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“O relatório de
Desenvolvimento
Sustentável 2018 que
está nas suas mãos é
um ponto de situação
sobre a nossa
abordagem participativa
de progresso.
Nele se explica esta
abordagem e se
apresentam os nossos
planos de ação do ponto
de vista das nossas três
razões de ser: clientes,
colaboradores e
territórios.”
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o que une
os mosqueteiros
Não somos um distribuidor igual aos outros.
Somos empreendedores dedicados, unidos por uma poderosa
visão: a de um comércio profícuo para homens e mulheres,
territórios, eficiente na utilização de recursos naturais e
alimentado por produções sustentáveis.
Enquanto produtores e comerciantes responsáveis, tomámos
desde muito cedo consciência dos desafios do desenvolvimento
sustentável para as nossas regiões, as nossas atividades e as nossas
fileiras.
A forte ambição do nosso Grupo nesta matéria e a partilha das
nossas capacidades permitiram-nos avançar rapidamente no
sentido de superar estes desafios. Atualmente, o nosso objetivo
consiste em imprimir esta visão em todas as nossas atividades.
Somos um Grupo: é por isso que o desenvolvimento sustentável
está no centro do nosso projeto participativo, que envolve os
nossos aderentes, colaboradores e consumidores, bem como as
nossas fileiras e pontos de venda.
Todos contribuem diariamente para dar vida ao nosso projeto,
reduzir a nossa pegada ambiental, aumentar a qualidade e a
sustentabilidade das nossas produções e contribuir para a
vitalidade dos nossos territórios.
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ApresentAção do Grupo

“ O nosso Grupo de chefes de
empresa independentes é um agente
da economia deliberadamente
inserido no longo prazo”
DIDIER DUHAUPAND

Presidente da Société Les Mousquetaires
Intermarché Le Cateau
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Trabalhar

a longo prazo

está no ADN dos Mosqueteiros

Existe uma abordagem específica de
desenvolvimento sustentável nos Mosqueteiros ?
2019 será o ano do cinquentenário do Grupo Os
Mosqueteiros. Se olharmos cinco décadas para trás, é
manifesto que o nosso Grupo de chefes de empresa
independentes é um agente da economia deliberadamente inserido no longo prazo. Como não estamos
cotados em bolsa, não estamos sujeitos à lógica de
“curto-prazismo” que, por vezes, é imposta pelos
mercados financeiros. Implantados nos nossos territórios a cultivar a proximidade e acérrimos defensores da livre iniciativa, contribuímos decididamente
para a sua vitalidade, intervindo nas engrenagens da
economia. Empenhados em proporcionar o melhor
ao maior número possível de pessoas, sabemos que
isso passa por fileiras que dominam toda a cadeia de
valor, do produzir melhor ao comer melhor. Estamos
atentos à passagem de testemunho às gerações
seguintes, pois muitos de nós seguem lógicas de
empresas familiares.
Essas intuições, que estão na origem do nosso
Grupo em 1969, aproximam-nos da ambição inicial do desenvolvimento sustentável,
apresentada em 1987. Um desenvolvimento
que pretende ser, ao mesmo tempo, economicamente eficaz, socialmente justo e ecologicamente sustentável.

De 1969 a 2019, qual é a
continuidade ?
Entre estas datas, a realidade e a
consciencialização
evoluíram
consideravelmente. Não se trata

de fazer anacronismos.
O que permanece sem alteração é o facto de as nossas atividades nos colocarem na encruzilhada dos
desafios ambientais e sociais do nosso planeta,
enquanto comerciantes alimentares e não alimentares
ou enquanto produtores agroalimentares. Das alterações climáticas à pesca excessiva, do ordenamento do
território à reciclagem de resíduos, da segurança no
trabalho aos problemas de saúde pública, todos estes
desafios nos afetam…
O que também não mudou é a nossa abordagem
pragmática. Como controlamos as nossas ferramentas
de produção e a nossa logística, como estamos todos
os dias ao lado dos consumidores e ouvimos as suas
expectativas, podemos fazer com que as nossas práticas evoluam com uma determinada agilidade e uma
capacidade real de tomar iniciativas. Por todas estas
razões, mais do que falar de desenvolvimento
sustentável, falaria de codesenvolvimento sustentável.
Graças à nossa implantação única no coração dos territórios, fazemos com que viva dentro do Grupo e à
sua volta.

Quais as perspetivas para o futuro ?
O desenvolvimento sustentável está progressivamente
integrado na visão das nossas diferentes atividades. As
nossas atividades ainda não estão todas ao mesmo nível:
a história do Grupo é escrita todos os dias. A nossa
abordagem de desenvolvimento sustentável diz respeito
a todas as nossas insígnias, aos nossos aderentes, colaboradores e parceiros, bem como aos nossos clientes. Por
irmos tão longe é que faremos do Grupo uma empresa
responsável de produção e distribuição, mas também de
consumo, tornando-as dimensões sustentáveis.

4

5

ApresentAção do Grupo

AS NOSSAS IMPLANTAÇÕES
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FRANÇA

POLÓNIA

PONTOS DE VENDA
Nº

PONTOS DE VENDA

4 atividades
• Alimentar: Intermarché, Netto
• Bricolage : Bricomarché,
Brico Cash, Bricorama
• Equipamento, manutenção e
reparação automóvel :
Roady, American Car Wash,
Rapid Pare-Brise
• Restauração : Poivre Rouge

Nº

Nº

BASES LOGÍSTICAS

Immo Mousquetaires

UNIDADES DE PRODUÇÃO

Agromousquetaires

• 5,8 milhões de m2 de superfície de venda
• 4º grupo agroalimentar francês
• 242 000 m2 criados, em 2017, dos quais
• 1º armador de pesca fresca, com 23 navios
2
• 4,02 mil milhões € de VN, em 2017
180 000 m em França
• 3 419 contratos de arrendamento
gerados, no final de 2017, dos quais 2 699
em França

Logística
• 1400 semirreboques
• 3º operador logístico
francês

NÚMEROS-CHAVE DO GRUPO

3 610

pontos de venda na Europa,
considerando todas as
insígnias

62

unidades de produção
agroalimentar

46

bases logísticas
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Com insígnias que fazem parte da vida dos franceses e da vida
dos territórios, os Mosqueteiros contribuem para a economia
francesa há quase cinquenta anos.

Quem são os Mosqueteiros ?
A sua força constitui também a sua singularidade: formam um grupo de chefes de empresa
independentes, proprietários dos seus pontos de venda, e participam na sua gestão e direção
conjunta.
Um grupo de chefes de empresa independentes
O modelo económico dos Mosqueteiros é o
comércio associado. O Grupo reúne, assim, chefes
de empresa independentes (aderentes), proprietários dos seus pontos de venda e responsáveis pela sua gestão. Cada aderente compromete-se a dois níveis: gerir a sua própria
empresa e, um a dois dias por semana, par ticipar
na direção conjunta de uma estrutura comum do
Grupo, como, por exemplo, a logística, as compras,
o agroalimentar, o desenvolvimento sustentável
ou o marketing. Cada aderente é, assim, um codirigente do Grupo.
Um capital partilhado
Cem por cento do capital dos Mosqueteiros é
detido por mais de 1 500 aderentes associados.
Cada aderente tem a possibilidade de entrar no
capital do Grupo e tornar-se membro associado da
Société Les Mousquetaires. Gerido diretamente
pelos seus próprios aderentes, o Grupo não está
sujeito à turbulência dos mercados financeiros e
beneficia da dedicação de todos os seus membros.
Uma poderosa rede de pontos de venda
A rede de distribuição dos Mosqueteiros é composta
por pontos de venda alimentares (Intermarché e
Netto), insígnias de bricolage (Bricomarché, Brico
Cash e Bricorama), uma rede de equipamentos,
manutenção e reparação automóvel (Roady, American Car Wash e Rapid Pare-Brise) e uma cadeia
de restaurantes (Poivre Rouge). Na totalidade, 3

150 000
colaboradores

610
pontos
de
venda,
dos
quais
2 838 espalhados por todo o território francês,
asseguram a presença local do Grupo, nomeadamente nas zonas rurais e nas cidades de média
dimensão. A nível internacional, o Grupo está presente na Polónia, em Por tugal e na Bélgica.
Um sistema de produção próprio
Desde o início, os Mosqueteiros sempre desenvolveram as suas próprias produções alimentares. A
Agromousquetaires permite às insígnias do Grupo a
disponibilização de produtos específicos. Estas
controlam, assim, a sua qualidade, os seus preços e
a sua adaptação às necessidades dos clientes. Entre
as marcas dos Mosqueteiros estão: os produtos lácteos Pâturages, os cereais Chabrior, os produtos à
base de carne Jean Rozé e Monique Ranou, os produtos à base de peixe Capitaine Cook, etc.
Uma organização logística
Com 46 bases logísticas na Europa, o Grupo Os Mosqueteiros é o terceiro operador logístico francês. Este
controla toda a cadeia de fluxo de mercadorias e dispõe de uma poderosa infraestrutura de plataformas
regionais.
Uma imobiliária integrada
Por último, a imobiliária dos Mosqueteiros – a Immo
Mousquetaires – acompanha o desenvolvimento do
Grupo em matéria de imobiliário comercial, mas também de programas mistos de estabelecimentos
comerciais, residências e atividades.

3 095

chefes de empresa
6
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O
nosso
modelo
é
o codesenvolvimento sustentável
Os Mosqueteiros são chefes de empresa responsáveis, profundamente ligados aos seus territórios e em contacto diário com as expectativas concretas dos seus clientes, que representam
um em cada dois lares franceses. Uma vez que o
desenvolvimento sustentável se encontra historicamente associado à política de qualidade dos
Mosqueteiros, criámos, em 2010, a Direção Qualidade e Desenvolvimento Sustentável para gerir
e acompanhar as suas ações. Definimos, então,
objetivos para 2020.
Lançámos desafios relativos à nossa razão de
ser: que os produtos das nossas fileiras e os nossos produtos de marca própria sejam 100%
seguros, saudáveis, de qualidade e que sejam
vendidos em pontos de venda irrepreensíveis:
isto é essencial para os nossos clientes. Ao
mesmo tempo, prosseguimos o desenvolvimento do nosso plano de saúde, que é prioritário para os nossos colaboradores, tanto nas
nossas filiais como nos nossos pontos de venda.

“O relatório de Desenvolvimento
Sustentável 2018 que está nas suas
mãos é um ponto de situação
sobre a nossa abordagem
participativa de progresso.
Nele se explica esta abordagem e se apresentam
os nossos planos de ação do ponto de vista das
nossas três razões de ser: clientes, colaboradores e
territórios.”

JEAN-MARC L’HUILLIER

Presidente da Direção Desenvolvimento Sustentável
Intermarché Sancoins

Procuramos, também, reduzir o nosso consumo
energético em 40%. Por último, estamos a avançar
na construção conjunta dos nossos territórios
através de vários projetos locais, fruto de uma
estratégia socioeconómica ambiciosa e de consequentes investimentos.
Para atingir estes resultados, o Grupo apoia cada
aderente a aderir a esta abordagem e incentiva
que faça o mesmo junto dos seus clientes e parceiros. É por isso que falamos de codesenvolvimento sustentável.
Já alcançámos grandes progressos com a divulgação de boas práticas, com o reforço da segurança,
da conformidade e do valor nutricional dos nossos produtos. Algumas das nossas iniciativas, como
a criação, em 2006, da nossa rotulagem nutricional
Nutri-pass, são exemplares. Isso permitiu-nos, por
exemplo, ser o primeiro distribuidor a aderir ao
Nutri-Score, em 2017, junto do Ministério da
Saúde francês.
Tanto nos nossos pontos de venda, como
nas nossas filiais, unidades de produção
ou armazéns logísticos, partilhamos a
mesma ambição: podermos crescer de
forma responsável e promover modos
de vida sustentáveis através das nossas
funções de distribuidor, produtor, empregador e agente envolvido nos territórios em que nos encontramos.
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OS NOSSOS

CLIENTES

Construir uma
relação forte com os
nossos clientes
PLANOS DE AÇÃO

Produtos seguros, saudáveis e de
qualidade em pontos de venda
irrepreensíveis
•
Fileiras de aprovisionamento
transparentes e responsáveis

OS NOSSOS

OS NOSSOS

TERRITÓRIOS

COLABORADORES

Ser um agente
de proximidade
responsável

Dar uma atenção
contínua aos
colaboradores
PLANOS DE AÇÃO

PLANOS DE AÇÃO

Diversidade, empregabilidade e
mobilidade
•
Saúde, segurança e
bem-estar no
trabalho

Economia circular
•
Desenvolvimento
socio-económico local

Um plano de saúde
para 2020
aplicado desde as fileiras
aos pontos de venda

OS NOSSOS
DESAFIOS

100 % de marcas
próprias responsáveis
em pontos de venda
irrepreensíveis em
2025

OS NOSSOS
DESAFIOS

OS NOSSOS
DESAFIOS

A denossa
dinâmica
compromisso
Reduzir em 40% as despesas relativas à
energia e utilizar 32% de energias
renováveis até 2030
Alcançar o patamar de zero resíduos
e zero desperdício alimentar em 2020
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Como contribuir para
o desenvolvimento dos
territórios?
De onde provêm as nossas
matérias-primas?
Qual o seu impacte social e
ambiental?

Qual o impacte
ambiental das nossas
fábricas e dos nossos
fornecedores?

Como
assegurar
relações de
igualdade com os
nossos
fornecedores?

Que modelos de
agricultura devemos
apoiar?
Como desenvolver uma
pesca sustentável?

Como
melhorar o
bem-estar
animal?

Como
remunerar
melhor os
agricultores?

Qual o impacte
ambiental da nossa
cadeia logística?

Como garantir a
segurança
sanitária?

APROVISIONAMENTO

LOGÍSTICA

PRODUÇÃO

Os desafios das
nossas atividades
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Como ajudar os nossos
clientes a adotar um
consumo responsável?

Como
comunicar a
rastreabilidade
dos nossos
produtos?

Como reforçar a
segurança, a qualidade de
vida e o bem-estar no
trabalho?

Como
desenvolver as
competências e a
empregabilidade?

Como lutar
contra o
desperdício?

Como ajudar os
nossos clientes a
comer melhor?

Como contribuir para a
vida local através dos
nossos pontos de venda?

Como
promover a
diversidade e a
igualdade de
oportunidades?

Como valorizar os
resíduos?

COLABORADORES

DISTRIBUIÇÃO

Os Mosqueteiros dedicam-se todos os dias a
superar desafios ambientais e a responder às
expectativas sociais. Desenvolveram uma
organização e um modelo único no universo da
grande distribuição.
De forma a assegurar a sua independência em termos de
aprovisionamento e apresentar preços baixos aos seus
clientes, desenvolveram um polo industrial agroalimentar,

que é o 4º em França. São também o 1º armador francês
de pesca fresca. Desta forma, o seu posicionamento é
único, à semelhança do seu perímetro de
responsabilidade direta que abrange, ao mesmo tempo, a
produção e a distribuição. A isto, juntam-se as parcerias
estabelecidas com as PME ou as fileiras agroalimentares.
Os Mosqueteiros afirmam a sua presença local e
contribuem, assim, para o desenvolvimento do tecido
socioeconómico dos territórios.
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clientes

Como... …
desenvolver

uma pesca
sustentável ?

ajudar

os nossos clientes

evoluir

em relação ao

bem-estar animal ?

a comer melhor ?

acompanhar

os nossos clientes

rumo a um consumo responsável ?

comunicar

a rastreabilidade
dos nossos produtos ?

garantir

a segurança
sanitária ?
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Construir uma relação
forte com os nossos
clientes
ENQUANTO PRODUTORES E
DISTRIBUIDORES, OS MOSQUETEIROS
CONTROLAM TODA A CADEIA DE
VALOR DAS MARCAS PRÓPRIAS QUE
FABRICAM.

•
A ambição dos Mosqueteiros é disponibilizar aos seus
clientes produtos mais saudáveis, seguros e de
qualidade. Mas não nos podemos esquecer dos homens
e mulheres que os produzem, daqueles que os
consomem, dos ecossistemas de ondem provêm e dos
territórios onde são transformados, consumidos e
reciclados.
Com as suas fileiras, os Mosqueteiros têm em
consideração as condições sociais e ambientais de
produção, nomeadamente através do estabelecimento
de parcerias sustentáveis com os seus fornecedores e
de uma política de compras responsáveis. Atentos aos
desafios sociais e regulamentares, com o apoio dos seus
fornecedores e em contacto com os seus clientes,
fazem os seus produtos e serviços progredir com vista
a um consumo mais responsável.

OS NOSSOS COMPROMISSOS

100% de produtos de marca própria mais saudáveis, seguros e de
qualidade vendidos em pontos de venda irrepreensíveis, em 2025.

OS NOSSOS DESAFIOS
Cada um de nós passou a estar
atento à etiqueta dos produtos:
não só o preço, mas também
os ingredientes, a origem e os
diferentes rótulos que, além da
marca, refletem o compromisso
de um produtor e distribuidor.
Os Mosqueteiros sabem, desde
sempre, que através dos seus
produtos de marca própria, o
modelo de produção e consumo
que defendem, oferecem qualidade ao melhor preço. Esta qualidade não se traduz apenas na
segurança do produto, no sabor
ou no desempenho. Também se
baseia na saúde dos consumidores, no respeito pelo
ambiente, nas condições de trabalho e de existência dos produtores. Atualmente, as expectativas sociais relativas ao bem-estar
animal ou à produção local
constituem novos desafios que
os Mosqueteiros devem superar.

Compromissos sustentáveis em 100% das fileiras com impacte florestal e
nas fileiras do mar mais sensíveis.
Implementação do plano “Dever de vigilância” nas zonas de
aprovisionamento que apresentem riscos.
Um projeto solidário e social por categoria de produtos.
12
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clientes

construir uma relação forte com os nossos clientes

FILEIRAS
TRANSPARENTES
E RESPONSÁVEIS
•
Quando mobilizam as suas fileiras, os Mosqueteiros fazem
com que a qualidade dos seus produtos progrida,
controlando, ao mesmo tempo, os requisitos sociais e
ambientais. Para isso, colaboram com ONG e peritos
técnicos e científicos para identificar os riscos, definir os
critérios fiáveis de uma produção responsável e estabelecer
os planos de progresso e transformação. Esta abordagem
permite antecipar ou acompanhar as expectativas sociais,
bem como responder-lhes através de compromissos
concretos. A estratégia de aprovisionamentos responsáveis
do Grupo baseia-se, assim, em requisitos éticos e de boa
conduta por parte de todos os seus fornecedores. Para ser
bem-sucedida, as equipas da Direção Desenvolvimento
Sustentável, de compras e de qualidade sensibilizam-nos,
acompanham-nos e apostam na integração de boas práticas
ambientais e sociais.

DEVER DE VIGILÂNCIA

ENVOLVER OS
FORNECEDORES
O dever de vigilância visa responsabilizar
as empresas contratantes pela prevenção
dos danos sociais, éticos e ambientais nas
respetivas cadeias de aprovisionamento.
A entrada em vigor desta obrigação
legislativa em 2017 constitui uma
verdadeira oportunidade para reforçar a
abordagem dos Mosqueteiros.

COMPRAS RESPONSÁVEIS

Compromissos ainda maiores

Os Mosqueteiros abastecem-se à escala
planetária com um grande volume de
importações, daí a importância de monitorizar a cadeia de forma proativa. Para esse
efeito, criaram um protocolo de compras
responsáveis: 100% dos seus fornecedores
e subcontratantes deverão tê-la assinado
até ao final de 2018. Este protocolo contém,
assim, 15 compromissos em termos de
gestão, ambiente, presença territorial e

práticas sociais. Foi preparado em função
dos setores e dos produtos (madeira, carvão vegetal, óleo de palma, cacau, atum,
salmão, camarão, pescada, bacalhau, ovos,
aves de capoeira, etc.) para se adaptar a
cada fileira e prevenir riscos específicos. Até
2020 abre-se uma nova etapa em torno do
respeito pelos compromissos dos fornecedores signatários e da aplicação de um
plano de dever de vigilância para as suas

diferentes fileiras de aprovisionamento. Para
isso, os Mosqueteiros baseiam-se em referenciais sociais e ambientais reconhecidos:
Amfori BSCI(1), SA8000(2), Amfori BEPI(3),
Valorise e Acesia(4). Além disso, também
inovam com o lançamento, em 2018, de
uma abordagem de exploração da transparência e de rastreabilidade das fileiras bio
com os parceiros SGS e Transparency-One.

1. Amfori BSCI: a Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) tem como objetivo melhorar o desempenho social nas cadeias de aprovisionamento.
2. SA8000: norma que visa assegurar que os funcionários têm um posto de trabalho seguro e saudável e que a empresa é capaz de tomar qualquer medida preventiva e adequada para evitar
qualquer risco, acidente ou situação que possa prejudicar a sua saúde física. Baseia-se nas normas da Organização Internacional do Trabalho.
3. Amfori BEPI: a Amfori BEPI (Business Environmental Performance Initiative) tem como objetivo melhorar o desempenho ambiental nas cadeias de aprovisionamento
4. Valorise e Acesia: instrumentos de autoavaliação da RSE para fabricantes de produtos de grande consumo.

OS NOSSOS OBJETIVOS

100%

de avaliação da RSE
dos fornecedores, no
final de 2018

100%

dos fornecedores em zonas
de risco auditados com base
num referencial social

100%

dos importadores em
França e na Europa
aderentes à Amfori BSCI, no
final de 2018
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FILEIRAS DE EXCELÊNCIA

Práticas de produção constantemente melhoradas

A Agromousquetaires contribui para o progresso das práticas de produção e da qualidade da alimentação através das
suas fileiras de excelência: bovinos, suínos, laticínios, produção vegetal, vinhos e produtos à base de peixe. Desde 2016,
este polo fundamenta-se em comissões científicas que reúnem investigadores, industriais, sindicatos interprofissionais
ou associações ambientais e de defesa do bem-estar animal.

Consultadas anualmente, estas comissões científicas são instâncias de debate, reflexão e concertação, onde a discussão
é livre e construtiva. Foram definidas quatro prioridades
pela Agromousquetaires: o bem-estar animal no caso das
fileiras de bovinos e suínos, a produção vegetal agroecológica, a pesca sustentável e, por último, o leite de
pastagem.

O SELO

"POMARES AMIGOS
DO AMBIENTE"

FILEIRA DE PRODUÇÃO VEGETAL

Aposta na agroecologia

Considerando que as práticas agrícolas condicionam o futuro do ambiente, da alimentação
e da saúde humana, a Agromousquetaires
orienta-se para um novo modelo agrícola na
sua fileira de produção vegetal: a agroecologia. Esta produção respeita os equilíbrios
naturais que estão ao serviço do homem e
da natureza e baseia-se numa perspetiva de
agricultura alargada à ecologia, à economia
e à sociedade. Esta visa aumentar a fertilidade natural dos solos, garantindo a utilização de coberto vegetal, excluindo a lavoura
profunda e utilizando a rotação de culturas.
O seu rendimento, a reciclagem do carbono nos solos e a restauração da biodiversidade são, desta forma, otimizados. De
forma a apoiar este modelo, os Mosqueteiros adotaram a cer tificação Alto Valor

Ambiental* (HVE – Haute Valeur Environnementale). Esta cer tifica que as
explorações obtiveram resultados satisfatórios nos indicadores relativos à biodiversidade, estratégia fitossanitária, gestão
da fer tilização e gestão de recursos
hídricos.
Duas fileiras da Agromousquetaires estão
atualmente a seguir este processo: a do
trigo e a do vinho. O objetivo consiste
em criar uma gama de pão à base de
trigo HVE*. Um desafio à medida da insígnia e do seu milhão e meio de baguetes
vendidas por dia. No que diz respeito à
fileira vitícola, os Mosqueteiros e os seus
viticultores parceiros procedem a uma
transformação das práticas adaptadas às
regiões, solos e castas.

Os Mosqueteiros apoiam os
processos de agroecologia
coletivos que envolvem
produtores, transformadores e
intervenientes da distribuição. É o
caso do programa “Pomares
Amigos do Ambiente”, que permite
privilegiar os métodos alternativos
aos produtos fitofarmacêuticos e
racionalizar as intervenções nos
pomares.
Com 250 referências em 2017, das
quais 90 biológicas, a fileira de fruta
e legumes frescos iniciou o
desenvolvimento do selo “Pomares
Amigos do Ambiente”: 100% das
maçãs desde 2017, 100% dos
pêssegos e nectarinas em 2018,
100% das peras e damascos em
2019. O Grupo pretende melhorar
os seus cadernos de encargos e
alinhá-los em função dos princípios
da certificação Alto Valor
Ambiental* apoiada pelo Ministério
da Agricultura e Alimentação
francês.

*
A agricultura de Alto Valor Ambiental (HVE) é uma certificação criada e controlada pelo Ministério da Agricultura e
Alimentação francês, que visa valorizar as produções provenientes de explorações agrícolas que apostam voluntariamente
em processos que respeitam o ambiente.
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BOVINOS & SUÍNOS

Um plano de progresso para o bem-estar animal
A questão do respeito pelos animais
é hoje colocada a todos os agentes
do setor da alimentação. Enquanto
terceiro operador de carne em
França, a Agromousquetaires está
consciente das suas responsabilidades. Em parceria com ONG de
proteção animal e cientistas, este
polo tem em curso um plano de progresso para dez anos. O objetivo é
assegurar o bem-estar dos animais e
promover a fileira animal. Com a
convicção de que os animais são
mais bem tratados se assegurar melhores condições de trabalho e se
OS NOSSOS

formar melhor os colaboradores, a
Agromousquetaires aplicou boas
práticas e um referencial interno
para cada etapa da vida do animal.
Aquelas traduzem-se, nomeadamente, na formação sistemática de
todas as pessoas em contacto com os
animais (operadores, supervisores).
No caso da fileira suinícola, foi iniciado um programa de investigação
com o IFIP* e o INRA** para melhorar o tratamento dos animais.
*

IFIP : Institut du porc.

**

INRA : Institut national de la recherche agronomique.

INDICADORES

70%

de óleo de palma
rastreado até ao 1º
importador.

100%

das maçãs «Mon marché plaisir »
com certificação « Pomares
Amigos do Ambiente »
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MAR

50 milhões de euros de investimento
para transformar a fileira
Os Mosqueteiros retiraram-se da pesca em águas profundas em 2015
e prosseguem a sua política de pesca sustentável. Esta passa pela avaliação das reservas haliêuticas, mas também pela melhoria das técnicas
de pesca para cingir melhor as espécies abundantes. O Grupo está a
investir 50 milhões de euros no plano “Fileira mar sustentável 2025”,
que visa transformar toda a fileira e respetiva distribuição (mantendo
o emprego e a competitividade), com vista a suspender a pesca dirigida às espécies de profundidade até 2025. Este processo envolve a
Scapêche e as unidades de transformação de peixe, mas também a
distribuição. Os consumidores devem, com efeito, aprender a conhecer e privilegiar espécies não ameaçadas para um consumo sustentável
e responsável. É este o objetivo da parceria com o Mr.Goodfish,
aprovada em 2017, um programa europeu de sensibilização para uma
pesca sustentável.

LEITE

A escolha do leite de pastagem
De forma a privilegiar a qualidade gustativa, o valor ambiental e o bem-estar
animal, os Mosqueteiros escolheram o
leite de pastagem como referência de
qualidade da sua fileira de laticínios.
Este é proveniente de vacas que pastoreiam pelo menos 150 dias por ano,
na Laiterie Saint-Père. Para isso, a
Agromousquetaires desenvolveu, em
2018, com os seus criadores parceiros

o protocolo "leite de animais de
pastoreio".
Os Mosqueteiros incentivam também
a conversão ao modo de produção
biológico, apoiando os produtores
com preços de compra mais altos e
um compromisso de 2 anos. Neste
contexto, foram acompanhados cerca
de 60 produtores ao longo de 2017.

EMPENHADOS CONTRA

A DESFLORESTAÇÃO
Todos os anos desaparecem 13 milhões
de hectares de floresta, provocando a
degradação da biodiversidade e
acelerando as alterações climáticas.
Enquanto importadores ou utilizadores
de produtos e ingredientes
potencialmente associados à
desflorestação (madeira exótica, carvão
vegetal, óleo de palma, cacau e café), os
Mosqueteiros aderiram em 2008 ao The
Forest Trust (TFT) com o objetivo de
controlarem melhor as suas compras.
Com esta ONG, definiram os seus
objetivos e um plano de ação para cada
matéria-prima que tem impacte nos
ecossistemas florestais num protocolo
que é atualizado todos os anos.
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PRODUTOS
MAIS SEGUROS,
SAUDÁVEIS E DE
QUALIDADE
•

Os consumidores manifestam cada vez mais
expectativas face aos produtos que consomem e às
empresas que os fabricam. Caso pretendam fazer
compras responsáveis, precisam de ser orientados.
Biológico, local, sem aditivos, com certificação, etc. Os
Mosqueteiros acompanham-nos na escolha de
produtos sustentáveis. Em cada ponto de venda, o
resultado dos progressos de uma fileira reflete-se em
produtos cada vez melhores a nível ambiental e social,
mas também em termos de sabor e valor nutricional
no caso dos produtos alimentares. Esta estratégia tem
por base a monitorização ativa das cadeias de
aprovisionamento através de referenciais internacionais,
a referenciação de produtos com selos reconhecidos,
fileiras de excelência e parceiros de confiança.

POLÍTICA DE QUALIDADE
QUALIDADE DOS PRODUTOS

Fornecedores muito
empenhados

Os Mosqueteiros construíram as suas abordagens responsáveis numa base histórica: o seu compromisso para
com a qualidade. No Bricomarché e no Brico Cash, a política de qualidade traduz-se pelo compromisso de todos os
seus fornecedores de produtos de marca própria que
validam e assinam um caderno de encargos. Tendo em
conta exigências precisas em termos de conformidade, os
7 000 produtos abrangidos provêm, assim, de fornecedores que estão empenhados numa política de qualidade e
são periodicamente auditados e avaliados.

Pontos de venda
irrepreensíveis
Toda a política de qualidade dos
Mosqueteiros está alicerçada na
rede de pontos de venda através
de uma maior implicação em termos de higiene, segurança, saúde e
ambiente. Cada insígnia alimentar
é agora responsável pelo seu
próprio plano de controlo
sanitário (PMS) no que respeita à
segurança alimentar dos produtos
e à informação dos consumidores.
Este plano tem por base um
caderno de rastreabilidade, um
plano de limpeza e desinfeção, um

quadro de acompanhamento de
pré-embalagem/fabrico, etc. É
auditado pela Aqualeha, entidade
externa que verifica a conformidade de todas as secções no referencial interprofissional com um
selo que será lançado até 2020. As
outras insígnias não alimentares
também desenvolveram uma
norma própria para a sua atividade, que é igualmente verificada
por uma entidade externa
independente.

OS NOSSOS INDICADORES

98%

dos armazéns alimentares em
conformidade com o referencial
interno de qualidade

95%

dos pontos de venda em
conformidade com o
referencial interno de
qualidade (em todos os países)

88,5%

dos produtos de marca própria
em conformidade em termos de
satisfação dos consumidores
(em todos os países)
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NUTRIÇÃO
INTERMARCHÉ

PRODUZIR MELHOR, COMER MELHOR
Para que os consumidores possam comer melhor, os Mosqueteiros comprometeram-se a produzir melhor. O seu objetivo é ambicioso: todos os
produtos de marca própria deverão ser provenientes de fileiras transparentes e responsáveis em 2025. Para tal, o Grupo adotou um plano de
progresso. Com 87% dos produtos de marca própria a serem fabricados
em França, considera manter esta taxa nos próximos anos, com o objetivo
de continuar a ser a primeira insígnia de MDD “made in France”.

dos
produtos de marca
própria alimentares
serão fabricados em
França em 2020

dos ovos
(de todas as marcas)
serão provenientes de
explorações com os
códigos 0, 1 ou 2 até 2025

do café de
origem da marca “Planteur
des Tropiques” será
proveniente de uma fileira
responsável em 2020

Produtos saudáveis
acessíveis a todos
Entre os combates que são importantes para os Mosqueteiros, o da alimentação saudável e acessível a todos
é um dos mais antigos, tal como demonstra o Nutri-pass,
1º dispositivo de rotulagem nutricional em França
(2006). Foi o antecedente do Nutri-Score, que é hoje o
referencial adotado pelo governo. Desde 2007, foram
realizadas cerca de 900 reformulações de produtos com
vista a uma alimentação com menos gordura, menos
açúcar, menos sal, sem nunca pôr em causa o objetivo:
-13% de gordura e -26% de ácidos gordos em todas as
famílias de produtos, -7% de açúcar nas famílias de produtos açucarados, -7% de sal nas famílias de produtos
salgados.
Uma evolução permanente das receitas
Sempre que é possível e que o objetivo é bem aceite
pelos consumidores, os Mosqueteiros melhoram as suas
receitas. Este processo está na base da gama “L’Essentiel”,
para garantir que não contém aditivos nem conservantes (35 referências). Até 2025, esta estender-se-á a 6
grandes famílias de produtos: pratos cozinhados, lanche,
charcutaria, pequeno-almoço, bebidas e ultrafrescos. E
também a 280 produtos adaptados às necessidades
nutricionais das crianças. Este trabalho de melhoria é
realizado por uma equipa de 50 engenheiros especializados no desenvolvimento e na qualidade dos produtos,
segundo um plano de análises muito rigoroso: 5 000
testes de consumo, o que representa 300 000 opiniões
e 100 000 análises regulamentares realizadas por laboratórios independentes.

LES COMPTOIRS DE LA BIO

UMA ABORDAGEM DIFERENTE FACE À
GRANDE DISTRIBUIÇÃO
A aquisição de uma participação
minoritária do Grupo na Comptoirs
de la Bio, terceiro operador
especializado em produtos
biológicos em França, permite aos
Mosqueteiros desenvolver uma
abordagem bastante diferente em

relação à grande distribuição. Uma
abordagem de especialista, ou seja,
com um circuito e fornecedores
exclusivos, marcas próprias
específicas e clientes que não
frequentam forçosamente as
insígnias generalistas.

3 500 referências bio
Outra iniciativa, a parceria com a “Bleu Blanc Cœur”,
fileira alicerçada na qualidade nutricional e ambiental,
permite assegurar ao Intermarché a maior gama de
produtos “Bleu Blanc Cœur” da grande distribuição,
com 35 referências no final de 2017. Pioneiro em produtos biológicos com as suas gamas próprias desde
1998, o Intermarché disponibiliza atualmente 3 500
referências de marcas nacionais e marcas próprias.
Estas encontram-se presentes em todas as secções:
Paquito bio nos sumos e compotas de fruta, Monique
Ranou bio na charcutaria, Chabrior bio nos cereais e
bolachas, Label bio nos produtos de higiene e beleza…
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Como...
desenvolver

melhorar

a qualidade de vida
no trabalho ?

as competências
e a empregabilidade ?

promover

a diversidade e a igualdade
de outra forma para responder de oportunidades ?
gerir

às expectativas das novas gerações ?
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Dar uma atenção
contínua aos
colaboradores
OS MOSQUETEIROS ESTÃO
CONVENCIDOS DO IMPACTE REAL
QUE A QUALIDADE DE VIDA NO
TRABALHO TEM NO DESEMPENHO
GLOBAL DA EMPRESA.

•
Os funcionários que se sentem bem no seu
ambiente profissional trabalham melhor. A
qualidade de vida no trabalho promove a
motivação, a fidelização e a produtividade. É por
isso que, para além de uma gestão eficaz e
coerente dos recursos humanos, o Grupo
concentra-se em dar uma atenção contínua aos
seus colaboradores. Os Mosqueteiros alargam os
seus compromissos em matéria de prevenção de
riscos a todas as suas atividades, incluindo a
logística e a indústria, nas quais a prevenção da
penosidade e a melhoria das condições de
trabalho são algumas das prioridades.
Empenham-se de uma forma muito concreta,
com medidas adaptadas a cada contexto e aos
seus desafios.

OS NOSSOS COMPROMISSOS

Lançar um plano de ação, estruturado em torno da prevenção
das lesões musculoesqueléticas, dos riscos psicossociais e da
penosidade no trabalho.
Melhorar a qualidade de vida no trabalho, nomeadamente nas
filiais, onde os funcionários estão expostos a vários fatores de
penosidade.

OS NOSSOS DESAFIOS
Garantir a segurança, a saúde e a
qualidade de vida no trabalho é o
contrato basilar de um empregador
responsável.
A grande distribuição é um setor em
que os funcionários estão expostos a
tipos de riscos bem identificados: movimentos repetitivos, movimentação
manual de cargas, temperaturas negativas e, em especial, lesões musculoesqueléticas (LME). Para além da dimensão
humana, também há desafios a nível
económico. O custo real de um dia perdido equivale a quatro vezes o custo
direto de um dia trabalhado. Os Mosqueteiros também estão conscientes da
sua responsabilidade de empregador
em termos de desenvolvimento de
competências. Os seus colaboradores
devem poder evoluir e adaptar-se às
evoluções tecnológicas, tais como a digitalização ou a robotização de determinadas atividades. A gestão de carreiras e
de competências, bem como a empregabilidade constituem desafios importantes para o Grupo em termos de
dedicação, desempenho e adesão dos
colaboradores aos projetos levados a
cabo pelas suas diferentes
filiais.

Permitir a evolução dos funcionários e otimizar a sua
empregabilidade, desenvolvendo as suas competências e
apresentando-lhes oportunidades de evolução nas diferentes filiais do
Grupo.
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A SAÚDE
E A SEGURANÇA
NO TRABALHO

•

Conscientes do impacte que o bem-estar
no trabalho tem na dedicação e no
desempenho dos seus colaboradores, os
Mosqueteiros estão empenhados num
processo de melhoria contínua da
qualidade de vida no trabalho.
Para lutar contra os acidentes e as
doenças profissionais, desenvolveram uma
estratégia de prevenção ativa, concreta e
adaptada à realidade dos riscos em cada
uma das suas atividades: distribuição,
logística e indústria agroalimentar.

PONTOS DE VENDA

Uma gestão global da saúde e
segurança no trabalho
Os Mosqueteiros realizam a gestão global
da saúde, o que abrange todos os agentes
do Grupo. Seguindo os princípios introduzidos com sucesso na implementação da
política de qualidade, este plano articula-se
em torno de quatro eixos:
• monitorização e antecipação;
• desenvolvimento das boas práticas, de
equipamentos e mudança dos comportamentos;
• acompanhamento dos indicadores de
desempenho;
• comunicação e formação.
Instrumento indispensável para uma estratégia de progresso, o processo de avaliação de riscos profissionais é implemen-

tado em cada ponto de venda e em cada
filial, sendo dinamizado pelo polo Saúde e
Segurança da Direção Desenvolvimento
Sustentável. Obrigatório desde 2003, este
instrumento permite fazer o levantamento dos riscos de cada posto de trabalho e, desta forma, desenvolver o respetivo plano de progresso através de vários
meios: novas ferramentas de manutenção,
novos equipamentos, formação dos colaboradores em saúde e segurança no trabalho, etc. Este documento deve ser atualizado anualmente, de acordo com a
evolução da organização das estruturas e
de novas atividades.

OS NOSSOS INDICADORES

135

acidentes evitados em 2017 na
Agromousquetaires

8 000

dias de faltas evitados em 2017 na
Agromousquetaires

12 000

colaboradores receberam
formação em saúde e segurança
(2016-2017)
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FILIAIS

Uma ambição, prevenir os acidentes
e reduzir a penosidade

A FORMAÇÃO

PARA PREVENIR AS LESÕES
MUSCULOESQUELÉTICAS
As lesões musculoesqueléticas (LME)
estiveram na origem de 87% das doenças
profissionais em 2016*. Conscientes de
evoluírem num dos setores de atividade
particularmente afetado por estas patologias,
os Mosqueteiros mobilizam-se para as
prevenir. O seu plano de saúde e segurança
2020 inclui uma importante componente
dedicada às LME. Este abrange a formação
dos chefes de empresa, a gestão dos
colaboradores, bem como o
acompanhamento e a monitorização dos
pontos de venda. Todos os futuros chefes de
empresa usufruem de um módulo de dois
dias de formação com workshops baseados
em situações reais. Os Mosqueteiros também
desenvolveram novos equipamentos de
reposição e movimentação de cargas, com
base nas recomendações da Assurance
Maladie. Foi disponibilizado aos pontos de
venda Intermarché um guia de prevenção das
LME. A sensibilização e a informação dos
colaboradores também são asseguradas pelas
insígnias, através de uma rubrica na intranet
dedicada à saúde e segurança no trabalho.
Esta reúne os documentos jurídicos e
técnicos necessários à boa compreensão
deste tema. Por último, foram referenciados
organismos em matéria de prevenção de
riscos profissionais, para acompanhar os
chefes de empresa Mosqueteiros neste
processo.
* Relatório sobre riscos profissionais de 2016 da Assurance
Maladie.

15 000

colaboradores receberam formação em
qualidade e higiene com a Aqualeha
(2016-2017)

AGROMOUSQUETAIRES

Juntos rumo a zero acidentes
Todas as unidades de produção da
Agromousquetaires estão implicadas
num processo denominado “Juntos
rumo a zero acidentes”. Uma ambição
que tem um objetivo: reduzir os
acidentes de trabalho em 20% por ano
até 2020.Para isso,a Agromousquetaires
aposta na prevenção: grelha de análise
dos acidentes, identificação das zonas
mais propícias a acidentes, seminários
de mobilização e formação, visitas de
segurança comportamental, sem
esquecer o plano “Sécurité Plus”. Este
tem como objetivo permitir às chefias

e a cada operador analisar os incidentes
anteriores, de forma a quebrar a cadeia
de causas que possam provocar novos.
Cem referentes em saúde e segurança,
especialistas em lesões musculoesqueléticas e doenças profissionais, são responsáveis por divulgar as boas práticas
de prevenção em todas as instalações.
Em 2017, em cada fábrica, o processo
foi lançado através de um seminário
para sensibilizar todos os colaboradores. Assim, mil pessoas já receberam
formação.

LOGÍSTICA

Mais polivalência, menos penosidade
Empenhadas em reduzir a penosidade de determinadas tarefas e
conscientes do prolongamento da
vida profissional, as filiais logísticas
dos Mosqueteiros dão continuidade
aos compromissos assumidos em
2012. Entre estes, o desenvolvimento da polivalência dos funcionários, que permite variar as suas
posturas e limitar o tempo de exposição. Renovado em 2016, o acordo

para a prevenção da penosidade
articula-se em torno de vários eixos,
entre os quais:
• a redução das exposições múltiplas (graças ao desenvolvimento da
polivalência);
• um plano de investimento que
permita a aquisição e a modernização dos equipamentos;
• a organização do fim da carreira.
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A EMPREGABILIDADE,
A MOBILIDADE
E O BEM-ESTAR
•
Num mundo em plena mutação tecnológica, os
Mosqueteiros acompanham os seus colaboradores na
aquisição de novas competências. O plano
“Empregabilidade, desenvolvimento de carreiras e
competências” permite lidar com estes crescentes
condicionalismos, contribuindo, ao mesmo tempo, para
o bem-estar dos funcionários.
O Grupo investe em formação, pois esta desempenha
um papel essencial em matéria de mobilidade interna e
fidelização de talentos.

BARÓMETRO DE COMPROMISSO

Os colaboradores têm a
palavra

O compromisso é uma dimensão fundamental da marca do
empregador. Indica que o colaborador se sente bem no seu
trabalho e que se orgulha de pertencer à empresa.
O objetivo é duplo: intervir no bem-estar para obter mais
eficiência e desenvolver uma cultura empresarial gratificante, através da qual os colaboradores se podem sentir
realizados.
De forma a avaliar o nível de compromisso dos seus colaboradores e determinar as ações prioritárias para o melhorar, o Grupo lançou, no outono de 2017, o seu primeiro
“Barómetro de Compromisso”. Este inquérito dirigiu-se a
cerca de 21 000 colaboradores da sede, das direções regionais, da logística e das fábricas agroalimentares.
O objetivo passou por lhes dar uma voz sobre assuntos que
os afetam: trabalho diário, organização, ambiente profissional, compreensão da estratégia da empresa, administração,
gestão da mudança, etc. A forte taxa de participação (70%)
demonstrou o interesse dos funcionários por este inquérito.
De forma global, os resultados realçaram uma forte ligação
à empresa e sublinharam a qualidade do ambiente de trabalho no meio envolvente dos colaboradores. Por último, os
dados recolhidos permitiram, principalmente, identificar
eixos de melhoria que conduzirão à implementação de
planos de ação em cada filial, nomeadamente em temas
como a cooperação e a eficácia coletiva.
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RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO

Iniciativas ágeis

O Grupo Os Mosqueteiros conta atualmente
com mais de 300 atividades. Um valioso ativo,
que lhe permite oferecer oportunidades de percurso e evolução pouco comuns. Mais de
350 000 horas de formação foram ministradas
aos colaboradores das filiais amont em 2017.
A Agromousquetaires cria a sua
universidade
Primeira universidade empresarial no setor
agroalimentar, forma os seus futuros gestores
desde 2014. O objetivo? Desenvolver as competências dos funcionários, preparando-os para
as atividades do futuro. E, desta forma, promover
a sua mobilidade e evolução dentro do Grupo.
A logística antecipa as atividades do futuro
As tecnologias evoluem, as atividades transformam-se. As novas bases logísticas mistas (produtos secos, congelados e frescos) e automatizadas
exigem grande versatilidade dos funcionários.
Uma vez que estas mudanças lhes oferecem
novas perspetivas profissionais, os Mosqueteiros
acompanham todos os que pretendem preparar-se para as atividades do futuro. Um curso de

10 meses possibilita, assim, que os colaboradores
acedam ao título profissional de técnico de
manutenção de equipamentos industriais.
Podem também obter um Certificado de Qualificação Profissional (CQP) interprofissional de
agente logístico, sendo que 67 colaboradores
validaram, desta forma, o seu CQP em 2017.
O Poivre Rouge recruta in loco
Quando se candidatam ao Poivre Rouge, os
cozinheiros, empregados de mesa, lavadores de
pratos ou chefes de sala são colocados em situação real. Com efeito, a insígnia, que abre cerca de
dez restaurantes por ano, deve estar em condições de formar rapidamente as suas novas equipas. Em parceria com a empresa de recrutamento Resto Évolution, o Poivre Rouge não
seleciona os seus candidatos com base no CV,
mas sim em sessões organizadas com agentes
locais de emprego e nas quais são feitas simulações em contexto de trabalho. Uma forma eficaz de identificar imediatamente as competências de cada candidato e de lhes dar uma
oportunidade.

ITINERÁRIO

DE PREPARADOR
DE ENCOMENDAS A
TÉCNICO DE
MANUTENÇÃO
Na base logística de Béziers,
vários preparadores de
encomendas tiveram uma
progressão para a atividade de
técnico de manutenção. “Antes,
eu era preparador e tornei-me
técnico de manutenção de
mecanização”, afirma Frédéric,
funcionário do armazém.
“Quando me propuseram a
progressão, agarrei a
oportunidade. As minhas novas
funções abrangem diversas
atividades como a mecânica
ou a eletricidade.”
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colaboradores

dar uma atenção contínua aos colaboradores

MOBILIDADE

Um plano de deslocação
empresarial (PDE) em
preparação
A mobilidade dos funcionários tornou-se uma problemática
importante para muitos empregadores. A lei francesa relativa à
transição energética para o crescimento verde exige que todas as
empresas que reúnam mais de 100 funcionários num mesmo local
desenvolvam um plano de mobilidade (ou plano de deslocação
empresarial). Objetivo: melhorar a mobilidade dos funcionários e
promover a utilização de transportes públicos ou a utilização
conjunta de veículos. No final de 2017, os Mosqueteiros
conceberam o seu plano de deslocação empresarial. Um processo
que abrange a sede operacional do Parc de Tréville, em Bondoufle, e
a direção dos sistemas de informação (STIME), em Montrouge.
Dividido em três grandes fases, o projeto iniciou-se com a análise da
acessibilidade de ambos os locais e com o estudo da prática e das
necessidades dos funcionários. Conduzirá à construção de um plano
de ação até ao final de 2018.
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A CRIAÇÃO
DE EMPRESAS
•

EMPREENDEDORISMO

Um dispositivo de
acompanhamento adaptado
a cada colaborador
Os Mosqueteiros promovem oportunidades de mobilidade
interna dos seus colaboradores, permitindo que considerem carreiras variadas entre as muito diversificadas atividades do Grupo. Incentivando os seus colaboradores a
tornarem-se aderentes, os Mosqueteiros também promovem o empreendedorismo e o compromisso pessoal. O
crescimento do número de pontos de venda Netto, a
insígnia discount dos Mosqueteiros, e a aproximação à insígnia Bricorama, em janeiro de 2018, aumentou consideravelmente a necessidade de recrutar novos aderentes. Através de operações internas, como “Entreprenez Netto!” e
“Entreprenez Brico!”, o Grupo incentiva os colaboradores a
tornarem-se empreendedores. Os candidatos usufruem de
uma formação inicial teórica e no terreno em diferentes
pontos de venda. Assim, todos aqueles que pretendem tornar-se chefe de empresa independentes beneficiam de
acompanhamento, mecanismos financeiros específicos e
formações adaptadas ao seu perfil.

Bricomarché et Brico Cash
encouragent les collaborateurs
qui le souhaitent à créer
leur entreprise, via le dispositif
"Entreprenez Brico"

ENTREPRENEZ NETTO ! "

Thibaut e Floriane conseguiram
“Concluímos quatro meses e meio de formação e agora estamos
prontos para começar a nossa nova vida de chefes de empresa”,
conta Thibaut, ex-responsável de fruta e legumes num Intermarché.
“Esta oportunidade chegou no momento certo.Tínhamos uma
experiência relativamente sólida nas nossas áreas respetivas e
ambicionávamos outra coisa”, completa Floriane, a sua companheira.
Um dia de informação organizado na sede convence-os
definitivamente a candidatarem-se. “Fomos admitidos em 2017.
Três meses depois, recebemos uma chamada da direção
regional Centro-Este”, conta Thibaut. “Havia dois projetos,
um em Saint-Étienne e outro em Sury-le-Comtal.” Após
duas semanas de reflexão, o casal decide. Era
Saint-Étienne. “Enquanto o nosso projeto era
preparado, podíamos continuar serenamente os
nossos estágios e adaptar os nossos plannings”,
explica Floriane. Um percurso ao longo do qual
foram acompanhados por um chefe de
empresa dos Mosqueteiros, que os aconselhou
de forma a terem todas as hipóteses de sucesso
do seu lado.
26
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Como...
avaliar

o impacte ambiental

das nossas fábricas e pontos de venda ?

o desenvolvimento

contribuir

para a vida local

acompanhar

através dos nossos pontos de venda ?

dos territórios

prever

uma remuneração justa
para os agricultores ?
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Ser um agente de
proximidade
responsável
EM QUASE 50 ANOS DE EXISTÊNCIA,
O GRUPO OS MOSQUETEIROS
ALICERÇOU PROFUNDAMENTE A SUA
ATIVIDADE NOS TERRITÓRIOS DOS
SEUS PAÍSES DE IMPLANTAÇÃO. PROVA
DISSO É O CONTRIBUTO DOS
PONTOS DE VENDA PARA A VIDA
LOCAL.

•
Todos os dias, são no total cerca de 150 000
funcionários que vivem, trabalham e se deslocam
para a sua sede operacional, direções regionais,
unidades de produção, armazéns logísticos e pontos
de venda.
O papel do Grupo e, deste modo, as suas
responsabilidades são à escala destes territórios. O
seu objetivo: controlar o impacte ambiental, criar
valor e desenvolver as relações sociais, com base
numa estratégia de codesenvolvimento sustentável
e de adesão aos princípios da economia circular.

OS NOSSOS DESAFIOS
Porque não há um segundo
planeta, devemos preservar o
nosso, provocando o menor
impacte possível no ambiente.
É uma responsabilidade e uma
condição para o desenvolvimento
económico dos Mosqueteiros.
Enquanto
produtores
e
distribuidores, são afetados, desde
logo, pela escassez de matériasprimas: o desafio consiste, assim,
em poupá-las e ajudar os
consumidores a comprar melhor
para gastar menos. Para tal, os
Mosqueteiros baseiam-se num
valor fundamental: a proximidade.
Esta permite-lhes contribuir para o
desenvolvimento económico e
social dos territórios e construir
relações
de
confiança
e
solidariedade. É a chave para o
crescimento do Grupo, onde quer
que esteja implantado.

OS NOSSOS COMPROMISSOS

Aderir aos princípios da economia circular para

Otimizar reutilizar, reciclar 100% dos resíduos

intervir em todos os impactes ambientais da atividade
dos Mosqueteiros, desde a produção de energia ao
tratamento de resíduos.

suscetíveis de valorização. Otimizar o consumo
energético em todas as instalações do Grupo, com 32%
de energias renováveis e 40% de poupança de energia
até 2030 em relação a 2012.

Reduzir o impacte ambiental de todos os fluxos
logísticos e das deslocações dos funcionários.
Reduzir, reutilizar, reciclar

Valorizar aquilo que os territórios dão e preservar o
emprego local.

100% dos resíduos suscetíveis de valorização.
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A ECONOMIA
CIRCULAR
•

CONTROLO DA ENERGIA

Um desafio vital ao longo de toda
a cadeia de valor
O primeiro ciclo da estratégia para a energia (2014-2018)
permitiu intervir em motores essenciais de poupança: a
otimização dos equipamentos, a massificação das compras
e a certificação das instalações. A nova estratégia, que
responde a novas exigências, decorrerá entre 2018 e
2030: um período de tempo mais longo para transformar
profundamente os modos de consumo e passar a ser um
importante interveniente da transição energética na
grande distribuição.

Quatro desafios
• Reduzir o consumo
(eficiência energética, novos
equipamentos)

• Supervisionar os custos
energéticos
(instrumentos de medição do
consumo)

• "Ecologizar" os
aprovisionamentos ((energias
renováveis e autoconsumo)

• Otimizar as compras
(massificação e abertura à
concorrência)

ENERGIA

50% do consumo certificado em 2021
Uma vez que a avaliação dos impactes é
essencial para a sua redução, os Mosqueteiros
dotaram-se de instrumentos de supervisão
para garantir a melhoria contínua do seu
desempenho energético. O primeiro é a
norma de referência para uma gestão eficiente
da energia: a ISO 50001. O Parc de Tréville, a
direção dos sistemas de informação (STIME) e
algumas unidades de produção da
Agromousquetaires já estão certificados.

OS NOSSOS

Próxima etapa: os armazéns logísticos e as 80
lojas Intermarché Hiper. Em 2021, 50% do
consumo de energia será certificado. O Grupo
também aplicou o software Hypervision em
todo o seu perímetro. Através deste
instrumento, possui atualmente uma visão
global dos seus consumos energéticos, em
todas as atividades: pontos de venda, unidade
de produção, logística e escritórios.

28%

Turpe*
(otimizável)

23%

Taxas
(não reduzível)

49%

Eletricidade
(negociável)

Distribuição dos custos energéticos do
grupo amont/aval
*Turpe : tarifa de utilização das redes públicas de eletricidade.

OBJETIVOS

50% da energia

consumida certificada ao abrigo da
ISO 50001, em França, até 2021

500 000 m2

de painéis fotovoltaicos até 2023
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ACOMPANHAR
GASES DE REFRIGERAÇÃO

O FIM DOS
EQUIPAMENTOS DE FRIO
ABERTOS
Nas insígnias alimentares, os
equipamentos de frio abertos
consomem bastante eletricidade. Ao
substituí-los por modelos fechados, os
pontos de venda reduzem as suas
despesas em cerca de 20%. Além disso,
estão já a antecipar a regulamentação
relativa aos gases de refrigeração com
efeito de estufa, que irá proibir os
equipamentos abertos a partir de 2022.
Os Mosqueteiros pretendem, assim,
contar com 75% de equipamentos
self-service fechados no final de 2020
(atualmente é de 43%).

MIX ENERGÉTICO

serão instalados nos edifícios da logística e
nos pontos de venda até 2023;
• o investimento nos CAE (contrato de aquisição
de energia), isto é, acordos de compra a longo
prazo de energia renovável eólica ou solar, celebrados diretamente com o produtor de energia;
• a compra de certificados de eletricidade verde.

NÚMEROS CHAVE

2,3 Twh
de consumo
elétrico

Uma vez que os pontos de venda
representam cerca de dois terços
do consumo de energia do Grupo, é
crucial acompanhá-los para que
possam progredir. Isto para seu interesse económico, pois a energia é
uma das maiores rubricas de
despesa de uma loja. O Grupo sensibiliza, neste sentido, os aderentes
com o “Guia de boas práticas para a
energia”. Também incentiva cada
ponto de venda a designar um “referente para a energia”, que garante a
aplicação das boas práticas e das
ações. Por último, o Grupo acompanha os aderentes nas suas compras de energia, nomeadamente
com concursos públicos agrupados
de gás e eletricidade.

ENERGIA SOLAR

Um terço de energias próprias em 2030
Em 2030, os Mosqueteiros pretendem ter 32% de
energias renováveis. Para isso, analisaram o seu
mix energético, explorando novas oportunidades:
• o autoconsumo, com a instalação de painéis fotovoltaicos. A par tir de 2017, todos os
novos projetos da Immo Mousquetaires integram 30% de energia fotovoltaica (cober turas e sombreadores). 500 000 m2 de painéis

Um guia de boas
práticas

245 milhões
de euros de fatura
energética por ano

PAINÉIS SOLARES NOS
PARQUES DE
ESTACIONAMENTO
Os sombreadores do parque de
estacionamento do Intermarché de
Lanriec-Concarneau (Finistère)
possuem 1 900 m² de painéis
fotovoltaicos, que produzem 20% do
consumo elétrico das instalações.
Trata-se da primeira aplicação
subsidiada pela Comissão Reguladora
da Energia (CRE). Outras instalações
dos Mosqueteiros apressam-se a
seguir este exemplo: 50 Intermarché,
6 Brico Cash, 9 Bricomarché, o que
equivale ao consumo de 1 650 lares.
30
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TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Facilitar a mobilidade e reduzir o nosso
impacte ambiental
Uma vez que o impacte do transporte tanto abrange os
circuitos de aprovisionamento do Grupo como as deslocações
dos funcionários e dos clientes, os Mosqueteiros
comprometeram-se a melhorar a sua logística e promover a
mobilidade sustentável. Até porque a otimização da logística
tem impacte direto na redução das emissões de gases com
efeitos de estufa, que visa atingir o objetivo de -30% até 2030.
* em relação a 2012.

COMBUSTÍVEL

A logística circula a GNL e a biogás

ROADY

LUZ VERDE PARA A
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
DOS CLIENTES
A insígnia Roady associou-se à plataforma
GoMore, um serviço de utilização conjunta e
aluguer de veículos entre particulares, para
oferecer aos automobilistas que utilizam este
serviço diagnósticos gratuitos e descontos de
10% na revisão dos seus automóveis.
OS NOSSOS OBJETIVOS

100%

dos camiões
movidos a GNL ou GNC em 2020

1200 camiões movidos a biogás em 2020

Com 46 bases logísticas e uma frota de
mais de 1 400 semirreboques que percorrem 150 milhões de quilómetros por ano,
os desafios em matéria de impacte
ambiental são consideráveis. Foi por isso
que os Mosqueteiros iniciaram a transição
para o gás natural liquefeito (GNL) e se
tornaram o primeiro distribuidor a utilizar
o gás natural a esta escala. Com efeito, um
motor a GNL produz quatro vezes menos
ruído do que um motor a diesel e reduz,
ao mesmo tempo, as emissões poluentes:
-95% de partículas, -80% de óxido de
azoto, -15 a 20% de CO2. As novas bases
logísticas possuem um depósito de gás
natural liquefeito.
Em Béziers, na base inaugurada em 2014,
10 camiões Intermarché são movidos a
GNL e os Mosqueteiros apoiaram os seus
parceiros de transporte na compra de 30

camiões. Em Castets-des-Landes, também
há cerca de 40 camiões movidos a GNL.
Em 2019, cinco novas bases terão um
depósito de GNL.
Uma frota a biogás
Para abrirem os seus primeiros pontos de
venda dentro de Paris, os Mosqueteiros
dotaram-se de uma frota de camiões especialmente adaptados às entregas no centro
da cidade, que efetuam, desde o final de
2017, todas as entregas nos pontos de
venda de Paris e arredores. A funcionar a
biogás, estão equipados com grupos frigoríficos elétricos e respeitam os mais elevados padrões das normas contra a poluição sonora, tanto quando estão em
funcionamento como quando param: pavimento, porta traseira, cortina elétrica e
empilhadores silenciosos.
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BIODIVERSIDADE

Um equilíbrio a preservar
A rápida erosão da biodiversidade é alarmante em todo o mundo. Em
França, manifesta-se, em especial, pela acentuada redução das populações
de insetos e pássaros. O equilíbrio do sistema agrossilvopastoril sofre o
impacte da poluição da água, das emissões de carbono, da erosão
acelerada e das práticas agrícolas não adequadas. Uma das suas
consequências é a degradação dos solos, que leva ao desaparecimento,
por ano, de mil milhões de toneladas de terras aráveis na Europa.
Enquanto ator de primeira ordem do agroalimentar, o Grupo iniciou
uma estratégia de agroecologia e a certificação da sua sede operacional.

PARC DE TRÉVILLE

CERTIFICADO
Os Mosqueteiros
possuem uma sede
operacional, o Parc de
Tréville, que conta com
82 hectares de espaços
verdes. No final de
março de 2017, o Parc
de Tréville obteve o
título “Jardin de Noé”,
um selo que valida a
coerência da gestão de
um local e da sua
interação com a
biodiversidade. Esta
certificação permitiu aos
colaboradores
desenvolver o
conhecimento sobre os
desafios da
biodiversidade e
experimentar boas
práticas. A aplicação para
smartphone “Les Jardins
de Tréville” permite
descobrir a riqueza da
fauna e da flora deste
local.

AGROECOLOGIA

Duas certificações HVE nas fileiras do trigo e do vinho
Considerando que as dimensões ecológicas, económicas e sociais da agricultura
estão relacionadas, a agroecologia é um
tipo de agricultura que respeita os
equilíbrios naturais e está ao ser viço do
homem e da natureza. É este o modelo
agrícola que os Mosqueteiros decidiram
promover, privilegiando a cer tificação Alto
Valor Ambiental (HVE*).
Assim, a Agromousquetaires decidiu lançar,

em 2018, um plano de progresso em duas
fileiras de produção vegetal: o trigo, para o
pão de marca própria “Campanière”, e as
uvas com produtores de vinhos da Alsácia.
Oito obtiveram a cer tificação HVE* em
2018. Este plano de progresso assenta na
redução da utilização de fitofarmacêuticos,
na reposição da fer tilidade dos solos com a
luta contra a erosão e a preser vação da
biodiversidade.

A agricultura de Alto Valor Ambiental (HVE) é uma certificação criada e controlada pelo Ministério da Agricultura e Alimentação
francês, que visa valorizar as produções provenientes de explorações agrícolas que apostam voluntariamente em processos que
respeitam o ambiente. O certificado Alto Valor Ambiental baseia-se em quatro temáticas: proteção da biodiversidade, estratégia
fitossanitária, gestão da fertilização e gestão dos recursos hídricos.

*
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VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Redução, reutilização e reciclagem

Ser produtor e distribuidor significa adotar a melhor gestão possível dos
recursos naturais, intervindo em todo o ciclo, de acordo com os princípios
da economia circular. É por essa razão que o Grupo se preocupa com o
tratamento de resíduos, de forma a aplicar, até 2020, a regra dos 3R:
redução, reutilização e reciclagem. Para tal, o principal desafio a superar é a
caraterização dos resíduos nos pontos de venda, essencial para uma
triagem e recuperação eficazes: 100% dos resíduos caracterizados, 100%
dos resíduos suscetíveis de valorização e tratamento com vista a uma
redução máxima da sua incineração ou aterro.

POLIESTIRENO

POLIESTIRENO: UM
DESAFIO PARA A
RECICLAGEM

GESTÃO DE RESÍDUOS

Pensar global, agir local
Para atingirem o seu objetivo “zero resíduos, zero desperdício” em 2025, os Mosqueteiros
adotaram uma estratégia baseada na prevenção da produção de resíduos, na reutilização dos
produtos, na reciclagem pensada desde a conceção e na valorização.
Esta estratégia será lançada nos pontos de venda em 4 etapas:
• 2017: compreender para adaptar as estratégias a cada ponto de venda.
• 2019: disponibilizar um instrumento de autodiagnóstico a todos os pontos de venda para se
autoavaliarem e aplicarem as melhores soluções.
• 2019: concretizar parcerias com prestadores locais.
• 2020: lançar a recolha e a valorização de resíduos.
OS NOSSOS INDICADORES

10
toneladas
de poliestireno
recicladas

92
toneladas

de lâmpadas recolhidas
e recicladas

O poliestireno expandido (EPS)
é difícil de reciclar,
nomeadamente porque ficou
sujo com a utilização. É utilizado
massivamente nos pontos de
venda, mas não era objeto de
recolha: deste modo, era
incinerado ou depositado em
aterro. Em 2017, a Direção
Desenvolvimento Sustentável
lançou um plano de implantação
armazém por armazém,
baseado em duas soluções após
a recolha nos pontos de venda
de sacos de EPS triturado:
• tratamento e venda no
armazém (Argentré-du-Plessis);
• armazenamento na base e
entrega a recuperadores
(Heudebouville, Béziers). Assim,
no 1º semestre de 2017, foram
recolhidas e recicladas 10
toneladas de EPS. O objetivo é
recolher 23 toneladas no final
de 2018.
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LUTA CONTRA O DESPERDÍCIO ALIMENTAR

Um processo multifacetado

Todos os anos são desperdiçados dez milhões
de toneladas de bens alimentares nas grandes
superfícies alimentares, o que traduz uma taxa
de perda de 3,3%. Os Mosqueteiros
mobilizam-se para lutar contra este desperdício.
Em primeiro lugar, através de um melhor
acompanhamento das datas-limite de consumo
e da introdução de requisitos de vida útil nos

concursos, mas também através de iniciativas
originais, como a venda de “fruta e legumes
feios” a preços reduzidos. Assim, mais de 1,5
toneladas de produtos foram valorizadas em
2017. Um dos seus objetivos passa, também,
por promover a assinatura de convenções com
associações de apoio alimentar, uma medida
que é obrigatória desde 2016. Além disso, os

Mosqueteiros participam na sensibilização dos
consumidores, que estão na origem de dois
terços do desperdício alimentar, através, por
exemplo, de ideias práticas e de informações
transmitidas na rádio interna dos Mosqueteiros,
que é difundida nos pontos de venda.

RECOLHA & VALORIZAÇÃO

SILVE: o operador interno dos
Mosqueteiros

Para a valorização de resíduos, o Grupo dispõe de uma
estrutura que permite internalizar e dispor de um controlo
completo da cadeia de resíduos: a SILVE.
Supervisionada pela Direção Desenvolvimento Sustentável,
esta empresa de comercialização de resíduos utiliza o circuito
de transporte interno das mercadorias para recolher e revalorizar determinados tipos de resíduos dos pontos de venda,
o que lhes permite usufruir de uma reciclagem economicamente rentável. Com as suas 21 plataformas de recolha, a
SILVE intervém em 2 135 pontos de venda, no caso do
cartão, e em 1 735, no caso do plástico.

16 mihões €

entregues a ações solidárias
(+ 40% em relação a 2016)

94 toneladas

de resíduos de equipamentos elétricos
e eletrónicos recolhidos e reciclados

126 000
toneladas
de cartão recicladas
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O DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO LOCAL
•

CONSTRUÇÃO CONJUNTA E
SUSTENTÁVEL
ENVOLVER-SE NOS TERRITÓRIOS
Com as suas fábricas, bases logísticas e insígnias
distribuídas por todo o território francês, os
Mosqueteiros contribuem para a criação de riqueza e
emprego. O seu papel é particularmente sensível nas
zonas rurais, mas também na redinamização do centro
das cidades. Defensores do “made in France”,
valorizam as produções nacionais e apoiam a criação
de empresas nos territórios. Presentes na Bélgica, em
Portugal e na Polónia, contribuem também para o
dinamismo das suas economias locais.

AGRICULTURA

Preços de
compra
garantidos

Ao longo de toda a sua história, os
Mosqueteiros estabeleceram uma
relação forte com o mundo
agrícola, que se reflete na contratualização com os criadores. Assim,
estão garantidos os preços de compra aos criadores, bem como produtos de qualidade.
Num contexto de crise agrícola
persistente, esta estratégia permite
ao Grupo concretizar o seu objetivo de codesenvolvimento responsável com todos os agentes da
cadeia de valor. Por exemplo, o
contrato com a Agromousquetaires
permite oferecer aos suinicultores
um preço de compra justo e equitativo, indexado ao custo da alimentação animal, que representa 65%
dos custos da criação dos animais.

RelatóRio de desenvolvimento sustentável dos mosqueteiRos

2 18

PRODUÇÃO LOCAL
A “ASSINATURA VEGETAL”

FRANCESA
A “Assinatura Vegetal” da
marca própria Jardibest
do Bricomarché defende a
fileira de produção vegetal
francesa. Assim, em
parceria com
horticultores e viveiristas
franceses, o Bricomarché
seleciona e distribui
espécies adaptadas às
especificidades climáticas
das regiões francesas e
maioritariamente
provenientes das mesmas.

Um por todos e
todos pelo “made in
France”

Desde sempre que os Mosqueteiros estão ligados à
valorização das produções francesas: 85% das suas
marcas próprias alimentares são fabricadas em França,
tendo como objetivo atingir 90% até 2020.
Promovem a qualidade dos produtos franceses e
gostam de partilhar as especialidades locais, que
apresentam nas secções de produtos locais. As
direções regionais do Intermarché organizam, assim,
salões para que os produtores locais possam dar a
conhecer os seus produtos aos pontos de venda e
para os incentivar a integrá-los nos seus lineares.
Por sua vez, apesar da deslocalização que atinge este
setor, o Bricomarché continua a vender ferramentas
“made in France”, através da marca McKenzie, e as
suas 32 referências “Origine France” são fabricadas
por uma PME com 40 funcionários situada em Yonne.

«OS PRODUTORES DIZEM-LHE OBRIGADO!»

UM LEITE RESPONSÁVEL
Concebida em conjunto pelo Intermarché e
pelos produtores parceiros da Laiterie
Saint-Père-en-Retz, a marca de leite “Os
produtores dizem-lhe OBRIGADO!” permite
que lhes seja pago 0,44 € por cada litro de leite
vendido a 0,88 €. Este projeto dá resposta às
expectativas dos franceses, que se declaram
prontos (69%) a pagar mais por uma melhor
remuneração dos produtores. Prova? Mais de 13
milhões de litros vendidos em 2018.

OS NOSSOS INDICADORES

798

produtores signatários do Protocolo
Produtores Mosqueteiros

13 milhões

Mais de
de litros de
leite foram vendidos em 2018, sob a marca
“Os produtores dizem-lhe OBRIGADO!”

19 738

agricultores parceiros
dos Mosqueteiros
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CONTRIBUIR
PARA O
ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
•

OS PROJETOS IMOBILIÁRIOS

Uma abordagem global

Montmorot (39)

Uma estrutura dedicada
Para acompanhar o seu desenvolvimento, os Mosqueteiros
dispõem de uma entidade dedicada ao imobiliário: a Immo
Mousquetaires. Atualmente, a imobiliária dos Mosqueteiros não
intervém só em matéria de imobiliário comercial, mas também em
programas mistos de estabelecimentos comerciais, residências e
atividades, tanto em zonas rurais como no coração dos maiores
polos urbanos franceses.
Competências diversificadas
Da análise prospetiva do território à compra do terreno, passando
pela orçamentação dos projetos, construção e comercialização, a
imobiliária integrada dos Mosqueteiros é, atualmente, especialista
em ordenamento do território.
Sozinha ou em parceria com promotores especializados, a Immo
Mousquetaires atua como revitalizadora, promotora e gestora dos
espaços que concebe.
O tecido urbano também
Se, historicamente, os Mosqueteiros têm uma forte presença nas
zonas rurais e nas cidades de média dimensão, a Immo Mousquetaires está a acompanhar a urbanização da sociedade. Este polo
foca-se em projetos situados no centro das cidades, nomeadamente
com pontos de venda Intermarché Express, e nos bairros periféricos,
com o reforço dos estabelecimentos comerciais existentes. O objetivo? Conceber instalações otimizadas para os chefes de empresa
Mosqueteiros, os utilizadores, os habitantes e as comunidades.

Abbeville (80)

Projetos mistos
Para responder aos desafios atuais do urbanismo, que são a integração das funções comerciais e residenciais, a diversidade social e a
construção sustentável, a Immo Mousquetaires reforça as suas competências e pretende apostar em projetos mistos, que incluam
residências e estabelecimentos comerciais, em todos os casos em
que tal seja possível
NÚMERO CHAVE

40%

Percentagem de metros quadrados geridos
pela Immo Mousquetaires

Abbeville

RelatóRio de desenvolvimento sustentável dos mosqueteiRos

2 18

IMMO MOUSQUETAIRES

A concretização exemplar do bairro de Saint-Loup,
em Marselha
Em 2017, a Immo Mousquetaires concluiu uma obra
urbana de grande dimensão: o bairro de Saint-Loup,
em Marselha. Como primeira operação mista deste
tipo nesta cidade, este projeto conjuga estabelecimentos comerciais e residências, e está inserido na requalificação dos bairros de Marselha.
Repensar a vida de um bairro
A Immo Mousquetaires propôs a substituição do centro
comercial envelhecido por um conjunto habitacional de
qualidade, articulado em torno de um “espaço de mercado” e com estabelecimentos comerciais situados no
rés-do-chão, entre os quais um Intermarché de 2 500 m².
A qualidade desta concretização está alicerçada na antecipação dos constrangimentos associados à mistura
entre comércio e habitação no bairro, como, por exemplo, o acesso das entregas, a separação dos parques de
estacionamento, o tratamento das perturbações, etc.

Seguindo a lógica dos objetivos do fórum “Grenelle II de
l’Environnement”, este projeto global garante a densificação habitacional e cria um espaço de vivência de qualidade, pautado por esplanadas e espaços verdes, assegurando o lugar do comércio de proximidade.
Qualidade ambiental e diversidade social
A sua arquitetura elegante antecipa as futuras
evoluções em matéria de desenvolvimento sustentável,
graças nomeadamente ao seu desempenho energético,
e insere-se em novos espaços verdes, que representam
35% da superfície do solo. A galeria comercial integra
vários estabelecimentos comerciais e serviços de
proximidade (padaria, salão de cabeleireiro, ginásio,
etc.), enquanto a praça central, que a Immo
Mousquetaires adquiriu, permite organizar animações
em coordenação com a câmara municipal.
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A INOVAÇÃO
É O ADN DOS
MOSQUETEIROS

•

Os Mosqueteiros construíram um grupo de
distribuição atípico e original, não só pela sua
organização e gestão, mas também pela sua
capacidade de inovar comercialmente. Da
afixação do preço por litro e por quilo à
publicação do primeiro indicador de preços e ao
desenvolvimento de serviços como o K-Ryole,
os Mosqueteiros insistem em desafiar o seu
modelo e reinventar a atividade de distribuidor.

FUTURO

Rumo a um comércio
híbrido e de pluriatividade
Liderar a revolução do comércio “físico” e tornar-se a primeira
rede nacional a realizar testes de novos conceitos, novos produtos e novas tecnologias: foi em torno destas duas ambições
que os Mosqueteiros alicerçaram a sua estratégia de inovação.
Esta baseia-se na convicção de que, no futuro, o comércio
híbrido e de pluriatividade será o motor da economia local.
Isto tendo em conta, claro, as especificidades de cada território e a missão de cada ponto de contacto físico e digital.
Com um ponto de venda a cada 17 quilómetros em França,
os Mosqueteiros possuem uma excecional cobertura territorial, que lhes permite superar este desafio. A sua abordagem
pretende ser, acima de tudo, humana, pragmática, facilitadora
da vida do consumidor através do “digital”, criadora de valor
e benéfica para a economia local, tanto para os pontos de
venda como para os seus parceiros implicados nos projetos
de inovação. Neste sentido, várias startups, grandes escolas,
polos de competitividade, etc. trabalham com os Mosqueteiros em projetos de investigação e desenvolvimento com vista
à construção dos modelos económicos do futuro.

SHOPOPOP

A ENTREGA FÁCIL
Uma solução económica e rentável, centrada nas dimensões
colaborativa e humana. Esta oferta foi inicialmente testada
entre fevereiro e julho de 2018 em Flers e Bordéus, antes de
ser lançada em Toulouse.

TESTE

WIIGO : UM ROBÔ QUE FACILITA O
DIA A DIA
Intermarché e Bricomarché testam um carrinho futurista.
Denominado WiiGo, este robô, capaz de suportar uma carga
de 40 kg, tem como objetivo facilitar o dia a dia das pessoas
com mobilidade reduzida (mulheres grávidas, pessoas com
deficiência ou idosos). Desenvolvido em parceria com a
startup Follow Inspiration, este carrinho tem por base uma
solução de reconhecimento visual que permite identificar o
cliente em menos de 2 segundos. Assim que o reconhece,
acompanha-o pelos corredores da loja e faz com que evite
todos os obstáculos que encontra no seu caminho
(mercadorias, paletes, clientes, etc.). O WiiGo recebeu uma
avaliação muito positiva nos testes realizados nos pontos de
venda Intermarché e Bricomarché de Auxonne.
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SENIORES

Bien chez Moi
O Grupo responde aos desaﬁos do
envelhecimento,
lançando
um
primeiro teste de ponto de venda
dedicado a seniores ativos. Este
conceito não alimentar apresenta aos
seniores uma abordagem positiva e
dinâmica do envelhecimento, uma
fase da vida em que o tempo é maior
e se pretende ocupá-lo da melhor
forma. Este ponto de venda piloto
situa-se em Flers, na galeria comercial
do Intermarché. Está articulado em
quatro universos temáticos: sentir-se
bem, abrir o espírito, equipar a casa e
estar conectado. Com este novo
conceito, o Grupo conﬁrma, mais do
que nunca, o seu compromisso de
proporcionar o melhor ao maior
número possível de pessoas.

ÚLTIMO QUILÓMETRO

K-Ryole arranca

Quatro pontos de venda Intermarché,
situados na região de Lyon, testam o
reboque K-Ryole para realizar as entregas do último quilómetro.
Com uma tecnologia inovadora, o
reboque inteligente permite transportar até 250 quilos, até 25 km/h, graças
ao apoio de dois motores elétricos.
Vários sensores medem o esforço
entre a bicicleta e o reboque para ajustar a velocidade e tornar o reboque
quase impercetível para o ciclista.
Assim, o Intermarché é o primeiro

distribuidor a testar este reboque inteligente para assegurar a logística do
último quilómetro. As suas vantagens
são múltiplas. Permite poupar tempo,
evitando os engarrafamentos e a procura de estacionamento. Pode aceder a
ciclovias, vias pedonais, bairros ou áreas
industriais interditas a viaturas.

LAB’INNOVATION

FAZER AS IDEIAS CRESCER
A abordagem dos Mosqueteiros
baseia-se na colaboração e na
partilha direta, através de uma
plataforma aberta a todos os
aderentes e colaboradores: o
Lab’Innovation. Esta plataforma foi
concebida para promover o
desenvolvimento de ideias e
favorecer a inovação no conjunto de
atividades do Grupo. Cada pessoa
pode nele semear a sua ideia e fazer
com que cresça e seja apoiada pela
Direção da Inovação ou testá-la em
condições reais num ponto de venda.
É assim que nascem projetos para
melhorar a experiência dos
consumidores, a segurança e a saúde
no trabalho, ou ideias para aumentar
o desempenho ou reduzir a pegada
ecológica das atividades do Grupo e
dos seus clientes. Dois exemplos: • a
venda de mel a granel no
Bricomarché de Montmorot, em
parceria com um apicultor local; •
SOS Brico: um distribuidor
automático de materiais de bricolage,
disponível 24h por dia e 7 dias por
semana. Este projeto será testado em
2019.

NOVOLYZE

A INOVAÇÃO DOS GERMES
A startup Novolyze, vencedora do concurso organizado pelo Lab’Innovation no salão
Food Use Tech 2017, desenvolve germes modelo estabilizados, prontos a serem
utilizados, para ajudar os industriais do setor agroalimentar a conﬁrmarem a eﬁcácia da
destruição microbiológica dos seus equipamentos industriais em condições reais.
A gama de germes modelo da Novolyze está preparada para diferentes produtos
(mercearias, frutos de casca rija, produtos em pó, cereais, etc.), procedimentos (extrusão,
pasteurização por vapor, cozedura, secagem, etc.) e agentes patogénicos (salmonela, etc.).
Está atualmente a decorrer um teste nas fábricas da SVA Jean Rozé.
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DUAS DISTINÇÕES

DEDICADAS À
SAÚDE
Entre os vencedores
do concurso “Coup de
Pouce” de 2017, Alizée
Gottardo e Sandrine
Bender são as criadoras
do Meyko, um pequeno
boneco azul conectado
para crianças asmáticas.
Acompanhadas em Nantes
pela incubadora IMT
Atlantique, ganharam o
primeiro prémio, no valor
de 10 000 euros, com
a sua solução lúdica de
melhoria da adesão, que
contribui para a eficácia
dos tratamentos contra
a asma.

INCENTIVAR
A CRIAÇÃO DE EMPRESAS
•

Os Mosqueteiros promovem, desde sempre, a iniciativa privada e a
criação de empresas, sinónimos de vitalidade dos territórios.

A FUNDAÇÃO LE ROCH-LES MOUSQUETAIRES

Incentiva a audácia

Dedicados ao desenvolvimento económico
dos territórios em que estão implantados, os
Mosqueteiros apoiam igualmente a criação
de empresas. É esta a ambição que alimenta a
Fundação Le Roch-Les Mousquetaires.
O empreendedorismo está no ADN dos
Mosqueteiros: todos os pontos de venda são
explorados por chefes de empresa independentes. Logicamente, o Grupo compromete-se em termos de apoio e acompanhamento à criação de empresas. É a pedra
angular das iniciativas levadas a cabo pela
Fundação Le Roch-Les Mousquetaires, que,
desde há cerca de 20 anos, mobiliza energias
e recursos para acompanhar projetos ambiciosos em importantes desafios económicos
e sociais.
Assim, promotor ativo da iniciativa económica, a Fundação reserva 200 000 euros por
ano para apoiar jovens empreendedores no
desenvolvimento das suas atividades. Todos

os anos, através do concurso que criou,
reforça cerca de três dezenas de startups:
• o “Prix Audace”, em parceria com a Union
des Auto-Entrepreneurs, premeia os mais promissores empresários em nome individual;
• o concurso “Coup de Pouce”, organizado
em associação com as melhores escolas,
universidades e incubadoras, distingue as
startups e os estudantes empreendedores.
Em paralelo, a Fundação coedita o
Observatoire de l’Auto-Entrepreneur, que
promove o desenvolvimento do trabalho
independente. Contribui, assim, para a edição
de um barómetro trimestral, realizado pela
OpinionWay, que questiona, através de
sondagem, cerca de 3 000 trabalhadores
independentes, chefes de empresa e
funcionários sobre temas importantes
relacionados com a economia de proximidade
e as alterações sociais.

NÚMEROS CHAVE

153 criadores
Meyko foi desenvolvido com o apoio da
Fundação Le Roch-Les Mousquetaires.

de empresas e empreendedores apoiados
pela Fundação desde o início

1600 000 €
de apoios concedidos
desde a sua criação

país

Bélgica
493 milhões € de VN
77 Intermarché
1 862 colaboradores
Portugal
2,08 milhões € de VN
245 Intermarché
37 Bricomarché
32 Roady
14 000 colaboradores
Polónia
1,66 milhões € de VN
233 Intermarché
148 Bricomarché
13 700 colaboradores

O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA EUROPA
DOS MOSQUETEIROS

Tanto na Bélgica, como na Polónia e em Portugal, os Mosqueteiros
desenvolvem a sua estratégia de desenvolvimento sustentável,
seguindo a mesma abordagem dos seus homólogos franceses.
Intervêm, assim, ao longo de toda a cadeia de valor para reduzir o
impacte das suas atividades. Tal como as outras filiais do Grupo, estes
países implementaram ações em cada um dos domínios que
constituem os três principais eixos da sua estratégia: construir uma
relação forte com os seus clientes, dar uma atenção contínua aos
colaboradores e ser um agente de proximidade responsável.

Ser um agente de
proximidade responsável
•

Os Mosqueteiros estão presentes nos
territórios belga, português e polaco há
mais de 20 anos.
Todos os dias, são mais de 30 000
colaboradores que vivem, trabalham e se
deslocam para as suas sedes operacionais,
armazéns logísticos e pontos de venda.
Controlar o impacte ambiental, criar valor e
desenvolver as relações sociais são
atualmente os desafios nestes países.

BÉLGICA E POLÓNIA

Quando os Mosqueteiros lutam
contra o desperdício alimentar
Os Mosqueteiros belgas unem esforços
contra o desperdício, oferecendo os
produtos não vendidos aos bancos
alimentares no âmbito estabelecido pela
Agência Federal para a Segurança da
Cadeia Alimentar (AFSCA). Na Polónia, o
Intermarché também apoia os bancos
alimentares com a organização de
recolhas de alimentos nos seus pontos
de venda: três períodos de recolha
permitiram angariar mais de 20 toneladas
de bens alimentares em 2017.
POLÓNIA

Os Mosqueteiros financiam
parques infantis mais seguros
Com o apoio da sua Fundação, os
Mosqueteiros acompanham as

PORTUGAL

comunidades na construção de parques
infantis que cumprem as atuais normas
de segurança. Em 2017, tiveram a
possibilidade de construir oito parques
infantis. 136 parques foram construídos
em todo o país desde o início deste
projeto.

Os Mosqueteiros solidários com
os bombeiros

BÉLGICA

Um melhor desempenho
energético nos pontos de venda
O objetivo de redução da pegada
ecológica traduz-se em ações de
modernização dos pontos de venda e
projetos de ampliação: melhoria do
isolamento, vidros de controlo solar,
painéis fotovoltaicos, recuperação do calor
produzido pelos grupos de frio,
iluminação 100% LED, recuperação de
águas pluviais e terminais de
carregamento elétrico para veículos.

Os Mosqueteiros portugueses
apoiam a ação dos bombeiros,
graças a uma operação solidária
organizada em todas as lojas
Intermarché, Bricomarché e Roady.
O dinheiro recolhido permite
comprar equipamentos de proteção
para o combate aos incêndios
florestais. Para além da campanha
nacional anual, os pontos de venda
apoiam as corporações locais de
bombeiros voluntários ao longo de
todo o ano. Em 2017, mil
equipamentos de proteção individual
foram oferecidos a 200 destas
corporações.

OS NOSSOS INDICADORES

2 870

pessoas responderam ao apelo da Cruz
Vermelha polaca para doar sangue. Pelo 10º ano
consecutivo, vários veículos dedicados estiveram
estacionados nos parques de estacionamento das lojas
Intermarché e Bricomarché, para os clientes poderem
concretizar este gesto de cidadania.

50 000

Nos últimos 10 anos, 50 000
mulheres puderam usufruir de uma mamografia no
âmbito do programa “Os Mosqueteiros pelas
Polacas”, que decorre nos parques de estacionamento dos pontos de venda Intermarché e
Bricomarché. Em 2017, 8 500 mulheres realizaram
este exame.

Construir uma relação
forte com os nossos
clientes
•

Os Mosqueteiros ambicionam
disponibilizar aos seus clientes produtos
mais saudáveis, seguros e de qualidade.
Têm, assim, em consideração as
condições sociais e ambientais de
produção, nomeadamente através de
parcerias sustentáveis com os seus
fornecedores e de uma política de
compras responsáveis. Juntamente com os
fornecedores e em contacto com os
clientes, fazem os seus produtos e
serviços progredir com vista a um
consumo mais responsável.

BÉLGICA

Intermarché aposta no bio
Em 2017, os Mosqueteiros belgas
continuaram a reforçar a sua oferta
de produtos biológicos e locais com
a introdução de uma nova gama de
fruta e legumes. No mesmo ano, as
vendas de todos os produtos
biológicos aumentaram 50%.

PORTUGAL

PORTUGAL

Uma plataforma colaborativa
para os fornecedores

Os Mosqueteiros apoiam fileiras
locais

O Intermarché é parceiro da Trace
One desde 2012. Esta plataforma
colaborativa permite otimizar os
aprovisionamentos, acelerar o
desenvolvimento dos produtos de
marca própria e facilitar as relações
entre os fornecedores e o Serviço de
Qualidade. Em 2017, 135
fornecedores aderiram a esta
plataforma.

O selo “Programa Origens” valoriza a
fruta e os legumes, a carne e o peixe
com origem em Portugal. Em 2017, 70
produtores usufruíram deste selo e os
seus produtos representaram 13,74%
das vendas da respetiva categoria.
Objetivo: apoiar as fileiras locais,
permitindo, ao mesmo tempo, que os
consumidores tenham acesso a
produtos frescos e de qualidade, ao
melhor preço.

OS NOSSOS INDICADORES

30

referências de marca
própria específicas da Bélgica
integraram o Nutri-Score nas
respetivas embalagens. O
Nutri-Score é reconhecido pelas
autoridades sanitárias da Bélgica
desde agosto de 2018.

72%

dos fornecedores
são membros da
plataforma Trace
One.

410

produtos de
marca própria do Intermarché
usufruem da certificação
“Portugal Sou Eu”, isto é, são
fabricados em Portugal, o que
representa 60% das suas
referências.

Dar uma atenção
contínua aos
colaboradores
•

Os Mosqueteiros estão convencidos do
impacte real que a qualidade de vida no
trabalho tem no desempenho global da
empresa. Os funcionários que se sentem
bem no seu ambiente profissional
trabalham melhor. A qualidade de vida no
trabalho promove a motivação, a
fidelização e a produtividade. Além de uma
gestão eficaz e coerente dos recursos
humanos, os Mosqueteiros concentram-se
em dar uma atenção contínua aos seus
colaboradores.

PORTUGAL

Uma plataforma de e-learning
LO e-learning tem o duplo mérito de
facilitar o acesso de todos os
colaboradores à formação e reduzir os
custos relacionados com as
deslocações. Lançado em 2012, com
um módulo dedicado ao merchandising,
o e-learning não para de crescer: cerca
de uma dezena de módulos foram
disponibilizados online. Estes permitem,
assim, o aumento das competências
dos colaboradores.

OS NOSSOS

BÉLGICA

POLÓNIA

Uma política de saúde e
segurança no trabalho reforçada

Um programa para desenvolver
competências

Os Mosqueteiros continuaram a
implementação da sua política de
saúde e segurança no trabalho,
dando destaque à prevenção de
incêndios. Foram disponibilizados dois
ciclos de formação em segurança no
trabalho aos chefes de empresa e
aos diretores de loja. Cerca de 50%
recebeu formação em 2017.

O programa “Voilà!” foi lançado em 2018.
Destinado a todos os colaboradores com
vista a aumentar as suas competências, este
programa apresenta diferentes soluções na
aquisição e desenvolvimento de novas
qualificações: formações e workshops,
mentoring ou o programa “Talent d’Or”.
Estas soluções são aplicadas tendo por base
um plano de desenvolvimento individual.

INDICADORES

13 000

pessoas realizaram uma
formação em e-learning
desde a implementação
da plataforma, em 2012.

19

chefes de empresa e
colaboradores receberam
formação em “Consultoria
para a prevenção”

327

colaboradores
usufruíram do
programa “Voilà!”

indicadores

e

objetivos

A NOSSA
EVOLUÇÃO
EM 2017
•

agentes de
desenvolvimento
responsável
RELATÓRIO DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Uma vez que o desenvolvimento
sustentável se baseia num processo
de melhoria contínua,
o Grupo dotou-se de um
conjunto de 150 indicadores
de acompanhamento do seu
desempenho nos três pilares da
sua estratégia de desenvolvimento
sustentável.
Em seguida, são apresentados 52
indicadores em detalhe para demonstrar
a evolução alcançada. Estes abrangem
a maioria do perímetro de atividade
do Grupo em França, na Bélgica,
em Portugal e na Polónia, tanto nas
atividades “amont” (filiais)
como “aval” (rede de pontos de venda).

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2018-2025
CLIENTES

Construir uma relação
forte com os nossos clientes

100% de PNF/PNM responsáveis
em pontos de venda
sustentáveis em 2025

COLABORADORES

TERRITÓRIOS

Dar uma atenção
contínua aos colaboradores

Ser um agente
de proximidade responsável

2020 Um plano de saúde

100% zero resíduos suscetíveis de valorização e

aplicado às filiais
e aos pontos de venda

zero desperdício até 2020

40% de redução na

nossa fatura energética

32% de energias renováveis
utilizadas até 2030

PLANOS DE AÇÃO

PLANOS DE AÇÃO

PLANOS DE AÇÃO

Plano fileiras transparentes e
responsáveis
•
Plano produtos seguros, saudáveis
e eficientes em pontos de venda
irrepreensíveis

Plano saúde, segurança e bem-estar no
trabalho
•
Plano empregabilidade, mobilidade e
diversidade

Plano de economia circular
•
Plano de desenvolvimento socioeconómico
local

TERRITÓRIOS

PLANO

TEMÁTICA

Plano de economia circular Energia

INDICADOR
Número de kWh (eletricidade)
consumidos

PERÍMETRO

2015

2016

2017

OBJETIVOS ANUAIS

França (UP, bases,
PDV)
exceto sede
Portugal
Bélgica
Polónia
Sede

2 294 321

2 306 000

2 268 000

131 039
5 268
8 000
2

17 345
38 555*
150 000*
2

18 345
39 555*
151 000*
2

Nº

Bases (40)

0

40

40

Nº

UP (64 fábricas)

14

14 + 15
em curso

13

kWh/m2 França: Brico Cash

67

64

64

kWh/m2 França: Roady

ND

146

143

kWh/m2 França: Netto

435

428

447

kWh/m2 França: Bricomarché 90

78

81

kWh/m2 França: Intermarché

541

518

522

kWh/m2 França: Poivre Rouge 727

693

697

Redução de 40% em comparação com o
consumo global de 2012, em perímetro
constante
A aguardar objetivo
A aguardar objetivo
A aguardar objetivo
100% das unidades abrangidas certificadas
(ou auditorias regulamentares) no final
de 2020
100% das unidades abrangidas certificadas
(ou auditorias regulamentares) no final
de 2020
100% das unidades abrangidas certificadas
(ou auditorias regulamentares) no final
de 2020
Redução de 40% em comparação com o
consumo global de 2014, em perímetro
constante
Redução de 40% em comparação com o
consumo global de 2014, em perímetro
constante
Redução de 40% em comparação com o
consumo global de 2014, em perímetro
constante
Redução de 40% em comparação com o
consumo global de 2014, em perímetro
constante
Redução de 40% em comparação com o
consumo global de 2014, em perímetro
constante
Redução de 40% em comparação com o
consumo global de 2014, em perímetro
constante
Aumento do número de kWh cumac
validados em França em 30%/ano

MWh

Número de kWh (eletricidade)
consumidos

MWh
MWh
MWh
Número de unidades certificadas Nº
com a ISO 50001 em França

Balanço do consumo energético
por m2 nos pontos de venda

Resíduos
- Clientes

Número de kWh cumac validados kWh
em França (valor acumulado)
Percentagem de camiões
%
equipados com biogás
Percentagem de camiões equipados %
com GNL ou GNC Logística alimentar
- camiões róprios
Número de toneladas de
biocombustível produzidas
Tonelagem de lâmpadas
recuperadas em comparação com
o ano n-1
Tonelagem de pilhas recuperadas
em comparação com o ano n-1
Tonelagem de REEE recuperados

Resíduos Operações
internas

Tonelagem/Percentagem de
cartão recuperado

Tonelagem/Percentagem de
plástico recuperado

Tonelagem de papel utilizado para
a distribuição de folhetos

%

%

Total França kWh
validados
França

ND

2%

2%

França

ND

ND

6,90%

100% em 2020

França

67 119

69 840

70 640

França

170

152

92,42

Portugal

0,61

1,92

2,78

França

783

664

676

Polónia

28,2

20,6

4,91

França

102

99

94

Portugal

6,4

21,4

24,87

Polónia

2,5

22,2

2,25

França

126 285

125 498

125 760

Unidades de
produção
Portugal

4 620

3 585

2 729

245

231*

256

Bélgica

1 887

2 169

ND

Polónia
França

61%
5 219

61%
5 064

61%
5 075

Atingir uma capacidade de 75 000
toneladas
Aumento de 5% por ano de lâmpadas
recuperadas
Aumento de 5% por ano de lâmpadas
recuperadas
Aumento de 5% por ano de pilhas
recuperadas
Aumento de 5% por ano de pilhas
recuperadas
Aumento de 5% por ano de REEE
recuperados
Aumento de 5% por ano de REEE
recuperados
Aumento de 5% por ano de REEE
recuperados
Aumento de 5% por ano de cartão
recuperado
Aumento de 5% por ano de cartão
recuperado
Aumento de 5% por ano de cartão
recuperado
Aumento de 5% por ano de cartão
recuperado

Unidades de
produção
Portugal

1 024

1 348

693

359

324

287

Bélgica

130

163

ND

Polónia
França
Folhetos: 100% PEFC
Portugal
Bélgica
Polónia

23,50%
60 529

23,52%
76 149

23,47%
71 018

5 291
1 373
1,2

5 785
1 345
3,9

6 275
ND
3,15

Aumento de 5% por ano de plástico
recuperado
Aumento de 5% por ano de plástico
recuperado
Aumento de 5% por ano de plástico
recuperado
Aumento de 5% por ano de plástico
recuperado
Redução de 5% por ano
Redução de 5% por ano
Redução de 5% por ano
Redução de 5% por ano

*Exceto pontos de venda

CLIENTES

PLANO

TEMÁTICA

Plano fileiras transparentes e
responsáveis

Óleo de palma Percentagem de óleo de palma
sustentável
Produtos
responsáveis

INDICADOR

UNIDADE PERÍMETRO

2015

2016

%

70%
rastreado e
susstentável
4%

70%
Avaliação Nova avaliação, em França, em 2018 rastreado e em curso 100% de óleo de palma rastreado até ao
1º importador e sustentável em 2020
susstentável
4,50%
5,07%
Aumento de 5% por ano na
percentagem do volume de negócios

0,04%

0,03%

0,07%

0,23%

0,16%

0,80%

França
Intermarché e
Netto

8,90%

15,60%

14,50%

Portugal

406

566

587

Bélgica

236

206

326

Nº

Polónia

142

347

ND

%

França
(Intermarché e
Netto)
Portugal
(Intermarché)
Polónia
(Intermarché)
Bélgica
(Intermarché)
França
(Intermarché e
Netto)
França
(Intermarché e
Netto)
Portugal
(Bricomarché)
Bélgica
(Intermarché)
Total todos os
países
Total todos os
países

8,30%

19,80%

21%

98

133

218

139

317

ND

220

182

224

91,70%

17,80%

6,50%

7%

9,20%

6,90%

308

433

364

18

13

13

61%

57%

50%

88%

91%

96%

Percentagem do volume de negócios %
realizado relativo a produtos
responsáveis
%
%

Produtos
responsáveis
Produtos
responsáveis

Produtos
responsáveis

Evolução do volume de negócios/
%
volume de negócios n-1 de referências
responsáveis (produtos bio, comércio
justo, ecológicos) (MDD + MN)
Número de referências responsáveis Nº
(produtos bio, comércio justo,
ecológicos) (MDD + MN) em
Nº
comparação com o ano n-1

Volume de negócios dos produtos
com certificação bio em comparação
com o ano n-1
Número de referências biológicas

Nº
Nº
Nº

Produtos
responsáveis
Produtos
responsáveis

Plano produtos seguros, saudáveis
e de qualidade em pontos de venda
irrepreensíveis
Política de
qualidade

Política de
qualidade

Política de
qualidade

Volume de negócios dos produtos
%
provenientes do comércio justo em
comparação com o ano n-1
Volume de negócios dos produtos
%
ecológicos (Ecolabel, NF Environnement)
em comparação com o ano n-1
Número de referências ecológicas
Nº
(Ecolabel, NF Environnement)
Nº
Percentagem de fornecedores
certificados pela IFS FOOD
Percentagem de fornecedores com
um nível de qualidade aceitável em
relação ao referencial interno
Percentagem de produtos com nível
aceitável na perceção do consumidor
em relação ao objetivo de qualidade
Percentagem de adesão da rede ao
dispositivo de auditoria HQSA nos
pontos de venda

%
%

França
França
(Intermarché +
Netto)
Portugal
(Intermarché)
Polónia

2017

OBJETIVOS ANUAIS

Aumento de 5% por ano na
percentagem do volume de negócios
Aumento de 5% por ano na
percentagem do volume de negócios
Aumento de 10% por ano no volume
de negócios
Aumento de 10% por ano no número
de referências
Aumento de 10% por ano no número
de referências

%

Total todos os
países

92,97%

92,74%

88,43%

%
%
%
%
Percentagem de pontos de venda em Nº
conformidade com a qualidade em
relação ao referencial interno
Percentagem de adesão das bases à %
auditoria HQSA
Percentagem de armazéns em
%
conformidade com o referencial
interno de qualidade
Número de contactos de consumidores Nº
processados por ano pelo amont
Nº
Nº
Nº

França
Portugal
Bélgica
Polónia
Total todos os
países

95,76%
99,01%
100%
100%
97%

96,76%
98,08%
100%
100%
97%

96,29%
98,41%
100%
100%
95%

Total todos os
países
França

100%

100%

100%

100%

97%

98%

França
Bélgica
Polónia
Portugal

37 727
3 300
9 644
3 032

45 625
3 520
17 629
1 035

62 200
ND
15 051
700

Aumento de 10% por ano no número
de referências
Aumento de 5% por ano no volume de
negócios de produtos bio
Aumento de 10% por ano no número
de referências bio
Aumento de 10% por ano no número
de referências bio
Aumento de 10% por ano no número
de referências bio
Aumento de 10% no volume de
negócios de produtos provenientes do
comércio justo
Aumento de 10% no número de
referências
Aumento de 10% por ano no número
de referências
Aumento de 10% por ano no número
de referências
Aumento de 10% por ano na % de
fornecedores certificados pela IFS
Domínio do nível de performance
aceitável superior a 95% em todas as
insígnias e em todos os países
Domínio do nível de performance aceitável
em termos de qualidade sensorial > 95%
em todas as insígnias e em todos os países
100% de adesão em todos os países
100% de adesão em todos os países
100% de adesão em todos os países
100% de adesão em todos os países
Domínio do nível de performance
aceitável em termos de qualidade dos
pontos de venda > 95%
100% de adesão em todos os países
Domínio do nível de performance
aceitável em termos de imagem dos
pontos de venda > 95%

Legenda
DETERMINADOS INDICADORES SÃO AVALIADOS EM FUNÇÃO DO SEU NÍVEL DE DESEMPENHO FACE AO OBJETIVO DEFINIDO

Desempenho coerente com o objetivo

SEDES: SERVIÇOS CENTRAIS DO GRUPO
BASES: ARMAZÉNS LOGÍSTICOS

Desempenho com evolução face ao ano anterior,
mas não coerente com o objetivo
UP: UNIDADES DE PRODUÇÃO
PDV: PONTOS DE VENDA

Sem evolução face ao ano anterior
e Desempenho abaixo do objetivo
ND: NÃO DISPONÍVEL

No caso da França, os indicadores abrangem os efetivos das sedes, dos armazéns logísticos e das unidades de produção. No caso dos países, os indicadores abrangem os efetivos das sedes e dos armazéns logísticos.

COLABORADORES

PLANO

TEMÁTICA

INDICADOR

UNIDADE PERÍMETRO

2015

2016

2017

Plano saúde, segurança e bem-estar no
trabalho

Saúde e
segurança

Taxa de ocorrência de acidentes

%
%
%
%
Nº

Logística alimentar - França
Polo Agromousquetaires
Logística alimentar - França
Agromousquetaires - França
Total todos os países

60%
51%
2%
2%
ND

52%
47%
2%
2%
7013

56%
44%
2%
2%
4856

Número de horas de formação e número de pessoas que
receberam formação em higiene nos pontos de venda

horas

ND

21 287

34 713

ND

6 082

9 918

Bem-estar no
trabalho

Taxa de absentismo global

Colaboradores

Percentagem de CTC no número total de contratos
assinados

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
anos
anos
anos
anos
anos
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Nº

Total França (Intermarché,
Poivre Rouge, Netto)
Total França (Intermarché,
Poivre Rouge, Netto)
França
Portugal
Bélgica
Polónia
França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
França (sede, bases, UP)
Portugal (sede, bases)
Bélgica (sede, bases, UP)
Polónia (sede, bases)
França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
França
Sedes França
Portugal
Polónia
Bélgica
França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
França (sede, bases, PDV)
Pontos de venda Intermarché França
Portugal (sede, bases, PDV)
Bélgica (bases)
Polónia (bases)
França
Sedes França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
França
Sedes França
Pontos de venda Intermarché França
Portugal
Bélgica
Polónia
Total todos os países

7,5%
7,3%
8,5%
11,6%
6,6%
ND
15,6%
0,7%
21,3%
93,4%
ND
84,4%
99,3%
78,7%
2,5%
0,6%
47,1%
3,4%
17,2%
ND
17,5%
21,5%
29,1%
40,8%
ND
64,3%
49,8%
58,4%
31,6%
ND
14,0%
25,1%
8,5%
10,3%
ND
4,2%
3,6%
3,9%
12,33
ND
8,87
6,6
12
21,6%
ND
31,9%
88,2%
28,4%
11,5%
ND
60,6%
41,7%
49,2%
3,0%
ND
0,0%
0,0%
0,0%
35,0%
ND
50,0%
5,5%
19,6%
39,9%
47,8%
ND
33,9%
23,1%
50,5%
34,7%
53,7%
ND
35,1%
20,0%
15,4%
ND

7,3%
7,7%
9,6%
15,6%
14,5%
13,7%
14,3%
0,4%
2,8%
85,9%
86,2%
85,7%
99,6%
97,2%
6,5%
0,0%
69,6%
2,2%
31,8%
35,6%
17,4%
19,4%
21,2%
34,7%
33,6%
63,2%
46,3%
66,2%
22,6%
20,3%
16,3%
25,2%
9,2%
10,9%
10,5%
4,3%
9,2%
3,4%
12,4
ND
9,15
6,5
11
25,5%
19,0%
3,6%
95,7%
43,4%
17,9%
8,6%
42,0%
76,9%
59,0%
3,5%
3,2%
1,7%
0,0%
1,7%
61,1%
68,6%
47,0%
6,0%
17,7%
39,5%
48,0%
51,0%
38,7%
28,9%
45,5%
50,7%
ND
51,0%
37,7%
45,8%
60,2%
337 000

5,9%
8,5%
8,4%
9,5%
12,4%
13,6%
15,5%
0,4%
14,0%
85,7%
84,1%
84,2%
99,6%
81,7%
37.1%
0,0%
42,9%
2,1%
32,9%
36,7%
9,5%
13,1%
21,0%
31,2%
29,4%
66,0%
46,8%
63,3%
25,1%
23,3%
19,9%
26,6%
12,2%
8,1%
7,1%
6,4%
3,9%
6,0%
11,4
5,1
9,82
10,88
7,08
28,3%
ND
7,8%
96,4%
19,1%
14,9%
ND
55,7%
64,3%
73,2%
4,5%
ND
1,1%
0,0%
0,6%
61,8%
68,2%
44,5%
7,6%
17,9%
37,8%
54,2%
ND
33,0%
18,0%
47,1%
47,4%
ND
47,5%
36,3%
36,8%
56,9%
354 000

Índice de gravidade dos acidentes
Número de colaboradores com formação em segurança

Plano diversidade, empregabilidade e
mobilidade

Percentagem de CST no número total de contratos
assinados

Percentagem de CST assinados por jovens diplomados com
menos de 26 anos no número total de contratos assinados
(CST + CTC)
Funcionários com idade inferior a 30 anos

Funcionários com idades compreendidas entre 30 e 45 anos

Funcionários com idades compreendidas entre 45 e 55 anos

Funcionários com idade superior a 55 anos

Duração média dos contratos de trabalho

Colaboradores

Percentagem de CST no número total de contratos
assinados durante o ano (CST + CTC)

Percentagem de demissões no número total de saídas

Percentagem de reformas no número total de saídas

Diversidade

Percentagem de mulheres no efetivo

Percentagem de mulheres na categoria Quadros Superiores
no efetivo

Percentagem de mulheres na categoria Gestores no efetivo

Empregabilidade Número de horas de formação amont

Nº
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