formación, tanto xeral como
específica, ao longo de 19 accións
formativas

O labor de formación contribuíu a
consolidar o modelo de promoción
interna. Mostra diso é a promoción
de 462 persoas, das cales un 55%
son mulleres, para ocupar cargos
directivos grazas á súa valía e capacidade. Asumen responsabilidades maiores dentro da empresa,
nas que poderán poñer en práctica
non só a súa capacidade de liderado, senón todos os coñecementos
adquiridos en formación.
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462
traballadores

74.000
traballadores

con emprego estable e de calidade

40

millóns de euros
de investimento
en formación

e traballadoras
ascendidos

O Traballador

ALTO RENDEMENTO:
PRODUTIVIDADE

CONCILIACIÓN

SAÚDE E
SEGURIDADE LABORAL

Os resultados obtidos son consecuencia do esforzo de todo o cadro
de persoal. Un esforzo produtivo
un 6% maior que o de 2012, froito
do compromiso de todas as persoas que participan no Proxecto
de Mercadona. Coa creación de
postos de traballo de calidade impúlsanse, entre outros, o desenvolvemento persoal e profesional, a
estabilidade, a formación, o liderado, o respecto, a equidade e a
autoesixencia.

Mercadona realiza dende hai moitos anos unha aposta sostida pola
conciliación coa incorporación de
medidas pioneiras que propician
unha maior satisfacción por parte
dos traballadores. Entre outras cifras, cabe destacar que en 2013 un
7% de traballadoras do cadro de
persoal decidiu ser nai e, ademais,
3.147 nais traballadoras optaron
por alongar en 30 días os catro
meses de baixa maternal establecidos legalmente.

Velar pola saúde e seguridade laboral é un compromiso que Mercadona desenvolve a través da súa
política preventiva, atendendo todos
os procesos produtivos e postos de
traballo. Entre outras medidas, en
2013 implantouse un Picking Ponte
Grúa (PPG) no bloque loxístico de
Guadix (Granada), un novo sistema
robótico para a preparación de
produtos frescos que logra mover
160.000 quilos de produto ao día e
evita o sobreesforzo manual.

6%
aumento

3.147
nais traballadoras

da produtividade

alongaron en 30 días a baixa maternal

5
millóns

de euros
investidos

en eliminar
sobreesforzos

12,6
millóns

de euros
investidos
en melloras
preventivas
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2.1
Formación: desenvolvemento do talento
O éxito de Mercadona pasa sen dúbida por dispoñer dun cadro de persoal motivado, comprometido e consciente de que
o seu esforzo, a dedicación e o alto rendemento son pezas
clave para consolidar no tempo o proxecto da compañía e
para lograr, como ano tras ano persegue, ofrecerlle un servizo
excepcional ao “Xefe”. Un conxunto de 74.000 traballadoras
e traballadores que en 2013, ao igual que a compañía, tivo a
capacidade de “reinventarse” e de adaptar as súas aptitudes
e coñecementos para alcanzar uno dos obxectivos prioritarios
do ano: “ser cada vez máis tendeiros”.
O Traballador é un dos piares da compañía e conseguir que
o conxunto do cadro de persoal se implique ao cen por cen
na evolución e no desenvolvemento do Proxecto Mercadona
é un reto que se trata dende a verdade universal de que “para
poder estar satisfeito, primeiro hai que satisfacer os demais”.
Por iso, destínanse importantes esforzos á xestión dos Recursos
Humanos, unha xestión que fomenta valores irrenunciables e
esenciais para as persoas, como é a creación de postos de
traballo de calidade dende os que se impulsan, entre outros,
o desenvolvemento persoal e profesional, a estabilidade, a
formación, o liderado, o respecto, a equidade e a autoesixencia.

Ser “máis tendeiros” para prescribir as mellores solucións
A formación e o desenvolvemento do talento dos traballadores,
aos que a compañía dedica importantes recursos, tiveron un
protagonismo relevante durante estes doce meses. De feito,
a recuperación en Mercadona de oficios como os de forneiro,
froiteiro, peixeiro, carniceiro e chacineiro supuxo un investimento
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moi relevante tanto económico como humano, de 3 millóns de
euros e máis de 60.000 horas de formación investidas.
Como consecuencia deste esforzo, a compañía comparte a
responsabilidade de ser “tendeiros” e soubo adaptarse aos
novos métodos de traballo derivados da incorporación do novo
modelo de vendas de frescos. Isto levouna a anticipar as súas
necesidades de contratación e formación de traballadores
para os novos proxectos de 2013 durante os dous exercicios
precedentes, precisamente co obxectivo de dispoñer do tempo suficiente para xestionar eficazmente as súas seccións de
frescos e poder garantirlles aos “Xefes” non só un excelente
servizo, senón a seguridade alimentaria, calidez e calidade
que solicitan neste tipo de produtos.
Ademais diso, e grazas á formación recibida, os forneiros,
froiteiros, peixeiros, carniceiros e chacineiros de Mercadona
coñecen en profundidade as características dos produtos cos
que traballan, o que permite non só informar aos clientes con
maior eficacia, senón prescribirlles a mellor solución para as
súas necesidades concretas.
Tamén cabe destacar o importante labor formativo realizado
pola Escola de Mantemento da compañía, que se creou no
ano 2000 e dende a que técnicos especializados imparten
módulos especificamente adaptados para os xerentes de
mantemento da compañía. A escola dispón de catro aulas
onde se imparte o coñecemento teórico e práctico non só de
mantemento, senón tamén relacionado con distintos oficios,

O Traballador

+9.400

tendeiros formados
nas novas seccións
de frescos

60.000
horas investidas
en formación

3
millóns de euros de

investimento en ser
“máis tendeiros”
Cursos de formación das novas seccións de frescos de forno, froita e verdura, peixaría e carne e chacinaría.
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Juan Roig durante a xornada de clausura do curso de
promoción de directivos.

Promoción
directivos 2013

462
persoas ascendidas
a cargos directivos

45%

55%

homes

mulleres

% promoción directivos en 2013

Formación axudantes
de coordinadores

20

semanas de duración

800
235

horas por persoa
persoas forman o equipo de
Axudantes da compañía

David Cid, director xeral de Compras Derivados do Petróleo, impartindo o curso de
promoción de directivos.
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Vicen Balaguer, Xefa de Gabinete de Presidencia, durante o curso de formación de axudantes
de coordinadores.

O Traballador

como o de soldador, electricista, albanel ou pintor. Ademais,
conta con tres salas que reúnen todos os requisitos técnicos e
a maquinaria e instalacións estandarizadas nos supermercados
para poder realizar as prácticas.
Dende a súa inauguración, Mercadona investiu máis de 24
millóns de euros na súa Escola de Mantemento, en cuxos
cursos participaron 1.950 persoas. Grazas a iso, a compañía
reforzou a súa produtividade e ecoeficiencia, consolidando
importantes aforros enerxéticos e contribuíndo a alcanzar o
principal obxectivo dos seus xerentes nesta área: instalacións en
perfecto estado e tendas que se manteñen como o primeiro día.
Mercadona en 2013 tamén potenciou as habilidades do posto
de traballo de Axudantes de Coordinadores, que a finais do
exercicio ocupaba 235 traballadores do seu cadro de persoal
e cuxo obxectivo é dotar de eficacia e planificación ao traballo
en equipo. Para iso, cantos asumiron esta responsabilidade
na empresa en 2013 participaron nun curso de formación
intensivo de 20 semanas de duración; 800 horas por persoa
que supuxeron para a compañía un investimento próximo a
un millón de euros, cifra que reflicte a importancia que teñen
as funcións directivas derivadas deste posto para contribuír
a que Mercadona sexa unha empresa de alto rendemento.
A compañía seguiu igualmente traballando nos plans de formación continua que dende hai anos mantén para propiciar o
desenvolvemento profesional de cantos forman parte do seu
cadro de persoal. Este labor de formación, que se inicia co
Plan de Acollida o primeiro día de incorporación á empresa,

mantense durante toda a traxectoria profesional. Isto permite
dispoñer duns traballadores altamente cualificados e motivados, que coñecen á perfección o que a compañía espera
deles e cuxo liderado os converte en persoas altamente
resolutivas.
En 2013, o esforzo investidor da compañía en materia de formación foi de 37 millóns de euros, cifra que supón destinar, de
media, máis de 500 euros por traballador. No seu conxunto,
traduciuse nun total de 1,4 millóns de horas investidas en formación, todas elas dentro do horario laboral, abarcando todas
as áreas necesarias para desenvolver o traballo rutineiro con
total garantía, incluída a necesidade de formación nun idioma
estranxeiro se o posto así o require.
Ao longo do ano, o labor de formación impulsado dende o
departamento de Recursos Humanos da compañía permitiu mellorar o coñecemento, as aptitudes e habilidades do
conxunto do cadro de persoal. E con iso, consolidouse o seu
modelo de promoción interna, un modelo diferencial que eleva
a proxección profesional ata o máximo expoñente, ata o seu
comité de dirección, como demostra o feito de que todos os
seus directores xerais sexan froito da promoción interna.
En 2013, esta aposta pola promoción interna levou a un total
de 462 persoas a asumir, grazas á súa valía e capacidade,
responsabilidades directivas dentro da empresa, nas que
poderán poñer en práctica non só a súa capacidade de liderado, senón todos os coñecementos adquiridos a través dos
diferentes plans de formación recibidos ano tras ano.
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2.2
Convenio colectivo
Un dos principais fitos alcanzados pola compañía en 2013 foi
a sinatura do novo Convenio de Empresa e do Plan de Igualdade cos representantes da Unión Xeral de Traballadores (UXT)
e de Comisións Obreiras (CCOO). Por medio do devandito
convenio, que ten unha duración de cinco anos, Mercadona
reforza o seu compromiso coa creación de emprego estable,
concretamente 1.000 novos empregos ata 2018, así como coa
formación continua e co fomento de medidas que contribúan
a conciliar entre os seus traballadores a vida familiar e laboral.
En virtude do acordo asinado, ademais, a compañía comprométese a manter o poder adquisitivo do seu cadro de persoal,
tras garantir unha subida progresiva do salario base, e que se
desvincula da inflación, ao pasar do 0,4% en 2014 ao 0,8% en
2018. Con iso, dálle continuidade á evolución experimentada
polos salarios da compañía, que no período de vixencia do anterior convenio, que entrou en vigor en 2010, medraron un 17%.
Dentro do ámbito da conciliación, o novo Convenio Colectivo
inclúe a ampliación da excedencia por coidado dos fillos ata que
o menor faga oito anos de idade; ou a posibilidade de ampliar
a excedencia ata tres anos en caso de violencia de xénero.
De feito, a aposta pola conciliación é unha aposta sostida que
Mercadona realiza dende hai moitos anos coa incorporación
de medidas pioneiras que, no seu conxunto, propician unha
maior satisfacción por parte dos traballadores, que á súa vez
responden cunha maior implicación co proxecto.
En 2013, e máis alá das iniciativas recollidas no novo Convenio
Colectivo, son moitas as cifras que reflicten este compromiso,

46

como por exemplo a do 7% de traballadoras do cadro de persoal
que decidiu ser nai, a das 3.147 nais traballadoras que optaron
por alongar en 30 días os catro meses de baixa maternal establecidos legalmente, ou a das 11.773 persoas que durante estes
doce meses gozaron de xornada reducida, para o que Mercadona
dispón dunha flexibilidade de horarios co obxectivo de adaptarse
ás circunstancias particulares das persoas.
O impulso de todas estas medidas, que veñen xerando ano
tras ano incrementos de produtividade, vai permitir seguir implicando o conxunto do cadro de persoal no crecemento sostible
da compañía e consolidar a súa eficiencia e alto rendemento.
Neste contexto, que se enmarca dentro da verdade universal
de que “para poder pedir e esixir os compromisos pactados,
primeiro é fundamental dar”, Mercadona recoñece o esforzo
individual e colectivo que conduce á consecución dos obxectivos conxuntos, como pon de manifesto a súa política de
retribución variable, coa que comparte os beneficios obtidos
pola compañía. Con iso, prima a todos os membros do seu
cadro de persoal con máis dun ano de antigüidade e cuxa
implicación durante o exercicio permitiu non só alcanzar as
metas xerais da compañía, senón tamén cumprir os obxectivos
especificamente pactados para o seu posto de traballo.
En 2013, e como recompensa ao esforzo particular realizado,
así como ás melloras de produtividade e eficiencia obtidas,
a compañía decidiu repartir, no marco desta política de retribución variable, un total de 257 millóns de euros en concepto
de prima por obxectivos.

O Traballador

Bidea, traballadora do supermercado de Mutilva, Valle de Aranguren, Navarra.

3.147

nais
traballadoras
alongaron en 30 días
a baixa maternal
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Manuel, traballador do bloque loxístico de Guadix, Granada.

Merco personas 2013
Mercadona, que persegue a excelencia no trato aos seus traballadores, viu recoñecidos os seus esforzos neste ámbito ao
converterse en 2013 na segunda empresa mellor para traballar
en España, e na primeira do seu sector, segundo os datos do
informe Merco Personas.
A compañía, ademais, foi recoñecida polo informe Merco Personas 2013 como a primeira empresa en Reputación Interna
de España, a segunda máis valorada en Calidade Laboral e
a cuarta en Marca Empregador. As categorías deste estudo,
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cuxa metodoloxía audita KPMG, definen unha empresa “considerada boa para traballar” e que aposta, como Mercadona,
polo talento, ofrece un desenvolvemento profesional, motiva
e recoñece o traballo ben feito.

O Traballador

Política retributiva de Mercadona

30-39
39.900

ANOS

54%

40-65
21.000

ANOS

Antigüidade por traballador
Tramos de idades

29
13.100
Ata

ANOS

28%

18%

Táboa de salarios de persoal base de Mercadona en 12 mensualidades. Sen contemplar a prima
por obxectivos (unha ou dúas mensualidades máis dependendo da antigüidade).
ANTIGÜIDADE

Salarios bruto/neto
Persoal base
(caixeiro/a, repoñedor/a)

BRUTO/MES
NETO/MES

- de 1 ano

2 anos

3 anos

4 anos

1.264€ 1.403€ 1.557€ 1.728€
1.074€ 1.173€ 1.271€ 1.400€

+80%

do persoal
base

En vigor dende o 01/01/2014
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2.3
Saúde e seguridade no traballo
Velar pola saúde e seguridade laboral é un compromiso que
Mercadona mantén e desenvolve a través da súa política
preventiva, que lles afecta a todos e cada un dos procesos
produtivos e postos de traballo.
A compañía dispón dun Plan de Prevención e dun Programa
de Saúde cuxa eficacia é contrastada periodicamente polas
auditorías regulamentarias do sistema de xestión de riscos
laborais, o que permite, como é o seu obxectivo, que a súa
política preventiva sexa eficaz e se adecúe ás diferentes actividades que se realizan.
En 2013, e para reforzar aínda máis o seu compromiso nesta
materia, a compañía destinou 12,6 millóns de euros para
introducir diferentes melloras preventivas, tanto a través da
formación como por medio do investimento en equipos de
protección específicos, a obtención de certificacións ou a
instalación de sistemas que evitan esforzos innecesarios por
parte dos traballadores nas tendas e nos almacéns.
Para manter os seus elevados estándares de esixencia, ao
longo de 2013 avaliáronse dende a mesma fase de deseño
todos e cada un dos novos procesos e estandarizáronse baixo
criterios de seguridade e ergonomía todos os postos de traballo
que se incorporaron. Adicionalmente, seguiuse reforzando o
importante labor informativo e formativo que a compañía tradicionalmente mantén, tanto a través de módulos de carácter
xeral como por medio de módulos específicos: Operación de
carga e descarga nas tendas, Manexo seguro de carretillas e
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transpaletas, Equipos de emerxencias en centros loxísticos,
Riscos de traballos en altura e suspensión, Riscos na repartición
na lonxa, Riscos en carnizaría e chacinaría, etc.
Así mesmo, e dentro das melloras de equipos e sistemas introducidas ao longo do ano, cabe destacar, cun investimento
de máis de cinco millóns de euros, a implantación dun Picking
Ponte Grúa no bloque loxístico de Guadix, sistema robótico
que manipula diariamente 160.000 quilos de produto fresco, e
que lles evita o devandito esforzo por manipulación de cargas
aos traballadores deste centro. Neste sentido, tamén merecen
especial mención outros avances, como por exemplo o deseño, a homologación e a implantación de novos accesorios
de elevación para subir as transpaletas aos camións.
Para protexer e manter a saúde das persoas que conforman o
seu cadro de persoal, Mercadona conta cun equipo de especialistas composto por 95 profesionais, 25 deles técnicos de nivel
superior especializados en Seguridade, Hixiene e Ergonomía e
Psicosocioloxía Aplicada e 70 profesionais sanitarios. En 2013,
este equipo foi o responsable de desenvolver e levar a cabo
todas estas melloras e de, paralelamente, realizar ao longo do
ano as distintas avaliacións de risco iniciais e periódicas dos
postos de traballo da empresa, así como dos recoñecementos de saúde específicos do cadro de persoal. Durante estes
meses, este equipo tamén se encargou de facilitarlle ao conxunto dos traballadores a información e formación necesarias
e específicas para levar a cabo as súas tarefas e minimizar os
riscos derivados do seu desenvolvemento.

O Traballador

Xunto ao traballo desenvolvido coas mutuas de accidentes
de traballo e enfermidades profesionais colaboradoras, e
como é tradicional dende hai anos, Mercadona colaborou no

intercambio de coñecementos cos Servizos de Prevención dos
principais provedores, o que sen dúbida é un punto importante
de mellora continua para a compañía nesta materia.

95
especialistas
en seguridade
e prevención

12,6
millóns de euros
de investimento en
melloras preventivas

Pilar, traballadora responsable de mantemento, do supermercado de La Poveda, Arganda del Rey, Madrid.
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Embarcacións da confraría de pescadores de Sanlúcar de Barrameda, provedor de peixe de lonxa de Mercadona, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

3 O Provedor
3.1
Unha Cadea
Agroalimentaria
Sostible

3.2.
Reunión Anual de
Interprovedores de
Mercadona

3.3
Bloques
loxísticos

3.1
Una Cadea Agroalimentaria Sostible
O principal reto de Mercadona para os próximos anos, e para
o que xa está traballando, é o de contribuír a construír unha
Cadea Agroalimentaria Sostible no seu ámbito. Este obxectivo
é o resultado da reflexión conxunta de todos cantos forman
a compañía, convencidos de que, máis que unha elección, é
unha necesidade evidente.
Esta ambiciosa meta vai impulsar a próxima evolución do Proxecto Mercadona, motivo polo que a compañía está tratando
importantes cambios, fundamentalmente, de mentalidade, incorporando relevantes novidades na xestión dos produtos frescos.
Por iso, investiu importantes recursos, tanto económicos como
humanos, para conseguir ser máis tendeiros, obxectivo que
non só levou consigo a posta en marcha de plans específicos
de formación para recuperar oficios nas tendas, senón tamén
a implicación no cambio de todos os provedores da compañía.
Para poder facer realidade este novo reto, resulta fundamental
seguir consolidando o compromiso estable que dende hai anos
dende Mercadona se mantén co sector primario. E precisamente
para potencialo e melloralo, a compañía traballa estreitamente
e de maneira conxunta cos distintos elos que o conforman.
Isto permite, paulatinamente, sentar as bases do crecemento
produtivo de parte deste sector, no que gandeiros, pescadores
e agricultores, todos eles fundamentais para a economía do
noso país, son os que co seu esforzo, coñecemento e traballo

54

diario mellor poden contribuír a garantirlle ao “Xefe” a máxima
calidade nos produtos frescos.
Na súa aposta polo desenvolvemento dunha Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona (Caspopdona, como internamente a denomina a compañía), en 2013, xunto aos seus
interprovedores e provedores, traballando nun proxecto común,
iniciou o camiño non só para detectar as mellores estratexias
coas que contribuír a impulsar o sector primario, senón para
aproveitar todo o potencial que ten. Fíxoo por medio de relacións nas que priman o diálogo constante, a transparencia e
a confianza, e que perseguen a máxima especialización dos
provedores para, como é o obxectivo da compañía, ofrecerlles aos “Xefes” o mellor produto do mercado: un produto coa
máxima frescura e de calidade, que teña calidez e, ademais,
ao mínimo prezo posible. Deste xeito, Mercadona garante que
os produtos estean feitos por provedores especialistas.
Ao longo do ano Mercadona seguiu poñendo os seus esforzos
para xerar crecemento no sector hortofrutícola, pesqueiro e
gandeiro do noso país e avanzou no seu compromiso de,
sempre que sexa viable, utilizar materia prima con orixe española. Este compromiso traduciuse en feitos, como os novos
acordos de colaboración alcanzados co sector primario, que
permitiron que, no momento do peche de 2013, a compañía
manteña vínculos estreitos con máis de 5.600 agricultores,

O Provedor

32.000
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Mapa coa distribución de lonxas onde compra Mercadona
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Acordos estables con

máis de

5.600
AGRICULTORES

Colleita de pementos verdes do provedor SAT Campos 401 para o interprovedor Ramafrut en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

3.600 gandeiros e 8.000 pescadores de 80 lonxas ás que
pertencen diversas organizacións e confrarías de pescadores
de diferentes puntos de España.
Todos estes acordos son fontes de sinerxías, coñecemento e
aprendizaxe mutua, que impulsan a vertebración das economías
locais e das zonas rurais, e xeran eficiencia e produtividade.
Iso permite dispoñer dunha industria nacional máis competitiva,
que se adapta mellor ás súas necesidades e que innovará con
maior axilidade, o que se traduce nunha oferta de produtos de
calidade máis eficiente para os consumidores.
Pero ademais, as relacións alcanzadas co sector primario son
a base dende a que alcanzar un dos retos que a compañía
marcou: contribuír como empresa a irradiar no noso país a
importancia de ser agricultor, pescador ou gandeiro, actividades que historicamente mantiveron un papel moi relevante
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na nosa economía e que han de seguir sendo estratéxicas
no futuro.
Dentro do Modelo de Calidade Total de Mercadona destaca a
figura do Interprovedor, que a través da esixencia, o esforzo,
a responsabilidade e a produtividade, persegue, ao igual que
a compañía, satisfacer “O Xefe”.
En 2013, as empresas interprovedoras da compañía seguiron
consolidando o seu compromiso coa creación de emprego de
calidade, ao pechar o exercicio cun cadro de persoal de 42.000
persoas. Así mesmo, realizaron investimentos por valor de 450
millóns de euros e durante estes doce meses colaboraron con
máis de 20.000 pemes locais e produtores de materias primas,
datos todos que demostran que o esforzo realizado polas empresas interprovedoras e que a súa implicación no Proxecto
Mercadona fortalece a competitividade da economía española.

O Provedor

Solucións sostibles para o sector primario:
da teoría aos feitos
Dentro das accións de apoio ao sector lácteo que Mercadona
iniciou en 2012, e que continuou durante 2013, cabe destacar
a nova subida de 1 céntimo por litro de leite en orixe, que
Mercadona xunto cos seus interprovedores decidiu pagarlles aos gandeiros e da que se beneficiaron máis de 2.000
explotacións nacionais que subministran o leite da marca
Hacendado. Así mesmo, Mercadona apoiou o Convenio de
Produtos Lácteos Sostibles (PLS) promovido polo Ministerio
de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente para apoiar
o sector lácteo nacional.

O interprovedor Ibersnacks puxo en marcha un programa
que garante a rendibilidade de todos os cultivadores das
súas materias primas. O acordo alcanzado baséase na
estabilidade e na rendibilidade por hectáreas, eliminando
polo tanto as oscilacións tradicionais deste sector, derivadas
do resultado de cada campaña. Así mesmo, a compañía
comprometeuse a garantir que en 2014 toda a pataca que
utilice para os seus snacks sexa de orixe española.

Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona (CASPOPDONA)
Colaborar para unir os coñecementos de todos os elos da cadea,
tendo como faro “O Xefe”

1

4
3
5

1. Mercadona pasou de
Distribuidor...
2. ... a Totaler, “prescribirlle ao ‘Xefe’ 		
a mellor solución de calidade-prezo 		
para cada necesidade”
3. Materias primas
4. Fabricantes: interprovedores, 		
provedores e especialistas de 		
produto
5. “O Xefe”, como denominamos en 		
Mercadona os clientes

2
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O Grupo Estévez iniciou un proxecto de colaboración cos
propietarios de viñas e cooperativistas do Marco de Xerez
para introducir criterios obxectivos de cualificación da uva
que garanten a máxima calidade da materia prima. Este
acordo, que tamén contempla factores como a produtividade
por hectárea ou o tipo de explotación, persegue mellorar
a rendibilidade da viña, factor clave para que a cadea
agroalimentaria sexa sostible.
Cunicarn, interprovedor de coello da compañía, puxo en
marcha o Proxecto Star 16.86 en colaboración co IRTA
(Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentaria da
Generalitat de Catalunya) e o Departamento de Agricultura,
Gandaría, Pesca, Alimentación e Medio Natural da Generalitat
de Catalunya. Este programa produtivo pioneiro persegue non
só asegurar a sostibilidade económica, social e ambiental
da súa actividade, senón que as granxas tradicionais coas
que este grupo traballa poidan incrementar a súa produción
anual nun 45%.
Cidacos seguiu consolidando os acordos cos seus provedores de materias primas, feito que contribúe a mellorar
a súa produtividade e especialización. Mostra clara diso
son Raquel Quijada e Joaquín Carlos Ramos, agricultores
estremeños que introduciron, da man deste interprovedor,

58

melloras nas prácticas de cultivo que reforzaron a calidade dos seus produtos. Esta relación de estabilidade e
confianza permitiulles incrementar de maneira exponencial
as súas hectáreas de cultivo, 34 no momento do peche
de 2013.
O interprovedor Verdifresh segue realizando importantes
esforzos para adaptar os cultivos de acelgas e espinacas
ás necesidades específicas da IV gama. Para iso desenvolve programas de optimización e mecanización dos seus
procesos en busca da eficiencia e da produtividade, con
importantes investimentos na adaptación da maquinaria
para as especificacións deste cultivo, como por exemplo
o levado a cabo polo seu provedor Espace, o que permite
garantir a máxima seguridade alimentaria e calidade.
Mercadona, ademais dos compromisos alcanzados coas
lonxas españolas, tamén apostou en 2013 por provedores
locais de peixe. Un exemplo diso é o acordo alcanzado coa
empresa galega Riveira Peixe Fresco, que xerou 45 novos
postos de traballo nas súas instalacións de procesado. Esta
contribución ao sector pesqueiro do noso país tradúcese
nun proxecto de futuro para próximas xeracións e, só en
2013, permitiu manter a actividade da frota de 18 barcos
de baixura desta compañía.

O Provedor

Acordos estables con

3.600
GANDEIROS

Ángel, traballador da gandaría “La Benera”, explotación para a produción de leite para o interprovedor Iparlat, en Oruña, Cantabria. Actualmente conta con
130 cabezas de gando vacún e produce 2.000 litros de leite diarios.

Importante aposta polo produto nacional
Dende hai anos Mercadona mantén o compromiso de, sempre
que sexa viable, utilizar materia prima de orixe nacional. Esta
aposta seguiuse reforzando en 2013, tal e como demostran
diferentes estudos e certificacións onde se analiza a trazabilidade do produto, que acreditan que máis do 85% das compras, 12.500 millóns de euros, son de produtos cultivados e
elaborados en España.
Exemplo diso é o estudo realizado por SGS, que acredita que o
81% da froita e verdura de I Gama é de orixe nacional. Tamén
o é o realizado por Norma Agrícola, que certifica que todo
o aceite que comercializa a compañía é de orixe española,
comprado a máis de 130 cooperativas e 140 almazaras de
diferentes Comunidades Autónomas. Isto tradúcese en acordos
estables, como o que Sovena mantén en Xaén coa Cooperativa

Virgen del Perpetuo Socorro de Alcaudete, que permite que os
1.800 socios da devandita cooperativa, que emprega o 70% do
municipio, poidan centrar todos os seus esforzos en garantir a
máxima calidade e seguridade alimentaria das súas colleitas
para asegurar a rendibilidade media durante a campaña.
Catafruit, como aposta de futuro, está desenvolvendo un proxecto
de plantación de mazá de alta montaña no Pireneo catalán,
que comezou con 30 hectáreas, co obxectivo de alongar as
campañas nacionais para contribuír a aumentar a porcentaxe
de produto nacional.
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450 Millóns de Euros de investimento realizados polos
Interprovedores en 2013
Algúns exemplos de investimentos

ASTURIAS

millóns de

CANTABRIA

millóns de

Iparlat.........................................

2,6

Renedo de Piélagos

QUESERÍA LAFUENTE................... 2,4
Arriondas

galicia

millóns de

escurís.....................................

3,6

A Coruña
grupo profand......................

1,3

Pontevedra
mascato....................................

4,1

Pontevedra

CASTELA E LEÓN

millóns de

grupo siro................................

38,8

Palencia - Zamora - Valladolid - Burgos - Segovia

madrid

millóns de

IBERSNACKS..............................

Panificadora Alcalá...............

2,1

1

Medina del Campo (Valladolid)
Prosol.........................................

Alcalá de Henares
3,5

Venta de Baños (Palencia)
queseríaS entrepinares...........

GRUPO Ubesol............................

1,9

San Fernando de Henares
6,8

Valladolid

ESTREMADURA

millóns de

Catafruit...............................................

3,2

Mérida (Badaxoz)
GRUPO Huevos Guillén.......................

0,7

Almendralejo (Badaxoz)

CASTELA - A MANCHA

millóns de

Senoble......................................

22,5

Toledo
Grupo Font Agudes................

1,9

andalucía

millóns de

José EstÉvez.............................

1,6

Toledo

Cádiz

Incarlopsa................................. 15,7

Persan......................................... 18,5

Cuenca - Toledo

Sevilla

Champinter................................. 4,6

José Luis Montosa..................

Albacete

Vélez-Málaga (Málaga)
Sovena.........................................
Brenes (Sevilla)

ILLAS CANARIAS

millóns de

Acotral.......................................

1,8

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas
Sat Canarisol...........................
Santa Cruz de Tenerife
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0,6

2
3,7
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euskadi

millóns de

Interal........................................

4

Lezo (Gipuzkoa)
Iparlat.........................................

navarra

millóns de

Ultracongelados Virto.........

5,1

Navarra

4

Urnieta (Gipuzkoa)

A RIOXA

millóns de

Bodegas Ontañón....................

2,3

Aldeanueva de Ebro
Unión Tostadora......................

1,1

Logroño

CATALUÑA

millóns de

Casa Tarradellas....................
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Barcelona
Audens Food.............................

aragón

millóns de

2,2

Barcelona

GRUPO Bynsa.................................... 6,3

Saplex.........................................

El Burgo de Ebro (Zaragoza)

Canovelles (Barcelona)
Embutidos Monter.................

3
5,2

Girona
GRUPO UBESOL............................

9,5

Ulldecona (Tarragona)

ILLAS BALEARES

millóns de

ProCAM........................................

2,5

Binissalem (Mallorca)

COMUNIDADE VALENCIANA

millóns de

SPB....................................................

7,7

Cheste (Valencia)
Dafsa.............................................

murcia

millóns de

Francisco Aragón...................

5

Molina de Segura
Sat Agricola Perichan...........
Mazarrón

5,8

14,2

Castelló - Valencia
Importaco......................................... 3,5
Valencia
RNB...................................................

4,5

La Pobla de Vallbona (Valencia)
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3.2
Reunión Anual de Interprovedores
de Mercadona
Tal como Mercadona leva facendo dende hai 15 anos, e
dentro do compromiso de transparencia que a compañía se
esixe con todos os seus compoñentes, o pasado 5 de febreiro
tivo lugar, en Valencia, a reunión que anualmente Mercadona
mantén cos seus interprovedores. Nela analizouse o traballo
realizado ao longo de 2013, compartíronse experiencias e
reforzouse o compromiso conxunto co desenvolvemento de
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Caspopdona, como internamente a compañía denomina a súa
Cadea Agroalimentaria Sostible.
Igualmente e co obxecto de poñer en valor o sector primario a
través dos feitos, a compañía invitou a distintos provedores deste
sector, gandeiros, agricultores e pescadores, cuxas comentarios
e suxestións están axudando a desenvolver o novo Modelo.

O Provedor
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Fabricantes interprovedores

Claramente identificados no envase dos produtos que fabrican para Mercadona
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O Provedor

Unión Martín
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3.3
Bloques loxísticos
Mercadona dispón dunha rede loxística eficiente que, no seu
conxunto, supera os 770.000 metros cadrados de superficie.
Por medio dela, a compañía abastece eficientemente todos os
seus supermercados, 1.467 no momento do peche de 2013, co
obxectivo, ademais, de transportar cada vez máis con menos
recursos e de permanecer “invisible” para o ámbito.
En 2013, a compañía incorporou á súa rede loxística o bloque
loxístico de Guadix (Granada), que abastece 80 supermercados das provincias de Granada, Almería e Xaén, e no que se
moven ata 3.000 palés ao día. Cun investimento de 60 millóns
de euros, esta nova plataforma conta cun cadro de persoal
de 150 traballadores, todos con contrato fixo, e na súa construción participaron 150 pemes. Así mesmo, un total de 106

transportistas tamén traballan diariamente nestas instalacións
para trasladar a mercadoría ata as tendas.
Ademais diso, e para seguir fortalecendo a eficiencia da súa
cadea loxística, Mercadona ten previsto investir máis de 300
millóns de euros na construción do bloque loxístico de Abrera
(Barcelona), e que nunha primeira fase comezará a dar servizo
no ano 2014, e cuxa inauguración está prevista para 2016. Actualmente estase avanzando na construción da súa nave de frío,
que ten unha superficie de 39.000 metros cadrados, así como
na nave anexa de preparación de peixe. Para a construción
deste bloque loxístico, a compañía conta coa colaboración de
150 pemes, que á súa vez dan traballo a 600 persoas, o que
supón un impulso importante na reactivación económica da
zona durante o transcurso das obras.
As instalacións de Abrera contarán cunha superficie construída
de máis de 110.000 metros cadrados, terán capacidade para
abastecer 250 supermercados e replicarán o modelo de almacén intelixente de Ciempozuelos (Madrid) e de Villadangos
del Páramo (León). Este tipo de bloque loxístico, pioneiro no
sector, é unha aposta de Mercadona polo traballo de calidade
nos almacéns, xa que permite eliminar completamente calquera
manipulación e sobreesforzo dos traballadores, o que contribúe
a previr e reducir o risco de accidentes laborais e, ademais,
incrementa a produtividade.
Neste sentido cabe destacar o gran paso dado pola compañía
coa instalación no bloque loxístico de Guadix do denominado
PPG (Picking Ponte Grúa), un sistema de almacenamento e
preparación automática de palés de carne, froita e verdura.

Bloque loxístico de Guadix, Granada.
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Mapa bloques loxísticos
Máis de 770.000 metros cadrados destinados a garantir a cadea de subministración da compañía
1. RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valencia
2. ANTEQUERA, Málaga
3. SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona
4. SANT ISIDRE, Alacant
5. HUÉVAR, Sevilla
6. GRANADILLA DE ABONA, Tenerife
(Santa Cruz de Tenerife)
7. CIEMPOZUELOS, Madrid
8. INGENIO, Gran Canaria (Las Palmas)
9. VILLADANGOS DEL PÁRAMO, León
10. ZARAGOZA, Zaragoza
11. GUADIX, Granada
12. ABRERA, Barcelona
A1. MERCAPALMA, Palma de Mallorca
(Illas Baleares)
A2. FUERTEVENTURA (Las Palmas)

9 LEÓN

12 BARCELONA
3 BARCELONA

10 ZARAGOZA

7 MADRID
A

1 VALENCIA

A1 PALMA DE MALLORCA

4 ALACANT

5_SEVILLA
11 GRANADA

BLOQUE LOXÍSTICO
en funcionamento

2 MÁLAGA

6 TENERIFE

BLOQUE LOXÍSTICO
en proxecto/construción
A

A2 FUERTEVENTURA

8 GRAN CANARIA

A súa parte principal é un sistema de robots que se encargan
de realizar o traballo duro en todo o proceso, dende a recepción da mercadoría ata a formación dos palés que lles serán
expedidos ás tendas. Este sistema garante ademais que a
mercadoría chegue aos supermercados de tal forma que se
evite unha manipulación excesiva, elimina o sobreesforzo á
hora de desmontar os palés e garante e conserva a calidade
do produto.

A

ALMACÉN SATÉLITE
RAIO ACCIÓN

O PPG, que supuxo un investimento de 5 millóns de euros,
ten capacidade para mover ata 30.000 caixas de produtos
frescos en só 6 horas, o que acurta os prazos de entrega da
mercadoría ás tendas. Esta eficiencia nos procesos é clave
para cumprir o obxectivo da compañía de garantirlles a máxima
frescura aos clientes.
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Aina, clienta do supermercado do Mercat de la Guineueta, Barcelona.

4 A Sociedade
4.1
Un crecemento
compartido

4.2
A rendibilidade
da transparencia

4.3
Mercadona:
compromiso social

4.4
Ambiente
e sostibilidade

Crecemento compartido de Mercadona
Tributos directos
e indirectos

Contribución
Tributaria

1.465
millóns de euros

12%

máis que no
exercicio anterior

Volume de
compras
en España
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CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA DIRECTA
Seguridade Social

Imposto de
sociedades

529

237

millóns de euros

millóns de euros

14.500
millóns de euros,
representan o

85%

do volume total
de compras (produtos + servizos)

+2.000

provedores

>>

comerciais e de servizo

110

>>

interprovedores

A Sociedade

Cultivo de espinacas do provedor Espace para o interprovedor Verdifresh no terreo Gartero, Torre-Pacheco, Murcia.

CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA INDIRECTA

33%

dos
beneficios

Outros
impostos e
taxas
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Seguridade Social

IRPF

IVE

millóns de euros

millóns de euros

millóns de euros

103

300

224

millóns de euros

+20.000
pemes e produtores
de materias primas

1.100

millóns de euros

400.000

postos de traballo

investimento Mercadona xerados en España pola actividade
e interprovedores
directa e indirecta do ámbito de Mercadona

53 días

prazo medio de pagamento
a provedores
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4.1
Un crecemento compartido
Mercadona, ao igual que co resto dos compoñentes da
compañía, mantén coa Sociedade unha relación baseada na
escoita activa e no coñecemento mutuo, que xeran respostas
e solucións concretas. Tamén realiza un exercicio constante
de transparencia, no que trata de avanzar ano tras ano e sen
medo á crítica, consciente de que non hai mellor método de
mellora que o de compartir coa sociedade todos os proxectos, reflexións e propostas. Esta actitude permítelle integrar
e dar a coñecer a súa visión a longo prazo, unha visión que
aposta pola prosperidade compartida entre a compañía e a
sociedade como motor de desenvolvemento económico e
progreso social.
Neste contexto enmárcase a actividade xerada por Mercadona
que, sen dúbida, contribúe ano tras ano a fomentar o desenvolvemento económico e social do noso país. O expoñente
máis claro deste compromiso co benestar produtivo deste país
é a achega que por medio dos tributos directos e indirectos
realiza a compañía, e que en 2013 ascendeu a 1.465 millóns
de euros, un 12% máis que no exercicio tributario anterior.
Deste total, 632 millóns de euros corresponden aos aboamentos realizados á Seguridade Social; 237 ao imposto de
sociedades, cantidade que supón unha tributación do 33%
dos seus beneficios; 524 á recadación do IVE e do IRPF; e
72 a outros impostos e taxas.
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Ademais diso, e tamén grazas á actividade xerada, a compañía contribuíu con 3.700 millóns de euros ao PIB nacional,
un 4% máis que en 2012, ao tempo que mantivo un cadro
de persoal estable de 74.000 traballadoras e traballadores.
Todos estes datos poñen de manifesto que o compromiso
de Mercadona coa sociedade é un compromiso estable e
que aumenta e se consolida aínda máis ano tras ano; unha
actitude responsable que lle permite á compañía devolver
parte do que recibe á Sociedade.
Dentro dese compromiso debe enmarcarse tamén a contribución que realizan cantos forman parte do ámbito de Mercadona, máis de 2.000 provedores comerciais e de servizos
cuxa actividade xera igualmente riqueza. E moi especialmente,
a que ano tras ano realizan as súas 110 empresas interprovedoras que, con máis de 42.000 traballadores directos,
en 2013 acometeron un esforzo investidor de máis de 450
millóns de euros.
Ao igual que Mercadona, os seus provedores e interprovedores impulsaron o desenvolvemento socioeconómico das
economías locais nas que teñen presenza, como demostra o
feito de que ao longo de 2013 colaborasen con 20.000 pemes
e produtores de materias primas locais, actividade que xera
400.000 postos de traballo directos e indirectos.

A Sociedade

Supermercado Mercadona no Mercat de Calafell, Calafell, Tarragona.

O comercio de barrio como aliado: mercados municipais
Mercadona impulsa o comercio de proximidade das zonas
e dos barrios nos que ten presenza. Unha mostra diso é a
aposta que realiza pola convivencia con formatos comerciais
tradicionais, cuxo exemplo máis claro queda plasmado no
compromiso que dende 2001 mantén coa revitalización de
mercados municipais.
No momento do peche de 2013, a compañía contaba con 25
tendas neste tipo de centros, tras inaugurar ao longo do ano
dúas en Barcelona, concretamente no Mercat del Fondo en
Santa Coloma de Gramanet e no Mercat de la Guineueta; e
unha en Tarragona, situada no Mercat de Calafell.
Mercadona vai seguir apostando pola convivencia cos formatos
tradicionais, motivo polo que nos próximos anos ten previsto
abrir nove tendas máis en mercados tradicionais.

Colaboración comercio de barrio

25 tendas
en mercados
municipais

Máis de

1.320
comerciantes
comparten a ilusión de recuperar o
comercio tradicional
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Supermercado en Jaca, Huesca.
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4.2
A rendibilidade da transparencia
En Mercadona, o diálogo co seu ámbito é clave para saber o
que os seus veciños esperan dela. Por esta razón, fomenta a
comunicación fluída e constante e mantén unha actitude de
escoita que lle permite detectar as necesidades do seu ámbito
e estreitar os lazos coas comunidades nas que está presente.
Para poder explicar mellor o seu modelo de negocio e dar a
coñecer a súa misión, visión e valores, a compañía participa
en diferentes foros, nos que comparte as súas experiencias
e obxectivos, resolve dúbidas e recolle as suxestións e inquietudes que se lle formulan, factor este último clave para
unha compañía que, como Mercadona, mantén un nivel de
autoesixencia moi elevado co que persegue unha mellora
constante.
En 2013, Mercadona continuou achegando o seu Modelo de
Calidade Total e os valores sobre os que se cimenta o seu
proxecto a autoridades de diversos ámbitos, tanto a través de
reunións persoais con responsables de diferentes Administracións como por medio de visitas ás distintas instalacións que
ten a compañía ou coa súa participación no Programa Empresa
Parlamentarios que organiza o Círculo de Empresarios.
Ademais, a compañía seguiu estreitando os vínculos que dende
hai anos mantén coas organizacións de consumidores e coas
asociacións de amas de casa, cos que organizou encontros
e visitas aos seus centros e bloques loxísticos.

Este labor de transparencia, difusión e proximidade permitiu que
a sociedade teña un coñecemento máis profundo da compañía
e dos seus valores, o que á súa vez contribúe a incrementar e
poñer en valor a reputación corporativa de Mercadona.
Todas estas accións foron recoñecidas pola sociedade, como
pon de manifesto, por exemplo, o resultado obtido no Merco
Empresas 2013, Monitor Español de Reputación Corporativa
no que Mercadona se consolidou como a segunda empresa
de España mellor valorada en reputación e primeira do seu
sector, ademais de segunda empresa en responsabilidade e
bo goberno; ou o obtido no estudo IPSOS KAR 2013, no que
Mercadona foi recoñecida como a empresa que mellor atención lles ofrece aos seus clientes e, ademais, como a máis
recomendada polos participantes no devandito estudo.
Así mesmo, a compañía recibiu recoñecementos concretos
tanto por iniciativas xerais como por actos específicos. Exemplo do primeiro é o que lle outorga o Instituto Internacional de
Ciencias Políticas, que destaca a compañía como unha das
que máis favorecen a conciliación entre os seus traballadores. Pola súa parte, no segundo dos casos cabe mencionar
a distinción SIA Ávila Accesible, que o concello de Ávila e o
Consello Municipal de Persoas con Discapacidade concederon
a dous dos centros que a compañía ten nesta cidade, primeiro
paso para seguir avanzando na incorporación de melloras en
materia de accesibilidade.
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Pacto mundial

Apoio á docencia e ao emprendedurismo

Mercadona está adherida dende o ano 2011 ao Pacto Mundial
pola defensa dos valores fundamentais en materia de dereitos
humanos, normas laborais, ambiente e loita contra a corrupción. A compañía seguiu traballando durante o exercicio 2013
para reforzar os dez principios e valores do devandito pacto,
todo iso queda reflectido no informe de progreso que valida o
cumprimento dos devanditos principios.

Mercadona tamén mantén unha relación estreita co ámbito
da docencia. E non só dando a coñecer o seu proxecto empresarial a estudantes, tanto de formación profesional como
universitaria, senón por medio da súa implicación directa no
Grao Universitario ADE para Emprendedores. Esta carreira
oficial, que se imparte no Centro Universitario EDEM, persegue
inculcar o espírito emprendedor entre os mozos a través dunha
formación regrada. Co fin de contribuír á formación de futuros
empresarios irradiando os valores fundamentais do Modelo de
Calidade Total, Juan Roig foi, un ano máis, o profesor titular
da materia Fundamentos de Dirección de Empresas, materia
que impartiu durante as mañás dos sábados.

Consulta o noso informe de progreso
no seguinte enderezo:
http://www.unglobalcompact.org/COPs/detail/18115

Tamén no ámbito docente, Mercadona volveu apoiar o importante labor que realiza dende hai anos a Escola de Empresarios
EDEM, da que a compañía é patrón. En 2013, o presidente da
compañía, Juan Roig, participou novamente no Curso 15x15:
15 días con 15 empresarios líderes, ao tempo que distintos
directivos da compañía colaboraron nalgúns dos cursos que
se imparten en EDEM.
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Os patrocinadores do Premio Rey Jaime I ao Emprendedor, Mercadona, a Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) e a Escola de Empresarios EDEM,
xunto ao premiado, Pedro Espinosa, enxeñeiro Industrial e empresario da franquía de iogur xeado Llao Llao, durante o acto.
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Mercadona considera que o espírito emprendedor é un dos
motores de crecemento da sociedade e por iso trata de impulsar iniciativas relacionadas co emprendedurismo tanto interna
como externamente. Un exemplo claro diso é o patrocinio, xunto
a EDEM e a Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), da
categoría “ao Emprendedor” dos Premios Rey Jaime I. En 2013,
ano da cuarta edición desta nova categoría, o emprendedor
galardoado foi Pedro Espinosa Martínez, fundador e presidente de Chesco Hostelería, sociedade limitada que deu orixe á
franquía Llao Llao.

Relación co ámbito: os nosos veciños

A súa aposta pola innovación permitiulle, en tan só dous anos,
liderar o segmento do iogur xeado en España para, dous anos
despois, dispoñer dun proxecto empresarial sólido que emprega 750 persoas e ten unha marca recoñecida e valorada, o
que lle permitiu a este enxeñeiro industrial pola Universidade
Pontificia de Comillas e pola Hautes Études de Lille facerse
acredor deste galardón.

Insonorización de máquinas susceptibles de producir ruídos:
transpaletas, carretillas eléctricas, climatizadores…

Uno dos obxectivos fundamentais de Mercadona é que a súa
actividade comercial non interfira nin xere ningún impacto
molesto para aqueles veciños cos que convive. Por este motivo, analiza e valora calquera suxestión que recibe, o que lle
permite corrixir posibles fallos e poñer en marcha solucións.
Para iso seguiu apostando por:
Descarga Nocturna Silenciosa para minimizar o impacto sobre
o tráfico nas cidades e reducir o impacto acústico.

Cuartos de colectores de lixo integrados nos supermercados
para evitar olores e sucidade na vía pública.
Insonorización de pisos e teitos dos supermercados para
minimizar a transmisión de ruídos e vibracións ás vivendas
lindeiras.
Consecuencia de todo iso, e do estreito contacto que a compañía mantén co seu ámbito máis próximo e cos seus veciños,
é o reducido número de queixas e melloras recibidas en 2013,
un total de 75, en liña coa tónica dos últimos anos.
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Supermercado de Los Lirios, Logroño, A Rioxa.
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4.3
Mercadona: compromiso social
solidaria dos “Xefes” foi, un ano máis, espectacular: máis de
4.300 toneladas, que se suman ás máis de 1.900 toneladas
doadas por Mercadona.

En 2013 Mercadona seguiu apoiando diversas institucións e
organizacións benéficas que, ao longo do ano, axudaron a
moitas persoas. En total, e por medio das distintas iniciativas
nas que participou en todas as Comunidades Autónomas,
doou o equivalente a 32.000 carros da compra.

A compañía, así mesmo, iniciou un programa de colaboración
con comedores sociais. En 2013, Mercadona apoiou o labor
de 40 institucións de diferentes localidades de España ás que
doa diariamente produtos que no son aptos para a venda pero
que si están en perfectas condicións para o seu consumo.

Ademais, Mercadona colaborou, a través dos seus supermercados, en diferentes “Operacións Quilo” e na “Gran Recollida”
organizada polos bancos de alimentos, na que a resposta

A Coruña
Santiago de
Compostela

Lugo
Asturias

Pontevedra

Cantabria

León Palencia

Ourense

Banco de Alimentos

Burgos

Navarra

Soria

Zamora Valladolid Segovia
Salamanca

Cáritas

Ávila

Huesca

A Rioxa

Madrid

Girona

Lleida
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Zaragoza
Tarragona

Guadalaxara

Teruel
Castelló

Cruz Vermella

Cuenca

Cáceres

Menorca

Toledo
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Comedores Sociais

Eivissa
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Ciudad Real

Badaxoz

Alacant

Córdoba
Xaén

Huelva

Gran Canaria
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Cádiz

Murcia

Granada

Sevilla

Tenerife
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Málaga

Almería
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3.000
murais
fabricados

Centros colaboradores na elaboración dos murais, realizados coa técnica trencadís, para diferentes seccións dos supermercados Mercadona.

Murais Trencadís
En 2013 Mercadona, xunto a Pamesa Cerámica, seguiu colaborando co centro ocupacional “El Molí” en Onda, a granxa
fogar “El Rinconet” en Vilafamés, a cooperativa valenciana
Koynos de Godella, o centro especial de emprego da Fundación
Síndrome de Down de Castelló, o centro ocupacional Torreblanca, Afanias, os centros ocupacionais do Institut Valencià
d’Acció Social Buris Anna, El Maestrat, Belcaire e Rafalafena e

a Fundación Roig Alfonso da Comunidade Valenciana. Grazas
a este labor de apoio, e dende o inicio do proxecto no ano
2010, arredor de 250 persoas con discapacidade traballaron
na fabricación de máis de 3.000 murais de trencadís distintos,
que a compañía sitúa como decoración das súas seccións de
forno, peixe, carne e chacinaría.
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4.4
Ambiente e sostibilidade
Mercadona traballa ano tras ano para que o incremento da
súa actividade sexa inversamente proporcional ao impacto
que iso ten sobre o ambiente, consciente de que unha das
súas responsabilidades como empresa é a de contribuír á
sostibilidade do noso planeta.
Para logralo, o seu principal obxectivo é “facer máis con menos”
sempre que lle engada valor ao “Xefe”, o que se traduce en
moi diversas iniciativas que a compañía incorpora transversalmente e nas que involucra, polo tanto, ao conxunto dos seus
interprovedores e provedores.
Dentro deste obxectivo, que persegue o mellor aproveitamento
dos recursos naturais e as melloras na prevención de residuos,

Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio
e leva anos aplicando iniciativas para potenciar a Economía
Circular.
Atendendo a este principio, Mercadona seguiu desenvolvendo
distintas estratexias para diminuír a xeración de residuos en
tendas e almacéns, e para darlles un novo uso aos que se
xeran, xa sexa mediante a súa reciclaxe ou mediante o seu
aproveitamento noutros procesos.
Igualmente, moitos dos seus interprovedores estableceron
sinerxías entre eles para poder aproveitar materiais e darlles
un novo uso. A liña de útiles de limpeza é, por exemplo, froito
desta colaboración, e tamén se están levando a cabo intere-

Tratamento

Produtos

Economía Circular

Residuos de
proceso

Recuperación
de materias
primas
Novos
produtos
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santes iniciativas dentro do proceso dos propios provedores,
como a recuperación de fariñas para penso do Grupo Siro a
partir de subprodutos de bolos e panadaría.
Dada a importancia que ten para a sociedade un mellor
aproveitamento dos recursos naturais, Mercadona reforzou
igualmente a súa Política de Compra de Produtos da Pesca,
cuxo obxectivo é preservar os recursos mariños e mellorar a
sostibilidade dos produtos procedentes da pesca extractiva
e da acuicultura que a compañía lles ofrece aos seus “Xefes”.

Retail Forum
2013 foi o quinto ano de funcionamento do Foro Europeo da
Distribución para a Sostibilidade, no que distribuidores de
toda Europa adoptan compromisos e poñen en común boas
prácticas para mellorar a sostibilidade dos seus procesos. Os
distribuidores que participan neste proxecto, copresidido pola
Unión Europea, son monitorizados anualmente
por unha auditora externa. Mercadona é socio
do Foro dende a súa fundación, en 2009, e
participa activamente nos seus compromisos
e actividades.

Investimento

en protección do ambiente

24,1
millóns de euros

Aforro enerxético

24
millóns de kWh

pola incorporación de medidas
ecoeficientes nos supermercados

Redución

19.000
toneladas

das emisións de CO2

Máis información sobre a nosa actividade relacionada co Ambiente en:
http://www.mercadona-online.com/memoria/visor/
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Reciclaxe

Transporte Sostible
O esforzo principal dos procesos loxísticos de Mercadona en materia de ambiente
está enfocado en “transportar máis con menos recursos”, co que ademais de reducir o
impacto que a devandita actividade xera conséguense importantes aforros de enerxía
e de recursos naturais.

Transporte por
estrada

500

Tendas con Descarga
Nocturna Silenciosa

57.000
Camións
menos ao ano

Transporte por
ferrocarril

636
Trens
ao ano

10

Millóns menos
de quilómetros
percorridos por
estrada

-6

Millóns menos de
quilómetros por estrada

-24

Millóns de euros
de aforro en custos
loxísticos polas melloras

-9.000

Toneladas menos de
emisións de CO2
á atmosfera

150.700
toneladas

Papel e cartón

9.850
toneladas

Plástico

1.870
toneladas

Madeira

1.360
toneladas

Poliexpan

9

Rutas
diferentes

250.000
Toneladas
transportadas

-12.000
Camións menos
nas estradas

toneladas

Pilas usadas
recollidas en tendas

Transporte por
barco

557.000

Toneladas de
mercadoría transportada
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160

-26.500
Camións menos
nas estradas

8

toneladas

Tonners
reciclados
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Algunhas entidades e organismos cos que Mercadona colabora
Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e
Nutrición (AECOSAN)

Direccións Xerais do Ministerio de Agricultura, Alimentación
e Medio Ambiente (MAGRAMA)

Asociación para a Investigación da Industria Agroalimentaria
(AINIA)

Escola de Empresarios EDEM

Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)
Autoridades Sanitarias ou de Seguridade Alimentaria nas
distintas comunidades autónomas
Cámara Oficial Española en Bélxica e Luxemburgo
Cátedra da Empresa Familiar da Universidade de Alacant
Comité de Seguridade Alimentaria da Asociación Española
de Distribuidores, Autoservizos e Supermercados (ASEDAS)

Escola Superior de Comercio e Distribución de Terrassa
(ESCODI)
EuroCommerce
European Retail Round Table (ERRT)
Foro Interalimentario
Fundación COTEC
Fundación CyD (Coñecemento e Desenvolvemento)

Confederación Española de Organizacións Empresariais
(CEOE) e as súas respectivas organizacións territoriais e
autonómicas

Fundación ETNOR

Consello Asesor Agroalimentario do Instituto San Telmo

Instituto da Empresa Familiar (IEF)

Consello Asesor do Máster de Dirección de Empresas
de Distribución Comercial (Ministerio de Economía e
Competitividade)

Máster en Xestión de Empresas Agroalimentarias da Fundación Lafer

Consello Asesor do Programa de Alta Formación para xestores das empresas da cadea agroalimentaria (Ministerio
de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente)

Fundación Movilidad do concello de Madrid

Órgano Permanente para a Seguridade Alimentaria (OPSA)
da Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC)
Sociedade Española de Seguridade Alimentaria (SESAL)

Consello Empresarial da Competitividade (CEC)

“Grazas a todos por axudarnos cada día a mellorar coas súas achegas e suxestións”
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Supermercado do Passeig de la Zona Franca, Barcelona.
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vendas

5.4
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5.5
Evolución
EBITDA

5.6
Evolución
investimentos

5.7
Evolución
recursos
propios

5.8
Evolución
produtividade

5.1
Actividade e evolución
da compañía
Constituída en Tavernes Blanques (Valencia) en 1977, o obxecto
social de Mercadona é “a compra-venda de todos os artigos
que comprende o ramo da alimentación, así como o seu comercio; pode abrir establecementos para a venda polo miúdo
ou por xunto dos citados produtos, a prestación de servizos
de transporte de todo tipo de mercadorías, e realizar estudos,
programas, informes e calquera outra actividade que directa
ou indirectamente se relacione coa informática e a xestión,
contabilidade, administración e control de empresas”.
Mercadona dedícase á distribución de produtos de alimentación, drogaría e perfumaría, a través dos seus 1.467 supermercados, que se abastecen dende os diferentes bloques
loxísticos que a empresa ten estratexicamente situados no
territorio nacional.
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Un ano máis, a satisfacción do resto de compoñentes tivo o
seu reflexo nos datos económicos da compañía e por conseguinte permitiu lograr a satisfacción do quinto compoñente: O
Capital. A confianza que día a día depositan na empresa os
máis de 4,8 millóns de fogares, o esforzo diario na realización
do traballo rutineiro dos 74.000 traballadores, o compromiso
dos provedores e a boa acollida da sociedade permitíronlle á
compañía conseguir os obxectivos económicos, consecuencia
da Cultura do Esforzo e do Traballo, e da aplicación do modelo
de xestión baseado na Calidade Total.
Como en exercicios anteriores, as contas anuais foron auditadas
por Deloitte, S.L., que con data do 31 de xaneiro de 2014 emitiu
o seu informe sen salvidades, conforme vén sendo habitual.
O devandito informe, xunto coas contas anuais, deposítanse
no Rexistro Mercantil de Valencia.

Principais cifras
(millóns de euros e de quilitros)

2012

2013

%
Variación
12/13

Unidades de vendas quilos-litros

9.647

9.845

2%

Facturación

19.077

19.812

4%

Resultado de explotación

656

660

1%

Resultado antes de impostos

710

718

1%

Resultado despois de impostos

508

515

1%

Estas cifras reforzan a solidez dunha xestión baseada no Modelo de Calidade Total.
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5.2
5.3
Evolución
Evolución das
unidades de venda vendas
(quilitros)
No momento do peche do exercicio, a compañía alcanzou
unha cifra de 9.845 millóns de quilitros vendidos, un 2% máis
que os 9.647 de 2012. A compañía está satisfeita con esta
cifra, pois pon de manifesto a confianza depositada polos 4,8
millóns de fogares ao longo destes doce meses.

Evolución Quilitros vendidos

9.647
2012

A confianza dos “Xefes”, a apertura de 61 tendas (5 peches),
as reformas acometidas en 53 supermercados e a aposta firme por prescribir a oferta coa mellor relación calidade-prezo
permitíronlle a Mercadona alcanzar en 2013 un volume de facturación de 19.812 millóns de euros, un 4% máis que en 2012.

Evolución vendas brutas

9.845

19.077

19.812

2013

2012

2013

millóns de quilos-litros (quilitros)

millóns de euros

Cultivo de champiñóns do interprovedor S.C. Champinter en Villamalea, Albacete.
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5.4
Evolución do
beneficio

5.5
Evolución do
EBITDA

O beneficio antes de impostos situouse en 718 millóns de
euros en 2013, fronte aos 710 millóns de euros do exercicio
precedente, o que representa un incremento do 1%. Pola
súa parte, o beneficio despois de impostos en 2013 foi de
515 millóns de euros, un 1% máis que en 2012, ano no que
Mercadona obtivo un resultado neto de 508 millóns de euros.

A capacidade de xeración de fondos de Mercadona mantivo
unha evolución acorde co resto de magnitudes, situouse o
EBITDA da compañía no momento do peche do exercicio
2013 en 1.060 millóns de euros, fronte aos 1.082 millóns de
euros do ano 2012.

Evolución do beneficio neto

Evolución do EBITDA

508
2012

515

1.082

1.060

2013

2012

2013

millóns de euros

millóns de euros

Sistema de Picking Ponte Grúa (PPG), un novo sistema robótico para a preparación de produtos frescos, no bloque loxístico de Guadix, Granada.
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5.6
Evolución dos
investimentos
O 31 de decembro de 2013, Mercadona conta cun total de
1.467 supermercados, distribuídos en 47 provincias de 16
Comunidades Autónomas, e continúa a súa implantación no
territorio nacional.
Durante estes doce meses, Mercadona realizou, entre outros,
investimentos por valor de 650 millóns de euros, destinados,
principalmente, á construción de 61 novas tendas, á reforma
de 53 supermercados para adecualos aos estándares de
comodidade da cadea e á implantación dos novos modelos
de seccións de carnizaría e peixaría, forno e froita e verdura.

Evolución dos investimentos

650

650

2012

2013
millóns de euros

Durante o ano 2013, continuáronse as obras do novo bloque
loxístico de Abrera (Barcelona), que entrará en funcionamento
parcialmente ao longo de 2014. En outubro de 2013 inaugurouse o bloque loxístico de Guadix (Granada).
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5.7
Evolución dos
recursos propios

5.8
Evolución da
produtividade

A capitalización da práctica totalidade dos beneficios obtidos
supuxo que, no momento do peche do exercicio 2013, a cifra
de recursos propios ascenda a 3.438 millóns de euros.

Durante 2013 houbo aproximadamente un incremento do 6%
da produtividade, que foi de 24.500 euros de venda por persoa
ao mes, fronte aos 23.100 de 2012.

Cabe sinalar a constante evolución da proporción de recursos
propios respecto ao activo total, que pasou dun 48% en 2012
a un 53% en 2013.

Este dato reflicte a implicación das persoas que forman parte
do Proxecto Mercadona en alcanzar os obxectivos fixados
pola compañía.

Evolución dos recursos propios

Evolución da produtividade

3.019

3.438

23.100

24.500

2012

2013

2012

2013

millóns de euros
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euros vendidos/persoa/mes
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Óscar, traballador do supermercado do Mercat de la Guineueta, Barcelona.
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MERCADONA, S.A
Balance de situación o 31 de decembro de 2013
(miles de euros)
ACTIVO NON CORRENTE
Inmobilizado
Activos por imposto diferido
		
ACTIVO CORRENTE

3.195.562			
40.864
3.280.907			

Existencias

557.299			

Debedores

107.425			

Investimentos financeiros
Efectivo e outros activos líquidos

33.178			
2.583.005

TOTAL ACTIVO

6.517.333

PATRIMONIO NETO

3.438.110

Capital
		
Reservas
		
Resultado do exercicio
		
PASIVO NON CORRENTE
Provisións e débedas a longo prazo
		
Pasivos por imposto diferido
		
PASIVO CORRENTE
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3.236.426			

15.921
2.906.865
515.324
185.801
24.063
161.738
2.893.422

Provedores
		
Acredores e débedas con Administracións Públicas
		
Persoal
		
Pasivos por imposto corrente

1.990.475

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO

6.517.333

665.520
212.012
25.415
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MERCADONA, S.A
Conta de perdas e ganancias correspondente ao exercicio terminado o 31 de decembro de 2013
(miles de euros)

Importe cifra de negocios
Aprovisionamentos
Outros ingresos de explotación

18.033.983
(13.603.765)
28.467

Gastos de persoal

(2.273.939)

Outros gastos de explotación

(1.164.262)

Amortización inmobilizado
		
Subvencións

(360.902)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

660.309

Ingresos financeiros
Gastos financeiros
Deterioración e resultados
RESULTADO FINANCEIRO

727

87.551
(30.253)
(12)
57.286

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

717.595

Imposto sobre beneficios

(202.271)

RESULTADO DO EXERCICIO

515.324
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1977-1991
1977

1981

1982

1986

O matrimonio formado por
D. Francisco Roig Ballester
(1912-2003) e Dª Trinidad
Alfonso Mocholí (19112006) inicia a actividade
de Mercadona dentro do
Grupo Cárnicas Roig. As
daquela carnizarías do negocio familiar transfórmanse en ultramarinos.

Juan Roig e a súa esposa,
xunto aos seus irmáns Fernando, Trinidad e Amparo,
cómpranlle Mercadona a
seu pai.

Primeira empresa en España
en utilizar o escáner para a
lectura do código de barras
nos puntos de venda.

Implantación da tarxeta de
compra, de uso gratuíto
para “O Xefe”.

98

A empresa conta con 8
tendas de aproximadamente 300 m2 de sala de
vendas. Juan Roig asume
a dirección da compañía,
que inicia a súa actividade
como empresa independente.

Traxectoria Mercadona

1988

1989

1990

1991

Inauguración do bloque
loxístico de Riba-roja de
Túria (Valencia), pioneiro en
España por estar totalmente
automatizado.

Adquisición de Cesta Distribución e Desarrollo de
Centros Comerciales, que
lle permite á compañía ter
presenza en Madrid.

Juan Roig e Hortensia Mª
Herrero pasan a ostentar
a maioría do capital da
compañía.

Adquisición de Dinos e Super Aguilar.
Iníciase o Intercambio Electrónico de Datos (EDI) con
provedores.

Adquisición de Supermercados Superette, que contaba
con 22 tendas en Valencia.
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1992-2001
1992

1993

1996

1997

Alcánzanse as cifras de
10.000 traballadores e 150
tendas.

Implantación da estratexia
comercial SPB (Sempre
Prezos Baixos), que máis
adiante derivará no Modelo
de Calidade Total.

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

Acordo de unión con Almacenes Gómez Serrano,
Antequera (Málaga).

Apertura do supermercado
número 200, en Segorbe
(Castelló).
Asínase o primeiro convenio
de empresa para todos os
traballadores.
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Ana, clienta do supermercado de Santo Ángel, Murcia.

1998

1999

2000

2001

Adquisición de Almacenes
Paquer e de Supermercados Vilaró, os dous en
Cataluña.

Finaliza o proceso, iniciado
en 1995, de converter en
fixos todos os membros do
cadro de persoal, que neses momentos era de 16.825
traballadores.

Construción do bloque loxístico de Sant Sadurní d’Anoia
(Barcelona).

Inauguración do primeiro
centro educativo infantil
gratuíto para os fillos dos
traballadores, no bloque
loxístico de Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona).

Inauguración do bloque loxístico de Antequera (Málaga).
Iníciase o proxecto de
novo deseño e modelo de
perfumarías.

Inauguración, en Massanassa
(Valencia), da primeira Tenda
por Ambientes.
Celebración da primeira Reunión de Interprovedores.
Sinatura do Convenio Colectivo de Empresa (2001-2005).

Mercadona alcanza as 500
tendas coa apertura do seu
primeiro supermercado en
Linares (Xaén).
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2003-2010
2003

2004

2005

2006

Primeira empresa en realizar
unha Auditoría Ética.

Inauguración do bloque
loxístico de Huévar (Sevilla) e da terceira gardaría
da empresa.

Implantación do novo uniforme Mercadona.

Vixésimo quinto aniversario
da compañía.

Inauguración do bloque
loxístico de Granadilla de
Abona (Tenerife).

Inauguración da tenda número 1.000 da compañía,
en Calp (Alacant).

Sinatura do novo Convenio Colectivo de Empresa
para os próximos catro anos
(2006-2009).

Relanzamento da nova
imaxe da Tarxeta Mercadona.

Inauguración de bloque loxístico de Sant Isidre (Alacant) e da
segunda gardaría da empresa.
Lanzamento da nova liña de
perfume Hortensia H.
Inauguración dun supermercado nas instalacións do Mercat de l’Olivar, en Palma de
Mallorca.
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O Comité de Dirección decide como norma xeral no
abrir os supermercados os
domingos.

Traxectoria Mercadona

Almacén Siglo XXI, bloque loxístico de Ciempozuelos, Madrid, inaugurado en 2007.

2007

2008

2009

2010

Posta en marcha da primeira fase do bloque loxístico
Almacén Siglo XXI de Ciempozuelos (Madrid).

Realiñamento de Mercadona co Modelo de Calidade
Total, quince anos despois
da súa implantación.

Volver á sinxeleza para ter
unha oferta eficiente facendo o que lle engade valor
ao “Xefe”.

Cuarta empresa do mundo
mellor valorada en reputación corporativa, de acordo
co estudo do Reputation
Institute de Nova York

Carro Menú para ofrecerlle
ao “Xefe” o carro da Compra
Total de maior calidade e
máis barato do mercado.

Sinatura do novo Convenio Colectivo de Empresa
e do Plan de igualdade
(2010-2013).

Modelo de xestión de Recursos Humanos baseado
no Liderado e na Cultura
do Esforzo e do Traballo:
claves para ser unha empresa de alto rendemento
e produtividade.

Inauguración do bloque
loxístico de Ingenio (Gran
Canaria).
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2011-2013
2011

2012

2013

Mercadona fai trinta anos
dun modelo sostible que
pasa por facer medrar os
cinco compoñentes da
compañía.

Supéranse as cifras de
1.400 tendas e 74.000
traballadores.

Sinatura do Convenio Colectivo e Plan de Igualdade
2014-2018.

Alcánzanse acordos con
confrarías para a compra
directa de peixe.

Reinventarnos para ser máis
tendeiros. Implantación de
novas seccións de frescos.

Iníciase o cobramento das
bolsas para adaptarse ao
Plan Nacional Integrado de
Residuos.

Iniciar o desenvolvemento
da Cadea Agroalimentaria
Sostible de Mercadona.
Inauguración do bloque loxístico de Guadix (Granada).
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Recollida de peixe fresco para Mercadona na lonxa do porto de Isla Cristina, Huelva.

O proxecto Mercadona segue avanzando...
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