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Cultivating the future

clientes
sociedade
O nosso modelo de empresa baseia-se na criação de relações
estáveis e duradouras com cada um dos nossos grupos de
interesse

colaboradores
capital
fornecedores
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Cultivating
“Este exercício
foi marcado pela
segregação da
sociedade Siro Foods
do Grupo Siro e pela
sua aquisição por
parte da Cerealto,
constituindo-se a
Cerealto Siro Foods S.A.,
que assume a totalidade
da gestão do negócio
internacional e dos
clientes industriais.”
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Carta do Presidente do Grupo Siro

the future
Lanço-me

enesta memória com o entusiasmo de ver
refletido ao longo dos seus capítulos, não só a consolidação deste
grande projeto empresarial, mas também a de uma grande equipa
de pessoas empenhadas e cheias de paixão que tornam tudo
possível.
Este exercício foi marcado pela segregação da sociedade Siro
Foods do Grupo Siro e pela sua aquisição por parte da Cerealto,
constituindo-se a Cerealto Siro Foods S.A., que assume a totalidade
da gestão do negócio internacional e dos clientes industriais.
Desta forma, o Grupo Siro e a Cerealto operam como duas empresas
independentes vinculadas por um compromisso permanente de
intercâmbio de pessoas, produtos, serviços e conhecimentos.
Além disso, continuamos a partilhar a mesma visão de futuro.
A I+dea continuará a ser o laboratório onde se conflui todo
o conhecimento que conseguirmos gerar e que nos permitir
antecipar-nos às necessidades do consumidor do amanhã. E a
Fundação Grupo Siro, a responsável por formar os nossos líderes,
que tornarão possível que estas duas empresas de êxito perdurem
no tempo por mais de 500 anos. Como é o nosso desejo.

Juan Manuel González Serna
Presidente do Grupo Siro
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Cultivating
Mais um ano passou e é com prazer
que apresento a nossa memória anual

na qual fazemos o balanço do nosso compromisso com a
sustentabilidade e onde contamos os nossos esforços para
criar e partilhar valor com os nossos diferentes grupos de
interesse.
Este exercício de 2015 foi um ano positivo, destacando
importantes marcos de referência como a aquisição da Siro
Foods e das suas filiais para o Grupo Siro; a compra da fábrica
de bolachas em Tepeji del Río de Ocampo (México) em outubro,
ou o início da construção da fábrica em Worksop (Reino Unido)
para o fabrico de produtos sem glúten e barras de cereais, que
estará operacional no segundo trimestre de 2016.
Em linha com a nossa estratégia de exPãosão internacional,
alcançámos um volume de negócios de 82 milhões de euros,
o que representa um crescimento de 18% em relação ao
exercício de 2014. Tudo isto acomPãohado de um aumento
da produção e do número de colaboradores que, no final de
2015, se situa em 62 000 toneladas e 546 colaboradores,
respetivamente.
Este contexto apresenta-nos importantes desafios focados
em estabelecer as bases de uma cultura corporativa sólida que
garanta a integração dos novos colaboradores da Cerealto,
que disponha das ferramentas e dos processos necessários
para que, respeitando a multiculturalidade e variedade dos nossos perfis, otimize a gestão de pessoas de uma
empresa internacional como a nossa.
Com o objetivo de superar as expectativas dos nossos clientes, continuámos a trabalhar para oferecer produtos
seguros, saudáveis e da máxima qualidade. Neste sentido, lançámos 99 novos desenvolvimentos para os
diferentes mercados, em colaboração com a I+dea, centro de Inovação e Desenvolvimento.
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the future
Além disso, avançámos na gestão responsável da nossa cadeia
de fornecimento: aprovámos o nosso Código de Conduta de
Fornecedores, e aprofundámos o conhecimento e uso de uma
plataforma que nos permitirá recompilar e consolidar a informação
dos nossos fornecedores em relação a normativas laborais, meio
ambiente, ética e integridade. Da mesma forma, avançámos nas
exigências e auditorias em matéria de Segurança Alimentar aos
nossos fornecedores de matérias-primas.

Em matéria meio ambiental, calculámos, pela primeira vez, a nossa
pegada de carbono, especificamente para as nossas operações em
Itália e Portugal. No próximo ano, também faremos isso no México
e Reino Unido, elaborando planos de redução e melhoria. Iniciámos
a nossa aprendizagem nesta linha, estando conscientes da nossa
responsabilidade como cidadãos corporativos.
Mais um ano, renovámos o nosso compromisso com o Pacto Mundial
e os seus dez princípios do qual somos signatários desde 2014.
Embora orgulhosos pelo esforço realizado, temos sempre os
olhos postos no futuro. Neste sentido, temos pela frente desafios
ambiciosos para 2020, cujo conteúdo se concretiza no nosso Plano
Estratégico, que inclui o nosso modelo de sustentabilidade, que
reflete os compromissos com os nossos grupos de interesse para dar
resposta às necessidades e expectativas que têm sobre o desempenho
da nossa empresa.
Por fim, quero agradecer especialmente a cada um dos nossos
colaboradores pela sua paixão, entusiasmo e iniciativa, porque os êxitos
que alcançámos são o resultado da soma do esforço de todos e sê-lo-á
também a materialização deste sonho partilhado que é a Cerealto.
Um abraço,
Luis Ángel López
CEO
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Sobre a Cerealto

Somos uma referência de

colaboração

entre a indústria alimentar e os canais de distribuição para os
mercados internacionais
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Sobre a Cerealto
Principais magnitudes 2015 > pág 11
Estrutura societária > pág 12
Grandes marcos de referência > pág 14
O nosso modelo: Only for you > pág 15
Os nossos mercados estratégicos > pág 16
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Sobre a Cerealto

A CEREALTO É UM FABRICANTE GLOBAL DE ALIMENTOS À BASE DE CEREAIS, COM UMA AMPLA
GAMA DE PRODUTOS EM MAIS DE DEZ CATEGORIAS. SOMOS UMA REFERÊNCIA INTERNACIONAL
DE COLABORAÇÃO ENTRE A INDÚSTRIA ALIMENTAR E OS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO.

categorias de produto

Alimentação Infantil

Bolachas

‘Made in Italy’ Massa

Pastelaria

Cereais

Pão

Snacks

Barras de Cereais

Panificação

Sem glúten

Desde a sua criação em 2012, a expansão internacional da Cerealto articula-se através da identificação de
parceiros de confiança e da criação de relações estáveis, a partir das quais se identificam os mercados estratégicos.
Neles, materializa-se a implementação de equipas locais, o aumento da capacidade produtiva e competitividade,
à qual se chega pela própria atividade comercial, a aquisição de instalações ou a construção de novas fábricas.
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Escritórios
comerciais

Fábricas

Mercados
estratégicos

• Benavente (Portugal)
• Silvano D´Orba (Itália)
•T
 epeji del Río de Ocampo
(México)
• Worksop (Reino Unido)
• +14 fábricas em Espanha

• Itália
• Portugal
• Reino Unido
• México y LATAM
• Estados Unidos e Canadá

• Madrid (Espanha)
• Londres (Reino Unido)
• San Antonio (Estados Unidos)
• Sintra (Portugal)
• Bolonha (Itália)
• México DF e Monterrey
(México)

Colaboradores

546

Volume de negócios

82 M€

Horas formação

de 11 nacionalidades

22

por colaborador

Investimentos

Principais
magnitudes
2015

+15 M€

Volume Produção

62.000 t

Desenvolvimentos de
Novos Produtos
Doações
de produto

9.927Kg

70%

de fornecedores
locais

Pegada de carbono

4.898 tdeCO eq.
2
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99

Estrutura
societária

A CEREALTO É A MATRIZ DE UM GRUPO DE EMPRESAS ORIENTADAS
PARA OPERAR NOS DIFERENTES MERCADOS ESTRATÉGICOS ATRAVÉS
DE SOCIEDADES COMERCIAIS E UNIDADES DE PRODUÇÃO. POR
OUTRO LADO, A I+DEA CONSTITUI O CENTRO DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DO QUAL A EMPRESA CANALIZA TODA
A SUA INOVAÇÃO JUNTAMENTE COM O GRUPO SIRO.

Cerealto

Nutriceal
foods

Pastificio
Mediterranea

Siro
Foods

Siro Uk

Cerealto
USA

I+dea

Cerealto
México

Cerealto
Itália

O Comité de Direção é o responsável pela estratégia e gestão da empresa. É composto por:

Luis Ángel López,

CEO e
Diretor de Mercado Américas

Pedro Lago,

Paula Casanova,

Diretor de Finanças Corporativo

Diretora de Pessoas
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Com
Cristina Arveschoug,
Diretora da Global B2B

Sobre a Cerealto
A nível operativo, a Cerealto está estruturada da seguinte forma:

Ceo

Direção de
Pessoal

Mobilidade
Internacional

Direção de
Exportação

Direção de
Market Support

Direção de
Global B2B

Direção
de
Comunicação

Direção de
Direção de
Inovação (i+dea) Corporate Finance

Responsáveis de Responsáveis de Responsáveis de
Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento
de Negócio
de Negócio
de Categoria
(BDM)
(BDM)
(CDM)

Programadores
de Novos
Produtos
(NPD)

Serviço ao
Cliente

Garantia de
Qualidade

Direção de
Mercado UK

Direção de
Direção de
Mercado Portugal Mercado Américas

BDM
Desenvolvimento (local)
Produção

Cadeia de
Fornecimento e
Logística

mité de Direção
Alfonso Arroyo,
Diretor da I+dea

Santiago Suárez,

Reme Ramos,

Diretor de Exportação e
Diretor de Mercado Portugal

Diretora de Market Support

13
Relatório Anual Cerealto 2015
Sobre a Cerealto

Rut Aranda,

Diretora de Mercado Reino Unido

Grandes
marcos de
referência
2015

Cultivating the future

Mudança de imagem
corporativa

Construção do
maior sortido
de bolachas do
mundo em tempo
record

A Cerealto adquire a Siro
Foods e as suas filiais. Assume
a totalidade do negócio
internacional e clientes B2B

OPERACIONES LOCALES
EN MÉXICO
Compra da fábrica em Tepeji
Del Río de Ocampo

Bolachas e
sortidos de
bolachas
de alta
qualidade

+350

colaboradores
no México

Criação da Direção de
Mercado USA e Canadá
e da Direção de Mercado
México e LATAM

Produção local de pão

Início da construção
da fábrica em Worksop
(UK)

Barras de Cereais

Sem glúten
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O nosso modelo:
‘Only for you’
‘ONLY FOR YOU’ SINTETIZA A FORMA DE NOS RELACIONARMOS
COM OS NOSSOS CLIENTES E DE SATISFAZER AS SUAS NECESSIDADES:
ESFORÇAMOS-NOS PARA SUPERAR SEMPRE AS SUAS EXPECTATIVAS E
CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO RENTÁVEL DO SEU NEGÓCIO.
Estabelecer relações estáveis e duradouras é o resultado do trabalho do dia-a-dia, que possibilita o crescimento
de uma confiança mútua que facilita a integração com os nossos clientes e o trabalho em equipa. Tudo isto,
sendo rigorosos e estabelecendo objetivos mensuráveis e quantificáveis que ofereçam valor para ambas as
partes, tornando-se essenciais a avaliação e a melhoria contínua através da eficiência e da inovação.

Conhecimento
consumidor

Avaliação e
Melhoria
Contínua

Eficiência e
Inovação

Confiança
Longo Prazo

Integração
Exclusividade

“Only for
you”

Soluções de
alto valor
acrescentado

Exceder expectativas

Relação Win-Win

O nosso modelo
Relacional vs. Transacional

Embora este modelo responda principalmente à forma de nos relacionarmos com os nossos Clientes, dispomos
das ferramentas e incentivamos esta forma de trabalhar entre as nossas pessoas, para a garantirmos como um
distintivo da nossa cultura e vê-la refletida de forma natural ao relacionarmos-nos com todos os nossos grupos
de interesse: Fornecedores, Colaboradores, Sociedade e Capital.

15
Relatório Anual Cerealto 2015
Sobre a Cerealto

Os nossos mercados estratégicos

Sintra

Benavente*

Portugal
*Benavente, a 60
quilómetros de Lisboa

• Fábrica de alimentação infantil em Benavente.
• Escritório Comercial: Sintra.
• Clientes dos setores B2B e Retail.
• Equipa local com grande conhecimento do
mercado português e PALOPS.
• Apoiados por um Centro de I+D.
• Comercializamos pão, pastelaria, panificação,
bolachas, massa e alimentação infantil
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Contexto
Fábrica de alimentação
infantil em Benavente:
• Superfície total: 27.000 m2
Superfície construída: 6.820 m2
• Capacidade: 15.000 t
• Seis linhas de produção:
alimentação infantil, cereais
para consumo familiar,
suplementos e ingredientes para
uso industrial
• F ormatos: latas, bag in box,
sachets, big box, etc.
• Gama de exportação Nutriceal:
Europa, Ásia e África

A Cerealto está presente no mercado português na maioria das suas categorias. Neste
mercado, gere-se a venda local e também para países africanos de língua portuguesa
como Angola, Moçambique, Guiné Bissau ou Cabo Verde.
A fábrica de Benavente é a nossa plataforma de desenvolvimento e produção de cereais
infantis, cereais de consumo familiar, suplementos e ingredientes para uso industrial,
desde a qual servimos grandes clientes B2B e do setor retail.
O fabrico de produtos para o consumo infantil requer normas de qualidade e segurança
alimentar mais exigentes, proporcionando à empresa um grande valor acrescentado e
conhecimentos que são aplicados às operações do conjunto.

Aspetos relevantes 2015
• Lançamento da categoria de alimentação infantil em grandes cadeias de distribuição.
• Desenvolvimento da categoria de pão sob a marca própria de vários dos principais
retailers portugueses.
• Crescimento de 44% em volume e valor no mercado português em relação a 2014.
• Desenvolvimento de produtos de alimentação infantil para outros mercados:
- Pioneiros no desenvolvimento de uma marca de distribuidor no mercado da África do Sul.
- Desenvolvimento de uma nova gama de cereais infantis com leite de cabra para o
mercado russo.
• Criação de uma aliança para o desenvolvimento de cereais infantis no Médio Oriente
e Norte de África.


Lançamentos

53
novas

referências

Emprego local

90

colaboradores

Índice de Contribuição Económica para o país
Dados de 2015 (milhares de euros)
Valor Económico Distribuído
Despesas operacionais (1)
Ordenados e prestações dos empregados
e doações à comunidade
Pagamentos aos fornecedores de Capital
Taxas e impostos
(1)

8.413
5.672
2.684
32
26

Só fornecedores locais

O nosso DESAFIO! para o próximo ano
• Ampliar as categorias da Cerealto disponíveis no mercado português.
• Abertura de novos mercados de alimentação infantil, fundamentalmente na Ásia,
África e América Latina.
• Crescimento em produtos em desenvolvimento para grandes clientes industrias
europeus e distribuidores de América Latina e Ásia.
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Os nossos mercados estratégicos

Silvano D’ Orba*
Bolonha

Itália
• Fábrica de massa em Silvano D’Orba.
• Escritório Comercial: Bolonha.
• Clientes dos setores B2B e Retail.
• Apoiados por um Centro de I+D.
• Comercializamos massa ‘Made in Italy’,
bolachas, sortidos, barras de cereais e
snacks.

*Silvano D’ Orba
(Alessandria), a 30
quilómetros do porto
de Génova
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Fábrica de massa em
Silvano D’Orba:
• Superfície total: 30.000 m2
• Superfície construída: 11.000 m2
• Capacidade: Mais de 37.000 t
•T
 rês linhas de produção: massa
comprida, massa curta e massa
especial
• F ormatos: flow pack, square
pack, etc. em diversos tamanhos
(0,5 kg, 1kg, 5 kg)

Contexto
A Itália constitui um mercado estratégico para a Cerealto pois lá encontra-se um
dos nossos centros de operações, o qual aglutina 9% dos nossos colaboradores.
Com uma tradição familiar de mais de 100 anos, a Pastificio Mediterranea
representa a aposta da empresa na categoria de massa ‘Made in Italy’.
Nesta fábrica, desenvolvemos marcas de distribuição para os nossos clientes
do setor Retail principalmente, em Itália e no resto da Europa, nos Estados
Unidos, na China e em África.
São mais de 68 tipos de massa, incluindo massa orgânica ou integral, todas elas
com diferentes variedades de sêmola 100% italiana.

Aspetos relevantes 2015
• Desenvolvimento da nova marca Mediterranea, que começa a ser exportada
para o mercado asiático.
• Avançámos na nossa relação com agricultores, cooperativas e moinhos locais com
o objetivo de contribuir para a melhoria do processo de transformação do produto.



Lançamentos

30
novas

referências

Emprego

48

colaboradores

Índice de Contribuição Económica para o país
Dados de 2015 (milhares de euros)
Valor Económico Distribuído
Despesas operacionais (1)
Ordenados e prestações dos empregados e
Investimentos na comunidade
Pagamentos aos fornecedores de Capital
Taxas e impostos
(1)

18.296
16.106
2.093
21
76

Só fornecedores locais

O nosso DESAFIO! para o próximo ano
• Trabalhar com a cadeia de valor, começando pelo nosso fornecedor zero, e
utilizando sinergias existentes no Grupo.
• Expansão em mercados de alto valor acrescentado: Ênfase em Itália, América
do Norte e Reino Unido, principalmente.
• Potenciar as marcas próprias Moccagatta e Mediterranea para os mercados
de exportação.
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Os nossos mercados estratégicos

Worksop*
Londres

Reino
Unido

*Worksop, a 30
quilómetros de Sheffield,
em Yorkshire do Sul

• Escritórios comerciais em Londres.
• Clientes dos setores B2B, Horeca e Retail.
• Equipa local especializada.
• Comercializamos produtos sem glúten,
barras de cereais, bolachas para o
pequeno-almoço e snacks.
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Contexto
Fábrica (em construção):
Localizada em Worksop, contará
com tecnologias eficientes do
ponto de vista ambiental

O mercado britânico foi identificado como um dos mercados de maior consumo per
capita nas nossas categorias de produto. A aposta da Cerealto na qualidade e inovação,
assim como uma oferta diferenciada e única de produtos sem glúten, estão a ser
avaliadas positivamente pelos nossos sócios comerciais.

• Superfície a construir: 30.000 m2
• Duas linhas de produção:
produtos sem glúten e barras
de cereais

Estamos conscientes de que o facto de produzir no Reino Unido nos dará maior valor
acrescentado num mercado onde os consumidores preferem os produtos locais. Além
disso, é um ponto estratégico para respondera outros mercados de exportação na Europa.

Aspetos relevantes 2015
• Estabelecimento de uma equipa de gestão plenamente identificada com as
capacidades e a visão da empresa.
• Integração de 5% de colaboradores provenientes de coletivos com dificuldades para
aceder ao emprego.
• Foco na gama de produtos sem glúten.
• Estabelecimento de importantes alianças com clientes dos setores B2B, Horeca e Retail.
• Início da construção da fábrica de Worksop e adaptação da mesma às oportunidades
de negócio futuras tanto em capacidade como em colaboradores.
• Investimento em tecnologias de ponta adaptadas aos mercados do Norte da Europa.
.


Lançamentos

16
novas

referências

Emprego

15

colaboradores

Índice de Contribuição Económica para o país
Dados de 2015 (milhares de euros)
Valor Económico Distribuído
Despesas operacionais (1)
Investimento em Imobilizações (1)
Ordenados e prestações dos empregados e
Investimentos na comunidade
Pagamentos aos fornecedores de Capital
Taxas e impostos
(1)

6.189
1.812
3.187
909
10
271

Só fornecedores locais

O nosso DESAFIO! para o próximo ano
• Criação de mais de 50 empregos em 2016.
• Formar a equipa da primeira linha de fabrico nos mais altos padrões de
qualidade de produção alimentar do Reino Unido.
• Primeira produção local de produtos sem glúten e barras de cereais.
• Identificarfornecedores locais com foco na qualidade e estabelecerrelações sólidas com eles.
• Planificar a criação de um Centro de I+D
.
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Os nossos mercados estratégicos

Monterrey
Tepeji del Río de Ocampo*
México DF

México

• Fábrica Tepeji del Río de Ocampo (Hidalgo).
• Sedes Comerciais: México DF e Monterrey.
•C
 lientes dos setores B2B e Retail (grandes e
pequenas superfícies).
• E quipa local com profundo conhecimento do
mercado mexicano, que inclui uma equipa
específica de I+D.
•C
 omercializamos bolachas, pão, pastelaria e
massa.

*Tepeji del Río de Ocampo,
a 60 quilómetros de México DF

22
Relatório Anual Cerealto 2015
Sobre a Cerealto

Contexto
Fábrica Tepeji del Río de
Ocampo (Hidalgo):

O mercado para as categorias que fabricamos no México apresenta um grande potencial.
Só nos últimos cinco anos, registou-se um aumento de 7% na venda de bolachas.

• Superfície total: 24.131 m2
Superfície construída: 9.000 m2
• Capacidade: 13.000 t
• Três linhas de produção:
bolachas e sortidos de alta
qualidade
• Servimos clientes no México,
Norte América e resto da LATAM

O anterior cenário, somado às importantes alianças com clientes locais e na localidade
vizinha do Texas (Estados Unidos), levou a Cerealto a concretizar, a 2 de outubro, a
aquisição do nosso primeiro centro de operações no continente americano.
A fábrica, situada em Tepeji del Río de Ocampo no estado de Hidalgo, dedica-se ao fabrico
de bolachas e sortidos de alta qualidade.
Da mesma forma, realizámos com êxito a primeira produção local de pão de forma e o
lançamento das primeiras duas referências desta categoria para o mercado mexicano.

Aspetos relevantes 2015
• Aquisição da nossa primeira fábrica no continente americano.
• Importante acordo de colaboração com uma das empresas mexicanas líder na
comercialização de bolachas e sortidos de alta qualidade.
• Começámos a servir outros clientes no México, nos Estados Unidos e na América Latina.
• Êxito no processo de integração cultural do novo quadro de pessoal e incorporação de
mais de 100 novos colaboradores.
• Começámos a produção local de pão de forma e lançamento piloto na zona de
Querétaro.
• Identificam-se mercados com potenciais de crescimento e de maior diversidade
de produtos.


Lançamentos

105
novas

referências

Emprego

356

colaboradores

Índice de Contribuição Económica para o país
Dados de 2015 (milhares de euros)
Valor Económico Distribuído
Despesas operacionais (1)
Ordenados e prestações dos empregados
Pagamentos aos fornecedores de Capital
Taxas e impostos
(1)

2.806
2.304
335
161
5

Só fornecedores locais

O nosso DESAFIO! para o próximo ano
• Integração de êxito dos processos da fábrica na operativa do Grupo.
• Investimentos industriais para aumentar a capacidade produtiva e poder fabricar
outras especialidades com novas tecnologias
• Certificação em FSSC 22000
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Os nossos mercados estratégicos

Estados
Unidos e
Canadá

San Antonio*

• Escritório Comercial em San Antonio
(Texas).
•A
 rmazém logístico: San Antonio (Texas).
• Clientes dos setores B2B e Retail.
• Equipa local especializada.
•C
 omercializamos bolachas, snacks e
massa ‘Made in Italy’.

*San Antonio (Texas)

24
Relatório Anual Cerealto 2015
Sobre a Cerealto

A nossa próxima fábrica no
SEGUIN (TEXAS):
• Superfície total: 202.343 m2
• Superfície a construir: 23.230 m2
• Capacidade: 22.000 t
• Quatro linhas de produção:
bolachas, snacks, produtos sem
glúten

Contexto
Oportunidade de replicar o nosso modelo de negócio com retailers regionais
que tentam diferenciar-se das cadeias de distribuição nacionais e focar-se numa
oferta diferenciada de maior qualidade que inclui, entre outros, os segmentos de
ingredientes naturais, orgânicos, sem glúten, etc.

Aspetos relevantes 2015
• Lançamento de produtos:
- Nova categoria: massa orgânica ‘Made in Italy’
- Aumento da categoria de snacks com 4 novas referências
- Desenvolvimento e melhoria do serviço aos nossos clientes através do nosso
Armazém Logístico em San Antonio.
• Tem-se trabalhado no desenvolvimento de portfólio de produtos americanos
• Potenciação da equipa local, com especial ênfase em I+D.



Lançamentos

19
novas

referências

Emprego

9

colaboradores

Índice de Contribuição Económica para o país
Dados de 2015 (milhares de euros)
Valor Económico Distribuído
Despesas operacionais (1)
Ordenados e prestações dos empregados e
Investimentos na comunidade
Pagamentos aos fornecedores de Capital
Taxas e impostos
(1)

1.612
435
975
23
180

Só fornecedores locais

O nosso DESAFIO! para o próximo ano
• Iniciar a construção da fábrica de Seguin, associada à criação de um Centro
Especial de Emprego adaptado a pessoas em risco de exclusão social.
• Planificação de um centro de I+D que iniciará operações a partir de 2018.
• Gerar mais de 200 empregos associados aos novos centros de operações.
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parceiro de
confiança

Somos o

para os nossos grupos de
interesse em cada uma das
comunidades onde operamos

Cultivamos futuro
26
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Cultivamos futuro
Gerando valor > pág 30
Superando expectativas > pág 36
Confiança e paixão > pág 44
A nossa cadeia de fornecimento > pág 54
Comprometidos com a sociedade > pág 58
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O nosso modelo
de empresa

O NOSSO MODELO DE EMPRESA BASEIA-SE NA CRIAÇÃO DE RELAÇÕES
ESTÁVEIS E DURADOURAS COM CADA UM DOS NOSSOS GRUPOS DE
INTERESSE: CLIENTES, COLABORADORES, FORNECEDORES, SOCIEDADE E
CAPITAL. PARA ISSO, É ESSENCIAL OUVI-LOS E ENTENDER AS SUAS EXPECTATIVAS
EM RELAÇÃO A NÓS, PARA PODER ASSUMIR COMPROMISSOS QUE AJUDEM AO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONJUNTO.

Estes compromissos foram estabelecidos tendo em conta um foco mais amplo da Sustentabilidade, que abarque
os aspetos sociais, ambientais e económicos, sem perder de vista a própria estratégia da empresa e as tendências
do setor da Alimentação.
Após a aprovação do Plano de Sustentabilidade da empresa, surgiu a definição de objetivos e critérios para o seu
seguimento, assim como a criação de um Comité de Sustentabilidade formado por:

Comité de
Sustentabilidade
Presidido pelo CEO da Cerealto,
a missão do Comité consiste em
fazer o seguimento do cumprimento
dos objetivos e valorizar iniciativas
estratégicas que tragam valor à empresa.

Presidente
Luis Ángel López, CEO
Clientes
Alfonso Arroyo, Diretor de Inovação
Pessoas
Paula Casanova, Diretora de Pessoas
Fornecedores
Andrea Canzano, Diretor de Qualidade de Fornecedores
Sociedade
Paola Castañeda, Diretora de Comunicação
Capital
Pedro Lago, Diretor de Finanças Corporativo
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Nuestro modelo sostenible
P OLÍTI C A S
Económico

Clientes
Superando
expectativas

Gerar um
crescimento
rentável dos
nossos clientes

Social

Meio ambiental

Contribuir para
a melhoria
da saúde dos
consumidores

Reduzir o
consumo de
embalagens
desde a origem

• 15% de redução de gorduras saturadas
• 15% de aumento de fibras
• 100% de óleo de palma é de origem
sustentável
• 10% dos produtos destinados a coletivos
com necessidades nutricionais específicas
• 3% dos produtos respondem a uma
necessidade não coberta
• 4% de redução das embalagens

Promover a
implicação
de todos nas
políticas de
meio ambiente

• 100% do nosso pessoal é fixo ou aspirante a fixo
• A empresa partilha o valor gerado com
100% dos colaboradores
• 4% do nosso pessoal pertence a coletivos
em risco de exclusão social
• 40% do nosso pessoal são mulheres
• 60% das nossas vagas são ocupadas por
promoção interna
• 100% do nosso pessoal tem uma
remuneração variável ligada a objetivos de
grupo e individuais
• 85% dos nossos empregados estão
satisfeitos ou muito satisfeitos com a
empresa

pág. 36

Pessoas
Confiança e
paixão

Modelo
retributivo
em função de
objetivos e
resultados

Ser uma
empresa onde
queremos
trabalhar

pág. 44

Fornecedores
A nossa
cadeia de
fornecimento
pág. 54

pág. 58

Gerando
valor

Minimizar
o impacto
ambiental
da nossa
atividade

• 60% dos nossos fornecedores são locais
• 15-20% de redução da nossa pegada de
carbono em 2030
• 15-20% de redução da nossa pegada
hídrica em 2030
• Zero resíduos para escoadouro

Reduzir os
desperdícios
e valorizá-los

• 80% dos nossos resíduos são avaliados e
têm um retorno económico
• +22% de margem mínima por projeto
• +10% de Rentabilidade EBITDA/vendas
• Máximo 6 anos de retorno/projeto
• Planos de continuidade para 100% dos
nossos negócios
• Os objetivosde sustentabilidade incidem na
retribuição variável do nosso pessoal
• Os protocolos da Fundação que garantem a
continuidade da empresa são aprovados

Compromisso com
as comunidades
onde estamos

Compromisso com
a sociedade

Capital

Garantir e promover a ética
e integridade na cadeia de
fornecimento

• 100% dos fornecedores cumprem o nosso
código de conduta
• O nosso sistema de homologação de
fornecedores inclui critérios sociais e meio
ambientais e são excluentes
• 100% dos fornecedores de matérias-primas
e embalagens cumprem a SEDEX
• 100% dos nossos fornecedores foram
auditados em relação a esses critérios sociais
e meio ambientais
• 100% dos nossos fornecedores de matériasprimas cumprem normas de Segurança
Alimentar

Contribuir para o
desenvolvimento
eficiente do setor
primário

Sociedade

Melhorar KPI
e controlo de
riscos

Objetivo 2020

Ser um
parceiro de
confiança para
a sociedade

pág. 30
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Gerando valor
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Consolidando o nosso
projeto empresarial

82 M€

de volume de negócios
em 2015

Para garantir a sustentabilidade da empresa, é
essencial ir construindo bases sólidas onde se pode
sustentar o nosso grande projeto empresarial. E nessa
linha, estamos a trabalhar desde que começámos o nosso
percurso em 2012. Desde então, temos conseguido crescer de
maneira sólida e constante, produto da aposta dos nossos clientes
pelo nosso modelo, o que resultou, como consequência, na ampliação
e diversificação dos nossos negócios e mercados.
Em 2015, alcançámos um volume de negócios
de 82 milhões de euros, o que representa um
crescimento de 18% em relação ao exercício de
2014. Tudo isto acompanhado de um aumento
da produção e do número de colaboradores que,
no final de 2015, se situa em 62.000 toneladas e
546 colaboradores, respetivamente.

62.000 t

de produção em 2015

546

colaboradores

Volume de negócios
milhões de euros

82
69
49

13

2012

EBITDA

Produção

milhões de euros

milhares de toneladas

2013

2014

4

62

2

45

2,6
22

1

2012

2015

2013

2014

2015

2013
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2014

2015

Paralelamente à estratégia de expansão, a aquisição
de novos centros de produção foi outra via significativa
de crescimento para a Cerealto. Apostamos em
operações de compra de empresas que nos colocam
num posicionamento estratégico. Assim, à fábrica
em Benavente (Portugal) e ao Pastifício em Silvano
D’Orba (Itália), ambos geridos desde 2013, soma-se
a fábrica em Tepeji del Río de Ocampo (México) que
adquirimos em 2015.
Da mesma forma, estamos a apostar em construir
as nossas próprias fábricas de produção. Assim, a
fábrica de Worksop (UK) entrará em funcionamento
no primeiro trimestre de 2016 e a fábrica de Seguin,
Texas (Estados Unidos) começará a ser construída ao
longo de 2016 com o objetivo de iniciar a produção
em 2017.
Para poder levar a cabo todos estes projetos
estratégicos, incorremos em grandes investimentos
durante 2015, que financiámos com recursos
próprios e empréstimos bancários. Principalmente,
destinados à compra da fábrica de México, à
construção da nova fábrica no Reino Unido e ao
reforço das nossas equipas locais.

68 M€
de investimento
para 2016
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De acordo com os nossos planos de negócio, estimamos investimentos para 2016 de cerca de 68 milhões de
euros. A maioria dos investimentos estará concentrada nos mercados britânico e americano.

Apoyos Institucionales
Graças à solidez do nosso projeto e à confiança de que somos capazes de gerar para os nossos diferentes
grupos de interesse, o Departamento de Inovação do Governo Britânico concedeu-nos uma importante ajuda
económica, cujo objetivo é apoiar o investimento e a criação de emprego associada à nossa nova fábrica em
Worksop, para a produção de produtos sem glúten e barras de cereais.

Vendas por mercados estratégicos e outros países
milhares de euros

Resto da Europa

39.747

Espanha

16.433

Mercado América*

7.242

Mercado Portugal

6.704

Mercado UK

4.791

Mercado Itália

3.860
2.744

África e Ásia
0

5.000

10.000

15.000

20.000

*Inclui as vendas do México desde a data de aquisição da fábrica.
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30.000

35.000

40.000

Gestão de riscos
Por outro lado, em 2016, trabalharemos mais na gestão dos riscos e das possíveis causas que possam originar
uma interrupção dos nossos negócios para definir posteriormente planos de ação que mitiguem os riscos.
Atualmente, contamos com planos de contingência no UK e em Portugal que garantem a continuidade das
operações perante diferentes tipos de incidência (processo de produção, gestão de stock, cadeia de fornecimento,
etc.). O nosso compromisso no final de 2019 é contar com planos de contingência para 100% dos nossos centros
e planos de continuidade para 100% dos nossos negócios.
Vendas por tipologia de cliente (euros)
4%

Outros

49%

47%

Retailers

B2B

Vendas por categorias de produto (euros)
2%

Cereais

3%

Pão de forma

4%

40%

Panificação

Bolachas

20%

Alimentação infantil

31%

Massa

A aquisição de novos centros
de produção foi outra via
significativa de

crescimento
para a Cerealto
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Criação de valor
partilhado
O NOSSO MODELO DE NEGÓCIO FUNDAMENTA-SE EM CONSEGUIRMOS
SATISFAZER TODOS OS NOSSOS GRUPOS DE INTERESSE: CLIENTES,
COLABORADORES, FORNECEDORES, SOCIEDADE E CAPITAL. COMO
CONSEQUÊNCIA, CRIAMOS VALOR ECONÓMICO AO MESMO TEMPO QUE CRIAMOS
VALOR PARA O CONJUNTO DA SOCIEDADE, ESPECIALMENTE NOS AMBIENTES ONDE TEMOS
AS NOSSAS FÁBRICAS DE PRODUÇÃO.
Indicador de Sustentabilidade: O nosso contributo (milhares de euros)
Valor Económico Gerado
Valor Económico Distribuído
Despesas Operacionais
Ordenados e prestações dos empregados
Pagamentos aos fornecedores de Capital
Taxas e impostos
Investimentos na comunidade
Valor Económico Retido

2015
81.521
79.991
70.608
7.934
468
905
76
1.530

2014
70.061
68.725
60.637
7.208
286
565
29
1.336

Valor económico distribuído (milhares de euros)
76

905

Taxas e impostos

Investimentos na
comunidade

468

Pagamentos aos
fornecedores de capital

7.934

Ordenados e prestações
dos empregados

Contributo tributário total (direto e indireto)
		
Contributo tributário direto
Segurança Social	Imposto sobre as Sociedades	Outros impostos e taxas
1,34 milhões de euros
0,6 milhões de euros
0,3 milhões de euros
		
Contributo tributário indireto
Segurança Social	IRS	IVA
0,47 milhões de euros
1,57 milhões de euros
0,4 milhões de euros

Contributo tributário total 2015: 4,7 milhões de euros
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70.608

Despesas
operacionais

Superando expectativas
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Excelência
e inovação
QUEREMOS ANTECIPAR-NOS ÀS NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES PARA
CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO RENTÁVEL E SUSTENTÁVEL DOS NOSSOS
CLIENTES, SENDO RFERÊNCIA INTERNACIONAL NO SETOR AGROALIMENTAR
NO DESENVOLVIMENTO E NA INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS, E NAS SUAS
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS. ESTANDO MUITO PERTO DOS NOSSOS NEGÓCIOS E MUITO
FOCADOS NOS NOSSOS MERCADOS.
Rácios inovação 2015

Investimento em I+d

3,2M€

99

Investimento/
Volume de negócios

4%

novos desenvolvimentos
em 2015

I+DEA
Na Cerealto, falar de inovação é falar da I+dea, Centro
de Investigação e Desenvolvimento de referência na
Europa no setor alimentar.
A I+dea é composta por um total de 74 pessoas,
de mais de 10 nacionalidades e diferentes perfis
profissionais: Médicos, Engenheiros Agrónomos,
Licenciados em Biologia, Química e Tecnologia de
Alimentos, Mestres Padeiros e Pasteleiros, entre outros.
A equipa da I+dea divide-se funcionalmente em
três grupos que abarcam, em grande medida, a
inovação, os negócios (gestão por categorias) e os
mercados. Dando suporte aos projetos nos mercados
internacionais, com especial ênfase no britânico e
americano, e ao desenvolvimento das categorias de
alimentação infantil e sem glúten, entre outras.
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Concessão da

patente europeia
da bolacha de baixo
conteúdo calórico
pelo Instituto Europeu
de Patentes

Impacto

O nosso modelo de inovação

Transformação

Produtos completamente novos

Inovação de necessidade ou “READY”

Produtos diferenciados que, partindo de uma
base existente, oferecem ao consumidor uma
característica nova ou diferenciadora

Substituição e melhoria

Substituição de produtos existentes melhorando a sua qualidade
e a melhoria contínua de todos os produtos que fabricamos

Tempo

Embora o nosso principal objetivo
seja antecipar-nos ao futuro e
trabalhar em projetos de longo
prazo com maior valor para o
consumidor, este é um caminho que
passa pela consolidação da inovação
incremental e disruptiva e, numa
primeira fase, na substituição ou
melhoria dos produtos já existentes,
e maioritariamente apreciados
pelos consumidores, para serem os
melhores do mercado.

O nosso desafio para 2016
• Iniciamos a planificação e construção de dois centros de I+D nos Estados Unidos e no Reino Unido.
Queremos estar perto das nossas fábricas e, definitivamente, dos nossos clientes e dos consumidores, a fim de
ganhar em conhecimento, eficiência e velocidade.
• Consolidação da Inovação e Co-inovação
• 10% dos nossos desenvolvimentos respondem a uma necessidade não coberta.
• 10% dos nossos desenvolvimentos respondem às necessidades de coletivos com dietas específicas.

Co-inovação
Na I+dea, foram implementados diversos projetos colaborativos de investigação em 2015 com a finalidade de
transformar a geração de conhecimento em novos produtos e soluções que satisfaçam as necessidades dos clientes.
Destacamos o projeto INNTERCONECTA cujo objetivo consiste em procurar novas soluções em tecnologia
de alimentos para o desenvolvimento de produtos destinados a pessoas com intolerâncias alimentares. Este
projeto, que terminará em 2017, procura trazer conhecimento para a criação de novos ingredientes e alimentos
(produtos lácteos e de padaria) com efeito demonstrado sobre a melhoria digestiva e intestinal em pessoas
sensíveis: celíacos, intolerantes à lactose e outros.
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Novos desenvolvimentos de produto em 2015
No total, foram desenvolvidos 99 novos produtos que foram lançados para os diferentes mercados em 2015,
número que inclui quatro novos desenvolvimentos de gluten free para o mercado do Reino Unido, sobre os quais
foram feitos testes industriais.

Bolachas sandwich
para o pequeno-almoço

Pão de sandwich
multi-cereais

Barras de cereais
tipo granola

Bolacha sandwich
de cereja e lima

Barras de cereal
com marshmallows

99 novos produtos
(sem conservantes nem aromas naturais)

2%
7%

Itália

Alimentação infantil com
leite de cabra

Novos desenvolvimentos por categoria

Novos desenvolvimentos por países
Resto da
Europa

(sem conservantes nem aromas naturais)

2%

1%

Outras categorias

USA

4%

29%

Sem glúten

Portugal

8%

41%

Alimentação infantil

Pastelaria

16%

11%

Ásia

Bolachas

16%

Cereais

24%

África

18%
Pão

22%

UK
*Estes gráficos fazem referência a inovações ou novos desenvolvimentos. Não corresponde ao número de lançamentos de produtos, o qual
duplica o número anterior.
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Máxima Qualidade e Segurança Alimentar
Na Cerealto, trabalhamos para oferecer a máxima qualidade nos produtos que fabricamos e no serviço que prestamos
aos nossos clientes, apoiados nos mais exigentes sistemas de gestão da qualidade e da segurança alimentar. Ao
mesmo tempo, estamos na vanguarda das preferências dos consumidores e sobre as novas exigências e regulações
de cada mercado, através da participação em redes globais e dos mais avançados sistemas de alertas.
Fruto do compromisso com a excelência e em linha com as políticas de Qualidade e Segurança Alimentar da empresa,
focamos-nos em:
• Garantir e melhorar a qualidade dos nossos processos, produtos e serviços.
• Cumprir todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis aos nossos produtos e processos.
• Assegurar que os centros onde fabricamos os nossos produtos cumprem os mais altos padrões de qualidade e
segurança alimentar, que garantam a identificação dos riscos associados aos processos de fabrico e a aplicação de
medidas que permitam a sua minimização e o seu controlo.
• A procura sistemática da melhoria da satisfação do consumidor final e dos nossos clientes.
• Colaborar com todos os níveis da cadeia alimentar com a finalidade de garantir a qualidade e segurança dos
nossos produtos.

Certificações

ISO
IFS	BRC
9001	Food	Food
Pastificio
Mediterranea

✔

Nutriceal Foods		

✔

Produto
Orgânico*

✔

ISO	Kosher**	Halal***
22000

✔		✔		

✔		 ✔

✔		 ✔

* Acredita que os alimentos fabricados estão livres de resíduos e de organismos modificados geneticamente e que foram obtidos com o máximo grau de
respeito pelo meio ambiente e pelo bem-estar dos animais. Amplamente reconhecido nos Estados Unidos e na União Europeia.
** Acredita que os produtos são elaborados de acordo com as normas da religião judaica, pelo que estão aptos para consumo deste coletivo.
*** Acredita que os produtos estão aptos para serem consumidos pela comunidade muçulmana.

No caso da fábrica de Tepeji (México), recentemente adquirida, está-se a trabalhar no sentido de adaptar os
seus sistemas de gestão às normas internacionais de Segurança Alimentar. Neste sentido, no final de 2016, está
previsto certificar-se de acordo com a norma de Segurança Alimentar FSSC 22000.
Sempre com os olhos postos no consumidor final e nos nossos clientes, trabalhamos de maneira contínua para
conhecer as suas expectativas e necessidades, e reduzir ao máximo o número de reclamações recebidas. Para
isso, contamos com um sistema de gestão e seguimento de reclamações e incidências, assim como com um
sistema de avaliação da satisfação dos nossos clientes.
.
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Nutrición saludable
Um dos nossos grandes compromissos é contribuir para a melhoria da saúde dos consumidores e, por este motivo,
queremos oferecer ao cliente e consumidor alternativas de produtos que cumpram as suas preferências nutricionais,
de saúde e bem-estar.
Nessa linha, estabelecemos objetivos ligados à redução de gorduras saturadas, ao aumento de fibras nos nossos
produtos e ao desenvolvimento de produtos destinados a coletivos com necessidades nutricionais específicas.
Em relação às gorduras saturadas, procuramos diminuir a percentagem média de gorduras saturadas e aumentar a
percentagem média de fibras dos produtos que fabricamos.
Em ambos os casos, durante 2015, trabalhámos na obtenção dos dados que nos permitirão medir a evolução e fazer
o seguimento destes objetivos. Continuaremos a trabalhar para identificar as melhores opções quanto a ingredientes
para alcançar o objetivo sem que o produto sofra nenhuma alteração na sua qualidade ou nas suas características
organolépticas.
Na Cerealto, esforçamos-nos também por oferecer soluções para coletivos com necessidades nutricionais específicas
como as pessoas celíacas, diabéticas, hipertensas, etc. É por esta razão que estabelecemos o objetivo de 10% dos
nossos produtos, sobre o total de novos desenvolvimentos, se destinarem a estes coletivos. Durante 2015, este
objetivo foi claramente superado, constituindo mais de 30%. Em 2016, continuaremos a potenciar estes tipos de
desenvolvimentos.

Um dos nossos grandes
compromissos é contribuir para a

melhoria da saúde
dos nossos consumidores
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Referências no desenvolvimento
de produtos sem glúten
OS DADOS TRATADOS NOS NOSSOS MERCADOS DE REFERÊNCIA SOBRE OS PRODUTOS
SEM GLÚTEN REVELAM VALORES DE 44 MILHÕES DE POTENCIAIS CONSUMIDORES (SÓ NO
REINO UNIDO ASCENDEM A 9,6 MILHÕES). ESTIMA-SE QUE O MERCADO GLOBAL CRESÇA
A RÁCIOS DE 20% JÁ QUE OS CONSUMIDORES DE PRODUTOS SEM GLÚTEN RESPONDEM
CADA VEZ MAIS A PERFIS DIFERENTES:

• A doença celíaca atualmente afeta 1% da população mundial.
• Os casos positivos de alergias e intolerâncias ao glúten estão a aumentar.
• Tendência para seguir dietas sem glúten pela crença de que é mais saudável ou pelo desejo de perder peso.
O crescimento previsível da procura de alimentos sem glúten com melhores qualidades organolépticas,
juntamente com o compromisso da Cerealto para com a Sociedade de aumentar a gama de produtos para o
consumo de coletivos com necessidades nutricionais específicas, levou-nos a investir importantes esforços na
pesquisa de alternativas nesta categoria e técnicas que nos permitam uma vantagem competitiva nesta linha.
De facto, contamos com uma equipa especializada na inovação e no desenvolvimento deste segmento, liderado
por especialistas no setor. O seu principal objetivo é, por um lado, conseguir desenvolver a gama sem glúten
mediante uma oferta mais ampla do que a disponível atualmente no mercado, que seja igualmente apetecível
para este coletivo em relação a produtos de características semelhantes e aptos para o consumo da população em
geral. E, por outro lado, garantir que os novos desenvolvimentos sejam acessíveis aos consumidores ao mesmo
tempo que contribuam para o crescimento rentável dos nossos clientes e da nossa empresa, para continuar a
apostar nisso.
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É de destacar que a Cerealto tem uma vasta experiência não só no desenvolvimento, mas também no fabrico
de produtos sem glúten, contando com instalações adaptadas aos mais altos padrões de segurança e qualidade.
Resultado de tudo isso, durante 2015, trabalhámos no desenvolvimento de quase 16 novos produtos, que foram
lançados para o mercado ao longo de 2016.
É de destacar que, alguns deles, já foram submetidos a degustações às cegas, principalmente entre consumidores
do Reino Unido, que os valorizaram muito positivamente e que os qualificaram como produtos superiores
aos já existentes no mercado e inclusive tão apetecíveis como outros produtos com glúten.
Além do exercício anterior, também levámos a cabo com êxito múltiplos testes industrias sobre os novos
desenvolvimentos que nos permitirão lançar a nova gama para o mercado ao longo de 2016, de forma progressiva.
.

sem glúten

O segmento

tende a crescer entre as
marcas de distribuição

Desenvolvimento de

16

novos produtos
sem glúten em
2015

Tarte de queijo

Pain au chocolat

gluten free
Bolachas salgadas de
queijo

Twist de queijo
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Croissant de queijo

Pão de sementes

Confiança e paixão
“Nature isn’t just beautiful.
Even in small doses, it changes the way we feel”
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Falar da Cerealto é falar das nossas pessoas, sem as quais este sonho seria inalcançável.
É a sua paixão, o entusiasmo e a iniciativa que constroem esta realidade ano após ano
e nos permitem alcançar os resultados que, muitas vezes, superaram as nossas próprias
perspetivas.
Em 2015, triplicámos o número de colaboradores como consequência da compra de uma fábrica de bolachas
no México e o reforço das equipas nesse país e no Reino Unido, principalmente.
Este facto apresenta-nos importantes desafios focados em estabelecer as bases de uma cultura
corporativa sólida que garanta a integração dos novos colaboradores na Cerealto, dispondo das
ferramentas e processos necessários para que, respeitando a multiculturalidade e variedade
dos nossos perfis, otimize a gestão de pessoas de uma empresa internacional como a nossa.

Um perfil multicultural, internacional e jovem
É ASSIM O PERFIL DA NOSSA EQUIPA: INTERNACIONAL E MULTICULTURAL,
JOVEM E DIVERSO; COM 11 NACIONALIDADES, ONDE 37% SÃO MENORES DE
30 ANOS E 52% SE SITUA ENTRE OS 30 E OS 50 ANOS; E A IGUALDADE DE GÉNERO
REFLETE-SE EM 50/50 DE HOMENS E MULHERES NOS CARGOS DE DIREÇÃO.
Em 2015, concluímos com uma contratação indefinida de 55% sobre o total de trabalhadores, percentagem
que pretendemos aumentar depois de concluirmos a plena integração das novas unidades de produção. Por
outro lado, a rotação foi pouco significativa e tivemos um total de seis baixas.

11

nacionalidades

37%

22

menores de 30 años

horas de formação /
colaborador
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50/50

homens e mulheres em
cargos de direção

Nº colaboradores

Distribuição por Países

2015

65%

546

181

2014

0

200

400

600

Quadro de pessoal por género

16%

9%

2%

3%

5%

USA

UK

Espanha

Itália

Portugal

México

Distribuição faixas etárias do quadro de pessoal
11%

Mais de
50 anos

38%

Homens

52%

30 a 50
anos

62%

Mulheres

37%

Menos de
30 anos

Novas contratações por género*

Novas contratações por género e país*
País	Homens
Espanha
4
Portugal
8
Itália
3
UK
4
USA
3
México
42
Outros
0
Total
64

53%

47%

Mulheres

Homens

Mulheres	Total
3
7
3
11
0
3
7
11
1
4
59
101
0
0
73
137

*Os gráficos sobre novas contratações fazem referência aos novos postos de trabalhos criados, pelo que não incluem o quadro de pessoal
adquirido pela compra de uma nova fábrica.

Tipos de contrato

Categoria profissional por género

2%

Ett

263

55%

104

Indefinido

43%

Homem
Mulher

93

Temporário

29
MOD*

MOI*

38

46

Estrutura
*MOD: mão-de-obra direta
*MOI: mão-de-obra indireta
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Las características del perfil de nuestros colaboradores y la situación de crecimiento de la empresa hacen que el trabajo
coordinado entre los Departamentos de Comunicación y Recursos Humanos sea fundamental en los procesos de
integración y consolidación de nuestra cultura corporativa, para atender a las necesidades de información y a los procesos,
teniendo en cuenta las peculiaridades de cada cultura y las realidades de cada centro de operación. En este sentido se ha
trabajado a varios niveles: corporativo, mercado y centros de operación.
A modo de resumen, nuestros esfuerzos en comunicación han ido dirigidos a los siguientes objetivos:

Deixa
que saibam!

• Ter os mecanismos e canais de comunicação que garantam que a informação chega a todas as equipas
em cada país, tanto ao pessoal de estrutura como aos operários de fábrica, e adaptar a informação e os
conteúdos à cultura local.

Deixa
que façam!

• Orientado para integrar as equipas de forma a avançarem no sentido da consecução um objetivo
comum. Tudo isto favorecendo a participação de todos na criação de conteúdos, promovendo sinergias entre
mercados, negócios e áreas, assim como a divulgação dos êxitos conjuntos.

Deixa
que sintam!

• Impulsionar os valores da nossa cultura WOW!: inovação, eficiência e trabalho em equipa; através de
ferramentas e a disposição de espaços que fomentem e facilitem a participação ou contributo com ideias, a
divulgação de casos de êxito e boas práticas que possam ser replicadas e, por fim, estabelecendo mecanismos
de resposta e incorporação de melhorias e incentivos.
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Queremos destacar as duas reuniões que celebrámos em El Espinar, Segovia (Espanha), para os
nossos colaboradores de estrutura e em Benavente (Portugal) para todos os nossos colaboradores
neste país.
Reunião Anual Cerealto 2015
• Mais de 135 colaboradores de todo o mundo
• Feira e exposições: outra forma de contar o avanço dos projetos
• Atividades de team-building
• Construímos a maior caixa de sortidos de bolachas do mundo
• Transmissão por video-streaming
Reunião Bi-anual da Cerealto Portugal 2015
• Mais de 100 colaboradores
• Resultados de 2015 e objectivos para 2016
• Modelo de sustentabilidade e video reportagem dos nossos stakeholders
• Reconhecimiento aos nossos lideres que mais se distinguiram
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A nossa cultura
WOW!
A SOMA DO NOSSO PERFIL, A MANEIRA DE TRABALHAR E O USO CONSTANTE DA EXPRESSÃO
WOW! FEZ-NOS PERCEBER QUE O SEU SIGNIFICADO “EXCEDER SEMPRE AS EXPECTATIVAS
DOS NOSSOS CLIENTES” ESTAVA A FORMAR A NOSSA CULTURA CORPORATIVA.
Definitivamente, cada WOW! do nosso cliente, seja interno ou externo, etc. era consequência do esforço constante
para nos anteciparmos, prepararmos, exceder as suas expectativas, ouvi-los e, por fim, transformar.

Fórmula WOW!
Antecipação

Preparação

Transformar

Analisar
Ouvir e
debater
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Exceder
expectativas

Valores e
liderança

Os valores de uma empresa devem ser, sem margem para dúvidas,
reflexo dos componentes da cultura de empresa e do estilo de
direção dos seus líderes.

Neste sentido, conscientes do processo de maturação corporativa no qual nos
encontramos, este ano levámos a cabo um questionário de revisão dos nossos valores.
Este questionário foi respondido por 75% dos nossos colaboradores seguindo a metodologia
Barret: valores individuais, valores atuais da cultura e valores desejados.
As principais conclusões apontam para:
• A paixão e a confiança constituem dois novos valores identificados pelos nossos colaboradores
• A orientação para o cliente, o trabalho em equipa e a paixão são os valores que melhor caracterizam a
nossa cultura

Orientação para
o cliente

Paixão

Valores
Cerealto
Confiança

Eficiência

Inovação

Trabalhar
em Equipa

Este facto levou-nos a refletir sobre
a nossa Visão e Missão, pelo que
este ano começámos um processo
de revisão das mesmas.

Visão
Ser um grupo alimentar líder.
Através da inovação, da
diferenciação e da excelência,
atuando sempre segundo o
compromisso social sustentável.
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Missão
Satisfazer os nossos grupos de
interesse, começando sempre pelos
clientes, antecipando soluções
inovadoras e eficientes que
acrescentem valor e garantam o
desenvolvimento sustentável
da empresa.

Aposta
no talento
Para a nossa empresa, a atração do talento é prioritária, pelo que estamos
a colocar especial ênfase nos processos de seleção, desenvolvimento e
avaliação.
Para a consecução destes objetivos, a Cerealto conta com o apoio da Fundação Grupo Siro, sendo um dos
objetivos a formação dos nossos profissionais através da Escola de Líderes San Pelayo.
Em linha com o nosso Modelo de Liderança Ativa e Responsável, a Escola de Líderes San Pelayo tem como
finalidade dispor das ferramentas que permitam ao nosso pessoal potenciar tanto as suas competências
como aptidões para se desenvolver como líderes.
.

Lutadores, que Inspirem confiança,
Desenvolvam equipas,
		
sejam Exemplo e servidores e
			
se empenhem nos Resultados.
Em concreto, este ano, formámos 90 dos nossos líderes (colaboradores com pessoas a seu cargo, principalmente) no
módulo de Aptidões Comunicativas, que adquire grande relevância com a implementação do Método de Disseminação.
O Método de Disseminação consiste numa ferramenta de comunicação em cascada cujo objetivo é garantir
que a informação relevante da empresa seja partilhada e compreendida por 100% dos nossos colaboradores,
independentemente do seu nível, localização geográfica ou língua, e são os líderes que têm que assegurar que isto
seja assim.
De seguida, detalhamos os dados mais relevantes em matéria de formação:
Indicadores de formação 2015
Investimento em formação (euros)
Total horas de formação
N.º cursos
N.º participantes
Horas formação/empregado

46.143
4.084
53
165
22
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Por outro lado, com a finalidade de acompanhar e potenciar o talento dos nossos colaboradores e alinhá-los
com a Liderança e os resultados que a empresa precisa, desenvolvemos diferentes sistemas de avaliação e
seguimento de todos os níveis.
No caso de os líderes da organização e do pessoal de estrutura, dispomos de um Sistema de Seguimento e
Avaliação focado para facilitar o seguimento mensal do desempenho e para avaliar e melhorar as atitudes do
nosso Modelo de Liderança.
Também realizamos um processo de Feedback 360º, que realizámos pelo segundo ano consecutivo em 2015.
Este consiste na avaliação de todas as chefias intermédias da empresa nas atitudes de Liderança, na qual participa
um amplo coletivo de avaliadores entre os quais geralmente existem: superiores, equipa a seu cargo, colegas e
cliente interno.
.

Igualdade e oportunidades
para todos
O compromisso com a integração do nosso quadro de
coletivos em risco de exclusão social é um fator
distintivo da nossa empresa. Por isso, no nosso
Plano de Sustentabilidade, marcámos um objetivo
mínimo de que 4% do nosso quadro de pessoal
pertença a estes coletivos para 2020, chegando
atualmente a quase 1%.
Com coletivos em risco de exclusão social, referimos-nos a grupos
de pessoas com dificuldades em aceder ao mercado de trabalho. O
nosso caráter internacional faz com que esta realidade seja distinta nos
diferentes países onde operamos, pelo que estamos a trabalhar para definir
e identificar estes coletivos em cada um deles através da legislação vigente e o
contacto com múltiplas associações da sociedade civil. Este ponto é detalhado mais
aprofundadamente na secção Sociedade.

compromisso com
a integração

O

do nosso quadro de coletivos em risco
de exclusão social é um fator distintivo
da nossa empresa
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Um bom lugar
para trabalhar

EM 2015, REALIZÁMOS O QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
LABORAL ENTRE TODOS OS NOSSOS COLABORADORES. OS
RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO FORAM MUITO SATISFATÓRIOS
COMO SE PODE VER DE SEGUIDA (SENDO 10 A PONTUAÇÃO
MÁXIMA):

Da mesma forma, este ano, realizámos um questionário
ao nosso pessoal com a finalidade de conhecer as suas
opiniões e necessidades acerca da conciliação entre avida
laboral e pessoal, pelo qual obtivemos que 61% afirma
que tem um equilíbrio entre ambas. O nosso propósito
para este ano é rever as nossas políticas e implementar
ferramentas que nos permitam melhorar neste sentido.

Índice de Satisfação*
10

9,2
8,3

8

7,3

7,6

8

8,3

6
4

Por fim, em matéria de mobilidade internacional, temos
um programa de acompanhamento que cobre as
diferentes situações que podem ocorrer na incorporação
no posto de trabalho, missões no estrangeiro de curta
ou longa duração. Este programa tenta dar suporte
a necessidades que possam surgir ao nosso pessoal
deslocado, tais como: vistos, procura de alojamento,
carro, seguro médico, etc.

2
0
Espanha

Portugal

Itália

UK

USA

Outros

*Este gráfico não identifica o México devido à recente aquisição da fábrica

Saúde e
segurança

Os Sistemas de Prevenção da Saúde e Segurança dos nossos centros
de produção adequam-se à legislação vigente em cada um dos países
em que operamos.
Em termos gerais, ocorreram jornadas de consciencialização para os riscos de entalamento
e segurança e saúde no posto de trabalho, assim como formações em primeiros socorros,
manuseamento de desfibriladores, PRL básica e avançada, manuseamento de carros elevadores e
segurança alimentar, respondendo às necessidades e ao perfil dos nossos colaboradores.
Detalhamos os índices de sinistralidade das nossas centrais de produção:
Índice de sinistralidade 2015

Países
Portugal
Itália
México
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Índice de
frequência
1,17
0
0,75

Índice de
gravidade
25
0
2

Índice de
sinistralidade
2
0
0

A nossa cadeia
de fornecimento
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O nosso modelo de negócio baseia-se, por um lado, no desenvolvimento de alianças
estáveis com cada um dos nossos grupos de Interesse, incluindo os nossos fornecedores
e, por outro lado, em superar sempre as expetativas dos nossos clientes, ajudando-os a
fazer crescer o seu negócio.
O nosso modelo obriga-nos a trabalhar de acordo com um enquadramento comum em toda a nossa cadeia de
valor, o que exige aos nossos fornecedores, em linha com a nossa missão, visão e valores, o cumprimento das
regulamentações nacionais e internacionais e dos princípios que regem as nossas atividades de negócio.
É nossa intenção que os fornecedores da Cerealto se tornem parte e extensão da nossa empresa, pois
são uma peça essencial na tentativa de conseguir exceder as expectativas dos nossos clientes.

Ética e integridade na
cadeia de fornecimento
UM DOS NOSSOS GRANDES COMPROMISSOS É GARANTIR E PROMOVER A
ÉTICA E A INTEGRIDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. NESTE CONTEXTO,
DURANTE 2015, DESENVOLVEMOS O NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA PARA
FORNECEDORES, QUE FOI APROVADO PELO COMITÉ DE DIREÇÃO A 16 DE DEZEMBRO
DE 2015, ENTRANDO EM VIGOR A 1 DE JANEIRO DE 2016.
Um dos nossos objetivos de sustentabilidade consiste em que 100% dos nossos fornecedores adiram ao nosso
código de conduta, o que esperamos conseguir antes de 2019, tornando-se um requisito imprescindível para novos
fornecedores que comecem a trabalhar connosco.
Os fornecedores ficarão obrigados a cumprir os princípios, os valores e as normas descritos nesse código. Está à disposição
um endereço de correio eletrónico para o qual se poderá notificar qualquer infração: gestionetica@cerealto.com.

Objectividade

Transparência
Confidencialidade

Igualdade

Confiança
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Compromisso

Compromisso para
com as comunidades
onde estamos
Um dos nossos princípios é contribuir para o desenvolvimento e a geração
de riqueza nas comunidades onde operamos. Por isso, favorecemos a
contratação de fornecedores locais, algo que indubitavelmente se repercute
positivamente nas comunidades que nos rodeiam.

Pagamento a fornecedores por países*

% fornecedores locais*
Pastificio

100%

Benavente**

37%

Tepeji

100%

*Pagamentos a fornecedores de matérias-primas e
embalagens e do país.
**As matérias-primas para o fabrico de Alimentação
Infantil devem cumprir normas de Qualidade e
Segurança Alimentar muito exigentes.
Sendo necessária uma seleção obrigatória dos
fornecedores que ofereçam as maiores garantias.

1% UK
2% Espanha
4% Alemanha
4% França
7% México
45% Itália

18% Portugal

19% Holanda

*Fornecedores de matérias-primas e embalagens

Gestão da cadeia
de fornecimento
Pelas características do nosso negócio, os nossos
principais fornecedores são fornecedores de matéria-prima e
embalagens. O nosso objetivo é conseguir trabalhar com uma
base de fornecedores estáveis, onde existam relações de confiança
e se obtenha um benefício mútuo.
Com o objetivo de dispor dos melhores produtos, ao melhor preço e com a máxima qualidade, na Cerealto,
trabalhamos para assegurar que os nossos produtos são elaborados de maneira responsável e sustentável,
com matérias-primas de primeira qualidade. Nessa linha, contamos com um sistema de homologação de
fornecedores que inclui uma série de requisitos muito exigentes de qualidade e segurança alimentar, assim
como de critérios ambientais, sociais e éticos.
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A verificação de que os nossos fornecedores cumpram todos os requisitos estabelecidos faz parte da nossa gestão de
fornecedores. Assim, em 2015, foram auditados 25% e 32% dos fornecedores em Itália e Portugal, respetivamente. No
final de 2019, está previsto que se tenha auditado 100% dos nossos fornecedores, incluindo nessas auditorias os aspetos
éticos, sociais e meio ambientais.
Com a entrada em vigor do Código de Conduta de Fornecedores, a Cerealto fará o seguimento e avaliará o desempenho
em matéria ética, social e meio ambiental dos seus fornecedores, através de diferentes ferramentas como o uso de
plataformas de informação (SEDEX), autodiagnóstico ou realização de auditorias por terceiros. O tratamento desta
informação deverá resultar em planos de melhoria que beneficiem ambas as partes.

Compras matérias-primas (euros)

Compras embalagens (euros)

3% Outros
2% Aromas
4% Açúcares
5% Frutas
8% Cereais

8% Outros
4% Papel
10% Plásticos
22% Latas

31% Cartão

50% Farinhas e
sêmolas

25% Película

28% Lácteos

Pastificio

Benavente*

Nº fornecedores

31 fornecedores

74 fornecedores

% matérias-primas sobre
total de compras (€)

76,67%

58%

% embalagens sobre
total de compras (€)

10,37%

27%

Principais matérias-primas

Sêmola

Cereais, derivados lácteos e hidratos de carbono

Principais embalagens

Película e caixas

Caixas de cartão, cartão, latas, plásticos

% fornecedores auditados

25%

32%

% fornecedores certificados

100% IFS, BRC ou outra
certificação homóloga em
Segurança Alimentar
		

• 100% IFS, BRC ou outra certificação homóloga em
Segurança Alimentar
• 90% fornecedores têm várias certificações
• 78% registados na plataforma SEDEX

Aprovisionamento 		
sustentável 		

100% de palma sostenible certificada RSPO

*Registada na plataforma SEDEX
** Não foram incluídos os dados da fábrica de Tepeji devido à sua recente aquisição
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Comprometidos
com a sociedade
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Comprometidos
com a sociedade
PARA A CEREALTO, O DIÁLOGO COM OS NOSSOS GRUPOS DE INTERESSE É A
BASE DO NOSSO MODELO DE SUSTENTABILIDADE, ONDE AS EXPECTATIVAS
DE CADA UM DELES SE TRANSFORMAM EM DESAFIOS E PARA OS QUAIS A NOSSA
RESPOSTA SE ORIENTA SEMPRE PARA OS SUPERAR.
Por isso, o nosso compromisso articula-se em torno do fortalecimento das nossas relações com os componentes da
Sociedade em comunidades onde temos operações, e mais amplamente nesse mercado, sendo de vital importância
o processo de identificação, priorização e aproximação.
Na mesma linha, contamos com uma política de portas abertas para as nossas instalações que abarca todos os
públicos interessados, desde clientes ou outras empresas do setor interessadas, até organismos da Administração
Pública, associações, instituições educativas, etc.
Uma das nossas grandes linhas de trabalho responde ao compromisso da empresa de incorporar até 2020, 4% de
pessoas em risco de exclusão social. Devido ao nosso caráter internacional, precisamos de definir em cada um dos
países onde trabalhamos as características destes coletivos, os quais se caracterizam pela dificuldade de aceder ao
mercado de trabalho.
Para conseguir isto, apoiamos-nos no estudo da legislação vigente e na aproximação
às Administrações e à Sociedade Civil. Um exemplo disso são as sessões de
trabalho que realizámos com representantes de mais de 10 associações
no Reino Unido que trabalham na integração laboral de coletivos
desfavorecidos: pessoas com incapacidades físicas, perturbação do
espectro do autismo, ex-presidiários, minorias, entre outros. Estas
reuniões ocorreram na Câmara Municipal de Bassetlaw, com o
apoio dos seus representantes..

Incorporação
até 2020 de

4%

de pessoas em risco de
exclusão social
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Associações em que participamos
A Cerealto é signatária do Pacto Mundial das Nações Unidas, pelo qual nos comprometemos a respeitar, promover
e alinhar as nossas operações com os princípios universalmente aceites em matéria de direitos humanos, direitos
laborais, meio ambiente e anticorrupção. Por isso, todos os anos, partilhamos o nosso Relatório de Progresso através
das plataformas designadas para isso.
Da mesma forma, a Cerealto pertence a diferentes organizações nos mercados onde estamos presentes, desde as
quais se incentivam aspetos como o cumprimento normativo, as sinergias entre as empresas do setor ou temas
específicos como I+D, Qualidade, Gestão, etc.

Organizações Empresariais ou Setoriais
- Associação Nacional da Indústria de Alimentação Infantil e Nutrição (ANID), Portugal
- Federação das Indústrias Portuguesas Agro-alimentares (FIPA), Portugal
- Associação Industrial Portuguesa (AIP), Portugal
- Câmara de Comércio de Madrid, Espanha
- CEAL Capítulo Ibérico, Espanha
- ICEX España Exportación e Inversiones, Espanha
- Confindustria de Alessandria, Itália
- Câmara de Comércio Italiana, Itália
- Institute of Grocery Distribution, Reino Unido
- Institute of Directors, Reino Unido
- The Free Trade Alliance San Antonio, Estados Unidos

Investigação e Desenvolvimento
- Campden BRI, Reino Unido
- American Institute of Baking (AIB), Estados Unidos

Instituições Educativas
- EDEM Escuela de Empresarios, Espanha
- North Notts College, Reino Unido
- Sheffield Hallam University, Reino Unido
- University of Leeds, Reino Unido

Administração Pública
- Câmara Municipal de Benavente, Portugal
- Centro per l’Impiego della provincia di Alessandria, Itália
- Department for Business, Innovation & Skills (BIS), UK Government
- Bassetlaw District Council, Reino Unido
- Seguin Economic Development Corporation (SEDC), Estados Unidos
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Participação em Fóruns
		
Destacamos a nossa participação no I Encontro de Alimentação e Bebidas, intitulado “Internacionalização
e colaboração: motores de crescimento do setor”, organizado pelo IPADE e pelo IESE, escolas empresariais de
prestígio no México e em Espanha, respetivamente. Neste encontro, que teve lugar no dia 5 de fevereiro de 2015 no
México, participaram mais de 160 diretores de diversas empresas da indústria de alimentos e bebidas para partilhar
as suas experiências, chaves de êxito e melhores práticas. O nosso CEO, Luis Ángel López, teve a oportunidade de
explicar o nosso modelo de negócio e a nossa estratégia nos mercados internacionais.
Também destacamos a nossa participação nas Feiras de Alimentação, que são uma oportunidade para
continuarmos posicionados nos mercados internacionais, avançar nos projetos com os nossos clientes e identificar
outros potenciais, apresentar os nossos novos desenvolvimentos e identificar tendências de mercado.

Encontro de
Alimentação e Bebidas
IPADE e IESE (México)

PLMA Chicago 2015 (Estado Unidos)
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Doações
Na Cerealto, contribuímos com as sociedades onde operamos através do patrocínio e da publicidade em algumas
atividades locais, doações económicas para associações da zona e, sobretudo, com doações de produtos.
Em 2015, doámos cerca de 10 000 quilos de produtos em Portugal, no México e em Itália, principalmente. Por outro lado,
de seguida, detalhamos algumas das atuações mais representativas:
• Contributo económico para associações em Portugal, como por exemplo: apoio a festas tradicionais de Benavente
como a festa da Sardinha Assada ou da Nossa Senhora da Paz; à Associação Humanitária dos Bombeiros de Benavente
ou à Associação Salvador, que tem como objetivo promover a inclusão das pessoas com deficiência motora na sociedade
e a melhoria da sua qualidade de vida.
• Contributo económico para associações nos Estados Unidos, como por exemplo: apoio à The Free Trade Alliance
San Antonio (Estados Unidos) no âmbito do seu 20.º Aniversário ou à organização do Torneio de Campeões no Texas,
que tem como objetivo angariar fundos para a educação de crianças na região.

Doámos
cerca de

10.000

quilos de produto

62
Relatório Anual Cerealto 2015
Cultivamos futuro

Aniversário da Aliança de Comércio Livre,
San Antonio (Texas)

Premios, reconocimientos y visitas
Destacamos a visita dos estudantes da Universidade do Texas em Arlington à nossas instalações em Espanha, onde
tiveram a oportunidade de conhecer melhor a nossa empresa e visitar o nosso Centro de Inovação, I+dea.
Da mesma forma, destacar o reconhecimento da nossa fábrica da Nutriceal Foods em Benavente, por parte da
Agência para a Competitividade e a Inovação sob a tutela do Ministério da Economia de Portugal, na categoria de PME
Líder 2015 pela qualidade do seu desempenho e perfil de risco. Além disso, a sua menção no principal Diário Económico
de Portugal, que a inclui no seu ranking das maiores PME de Portugal.
Em setembro de 2015, a revista The CEO Magazine publicou uma reportagem com base numa entrevista a Luis Ángel
López acerca da nossa empresa, desafios, marcos de referência, concorrência, etc.
Também tivemos uma importante repercussão em meios mexicanos pela aquisição da fábrica de Tepeji del Río de
Ocampo, no México. Sendo tudo isto uma amostra clara do crescente interesse que despertamos nos mercados onde
trabalhamos.

Bolsas pela Excelência Formativa
No âmbito de colaboração da Cerealto e da Fundação Grupo Siro, todos os nossos colaboradores podem aceder à
convocatória realizada pela Fundação para a concessão de Bolsas pela Excelência Académica.
Todos os anos, são atribuídas bolsas aos filhos dos colaboradores do Grupo que tenham demonstrado um rendimento
académico excelente, com o objetivo de poderem iniciar ou continuar os seus estudos universitários ou superiores
(mestrados, doutoramentos, estudos próprios e cursos de especialização). Avaliam-se todas as candidaturas e faz-se
uma seleção por ‘méritos’ entre os melhores expedientes. Este ano, a comunicação será feita em meados de 2016.
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O NOSSO COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE BASEIA-SE NO PRINCÍPIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL. NA CEREALTO, PROMOVEMOS O USO EFICIENTE DA ENERGIA, ÁGUA, MATÉRIASPRIMAS E EMBALAGENS; E A REDUÇÃO DE RESÍDUOS E EMISSÕES.
A nossa fábrica da Nutriceal tem um sistema de gestão ambiental certificado de acordo com a norma ISO 14001 que
nos ajuda a gerir e controlar os aspetos ambientais próprios da nossa atividade. Por seu lado, o Pastifício iniciou uma
auditoria de eficiência energética e ambiental com uma empresa externa.

Cálculo da pegada de carbono
Durante 2015, criámos uma ferramenta para poder calcular a nossa pegada de carbono nos alcances 1 e 2.
Assim, conseguimos recompilar a informação e obter os dados das emissões das nossas operações em Itália e
Portugal correspondentes aos exercícios 2014 e 2015. Em 2016, incluiremos igualmente o México e o Reino
Unido no alcance.
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Total pegada de carbono 2015: 4.898 t Co2 equivalente
Pegada de carbono por países
2.598,86

2.299,41

Portugal

Itália

Pegada de carbono fábricas T CO2eq
2.285,86

Pegada de carbono Escritórios T CO2eq

2.598,06

13,55

0,80
Pastificio

Nutriceal

Escritório Sintra

Escritório Bolonha

Consumo de recursos básicos
Consumo eletricidade (Kwh)

Consumo de gás (m3)
715.884

704.376

Pastificio

Nutriceal

4.136.228

2.069.274

Pastificio

Nutriceal

Consumo de gasóleo (litros)

Consumo de água (m3)
26.598

14.400

12.803

600
Pastificio

Nutriceal

Pastificio
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Nutriceal

Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental da nossa atividade, durante 2015, continuámos a trabalhar na
redução de consumos básicos como a energia e a água.
Destacamos algumas medidas de eficiência energética:
Nutriceal
• I nstalação de um novo compressor de ar que reduz
o consumo de energia
•R
 ealização de um estudo das fugas de ar
• S ubstituição de iluminação por uma mais eficiente
• I solamento térmico de algumas válvulas
Pastificio
• I niciada a troca para LED da zona de produção e
escritórios
•D
 esenvolvimento do Plano de eficiência energética

Gestão de resíduos
Na Cerealto, assumimos o compromisso de trabalhar na redução de resíduos e na sua avaliação com obtenção de
retorno económico, e estamos a trabalhar nesse sentido. A fábrica de Benavente considera-se uma central com zero
resíduos para escoadouro, com 88% dos seus resíduos valorizados em 2015.
Por seu lado, a fábrica de Itália começou a trabalhar em maior profundidade na gestão e medição de resíduos,
destacando que 90% do total dos resíduos gerados em 2015 foram reciclados. Em relação ao packaging, reduzimos a
gramagem da película e começámos a controlar estes desperdícios.

Total resíduos não perigosos por tipologia (t)

Total resíduos (t)

20

Embalagens
mistas

359

16

Embalagens
de metal

36

Embalagens
de plástico

163

Embalagens de
papel e cartão

40

Película

107
5,3
Nutriceal

Não Perigosos

0,5

52

Outros

138

Embalagens
de madeira

Pastificio

Perigosos
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Total resíduos perigosos por tipologia (t)
0,08

Luminárias

0,80

Resíduos inorgânicos
que contêm
substâncias perigosas

1,76

Óleos e lubrificantes

1,37

Absorventes
contaminados

1,76

Embalagens
contaminadas

Os excedentes e desperdícios originados durante o processo de produção nas nossas fábricas destinam-se ao
fabrico de alimentação animal. Em 2015, o volume de subproduto foi de 227 toneladas entre as fábricas de
Itália e Portugal.

Formação e sensibilização ambiental
A formação e sensibilização ambiental dos empregados são essenciais para alcançar os objetivos de caráter
ambiental que estabelecemos. É de destacar que em 2015, na fábrica da Nutriceal, todos os empregados
tiveram formação sobre boas práticas ambientais, e no Pastifício a formação focou-se na redução do consumo
energético e de água.

uso eficiente

Na Cerealto promovemos o

da energia, água, matérias-primas
e embalagens

67
Relatório Anual Cerealto 2015
Cultivamos futuro

Sobre a memória
Esta terceira memória anual da Cerealto
foirealizadaseguindooenquadramento
da norma internacional Global
Reporting Initiative (GRI), na sua versão
G4 e suplemento sectorial, tanto para
a definição de conteúdos da memória
como para garantir a qualidade da
mesma.
Na presente memória, informa-se sobre a diferentes atividades
e principais impactos sociais, económicos e meio ambientais
da empresa durante o exercício de 2015, assim como de
aspetos considerados relevantes para os grupos de interesse
da empresa. O relatório inclui também informação de anos
anteriores, o que facilita o seguimento da evolução da empresa.
Em relação ao alcance da memória, a informação facultada
ao longo da memória faz referência a todas as sociedades que
formam a Cerealto. Nos casos em que existe uma cobertura e
alcance diferentes dos assinalados, foram feitas as oportunas
especificações.
A memória foi estruturada tendo em conta os assuntos
relevantes da Cerealto, definidos no modelo sustentável
(especificados pelo Comité de Direção juntamente com o
Comité de Sustentabilidade), as principais tendências em
sustentabilidade, o guia G4 e o suplemento sectorial aplicável
à nossa organização e os aspetos relevantes tratados por
empresas do setor.
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Índice de conteúdos GRI
Conteúdos básicos gerais
Indicador

pag

Estratégia e perfil
G4-1.	Declaração do responsável máximo pela tomada de decisões da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a organização
e a sua estratégia................................................................................................................................................................................................................................................................... 6, 7
G4-2. Descreva os principais efeitos, riscos e oportunidades............................................................................................................................................................................. 6, 7,16, 29
Perfil da organização
G4-3. Nome da organização............................................................................................................................................................................................................................................................ 12
G4-4. Principais marcas, produtos e/ou serviços mais importantes da organização.................................................................................................................................. 10, 16-25
G4-5. Lugar onde se situa a sede da organização................................................................................................................................................................................................................... 71
G4-6	Número de países onde a organização opera. Nomeação daqueles onde se realizam operações significativas ou que têm uma relevância
específica para os assuntos de sustentabilidade................................................................................................................................................................................................. 16-25
G4-7. Natureza da propriedade e forma jurídica..................................................................................................................................................................................................................... 12
G4-8. Mercados servidos (discriminação por área geográfica, setores e tipo de clientes e destinatários)................................................................................. 16-25, 33, 34
G4-9. Dimensões da organização informante. N.º de empregados, n.º operações, vendas líquidas...........................................................................................11, 34, 35, 46
G4-10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45, 46
a) N.º empregados por contrato laboral e sexo.
b) N.º empregados fixos por tipo de contrato e sexo.
c) Tamanho quadro de pessoal por empregados, trabalhadores contratados e sexo.
d) Tamanho quadro de pessoal por região e sexo; contratações sazonais.
e) Indique se uma parte substancial do trabalho da organização é desempenhada por trabalhadores por conta própria reconhecidos juridicamente, ou
pessoas que não são empregados nem trabalhadores contratados, tais como os empregados e os empregados subcontratados pelos contratados.
f) Comunique qualquer mudança significativa no número de trabalhadores.
G4-12. Descrição da cadeia de fornecimento..................................................................................................................................................................................................................... 55-57
G4-13. Alterações significativas durante o período coberto pela memória: tamanho, estrutura, propriedade de acionistas ou cadeia de fornecimento........... 14
G4-14. Indique como a organização aborda o princípio de precaução, se for o caso................................................................................................................................................. 34
G4-15.	Elabore uma lista das cartas, dos princípios ou outras iniciativas externas de caráter económico, ambiental e social que a organização
subscreve ou adotou.............................................................................................................................................................................................................................................................. 60
G4-16. Principais associações às quais pertença e/ou entidades nacionais e internacionais que a organização apoia......................................................................... 60, 61
Aspetos materiais e cobertura
G4-17. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 68
a) Elabore uma lista das entidades que figuram nos estados financeiros consolidados da organização e outros documentos equivalentes.
b) Assinale se alguma das entidades que figuram nos estados financeiros consolidados da organização e outros documentos equivalentes
não figuram na memória.
G4-18. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28, 29, 68
a) Descreva o processo que se seguiu para determinar o conteúdo da memória e a cobertura de cada aspeto.
b) Explique como a organização aplicou os Princípios de Elaboração de Memórias para determinar o Conteúdo da memória.
G4-19. Elabore uma lista dos aspetos materiais que se identificaram durante o processo de definição do conteúdo da memória........................................ 28, 29, 68
G4-20. Indique a cobertura dentro da organização de cada aspeto material................................................................................................................................................................ 68
G4-21. Indique a cobertura fora da organização de cada aspeto material...................................................................................................................................................................... 68
G4-22. Descreva as consequências das reformulações da informação facultada em memórias anteriores e as suas causas............................................. Não aplicável
G4-23. Assinale qualquer alteração significativa no alcance e na cobertura de cada aspeto em relação a memórias anteriores............................................................ 68
Participação dos grupos de interesse
G4-24. Elabore uma lista dos grupos de interesse vinculados à organização........................................................................................................................................................ 28, 29
G4-25. Indique em que se baseia a escolha dos grupos de interesse com os quais se trabalha..................................................................................................................... 28, 29
G4-26. 	Descreva o enfoque da organização sobre a participação dos grupos de interesse, incluindo a frequência com que se colabora com
os diferentes tipos e grupos de partes interessadas, ou assinale se a participação de um grupo foi realizada especificamente no processo
de elaboração da memória................................................................................................................................................................................................................... 30, 36, 44, 54, 58
G4-27. 	Assinale que questões e problemas fundamentais surgiram devido à participação dos grupos de interesse e descreva a avaliação feita
pela organização, entre outros aspetos através da sua memória. Especifique que grupos de interesse apresentaram cada um dos
temas e problemas fundamentais..................................................................................................................................................................................................... 30, 36, 44, 54, 58
Perfil da memória
G4-28.
G4-29.
G4-30.
G4-31.
G4-32.
G4-33.

Período objeto da memória (por exemplo, ano fiscal ou ano civil)....................................................................................................................................................................... 68
Data da última memória....................................................................................................................................................................................................................................................... 68
Ciclo de apresentação de memórias................................................................................................................................................................................................................................ 68
Faculte um ponto de contacto para resolver as dúvidas que possam surgir em relação ao conteúdo da memória....................................................................... 71
Índice GRI em relação à opção ‘em conformidade’ escolhida....................................................................................................................................................................... 69, 70
Verificação externa do relatório....................................................................................................................................................................................................................Não aplicável

Governação
G4-34. 	Descreva a estrutura de governação da organização, sem esquecer os comités do órgão superior de governação. Indique que comités são
responsáveis da tomada de decisões sobre questões económicas, ambientais e sociais.................................................................................................................. 12, 13
Ética e integridade
G4-56. Descreva os valores, princípios, padrões e normas da organização, tais como códigos de conduta ou códigos éticos......................................................... 50, 55
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Conteúdos básicos específicos
Assunto material

Indicador

pag

Dimensão económica
G4-DMA Enfoque de gestão
........................................................................................................................................................................ 16-25, 31-35
Gerar um crescimento rentável dos nossos clientes
G4-EC1. Valor económico gerado e distribuído.......................................................... 17, 19, 21, 23, 25, 35
Geração de riqueza para os grupos de interesse
Apoio do Governo ao setor e à criação de emprego
G4-EC2. Ajudas económicas concedidas por entidades do governo....................................................... 33
Compromisso com as comunidades locais
G4-EC8. Impactos económicos indiretos e impacto significativo dos mesmos....... 35, 37, 56, 59, 64
Compromisso com as comunidades locais. Contribuição
G4-EC9. Percentagem do gasto correspondente a fornecedores locais em lugares
para o desenvolvimento eficiente do setor primário
onde se desenvolvem operações significativas......................................................................................... 56, 57
Cadeia agroalimentar sustentável	FP1. Percentagem de compras a fornecedores que cumpram a política de
aprovisionamentos de matérias-primas da empresa...................................................................................... 57
Cadeia agroalimentar sustentável
FP2. Percentagem de compras a fornecedores verificada de acordo com normas
Garantia da qualidade e segurança do produto
internacionais de produção reconhecidas........................................................................................................... 57
Dimensão ambiental
G4-DMA Enfoque de gestão
Cadeia agroalimentar sustentável
Controlo e redução do impacto ambiental
Controlo e redução do impacto ambiental
Controlo e redução do impacto ambiental
Controlo e redução do impacto ambiental
Controlo e redução do impacto ambiental
Controlo e redução do impacto ambiental
Controlo e redução do impacto ambiental
Gestão ambiental
Cadeia agroalimentar sustentável

............................................................................................................................................................ 64-67
G4-EN1. Materiais utilizados, por peso ou volume........................................................................................... 56
G4-EN3. Consumo energético interno................................................................................................................. 65
G4-EN4. Consumo energético externo................................................................................................................ 65
G4-EN8. Captação total de água por fontes....................................................................................................... 65
G4-EN15. Emissões diretas de gases com efeito de estufa (Alcance 1)........................................... 64, 65
G4-EN16. Emissões de gases com efeito de estufa ao gerar energia (Alcance 2)....................... 66, 65
G4-EN23. Peso total de resíduos, conforme o tipo e método de tratamento............................... 66, 67
G4-EN27. Grau de mitigação do impacto ambiental dos produtos e serviços..................................... 64
G4-EN32. Percentagem de novos fornecedores que foram examinados em função
de critérios ambientais......................................................................................................................................... 55, 57

Dimensão social
G4-DMA Enfoque de gestão
...................................................................................................................................45-53, 55-57, 59-63
Criação de emprego
G4-LA1. Número e taxa de contratações e rotação média de empregados,
Ser uma empresa onde queremos trabalhar
discriminados por idade, sexo e região.......................................................................................................... 45, 46
Ser uma empresa onde queremos trabalhar	G-LA9. Média de horas de formação por ano por empregado, discriminada por sexo e
categoria de empregado............................................................................................................................................. 51
Modelo retributivo em função de objetivos e resultados
G4-LA10. Programas de gestão de aptidões e de formação contínua que fomentem a
Liderança	empregabilidade dos trabalhadores e que os apoiem na gestão do final das suas carreiras
Ser uma empresa onde queremos trabalhar
profissionais.............................................................................................................................................................. 51, 52
Modelo retributivo em função de objetivos e resultados
G4-LA11. Percentagem de empregados que recebem avaliações regulares do desempenho
Liderança
e de desenvolvimento profissional discriminado por seco e categoria profissional............................ 52
Ser uma empresa onde queremos trabalhar
Compromisso com a integração e a diversidade
G4-LA12. Composição dos órgãos de governo corporativo e quadro de pessoal, discriminada
por sexo, faixa etária, pertença a minorias e outros indicadores de diversidade............ 12, 13, 46, 52
Garantir e promover a ética e a integridade
G4-LA14. Percentagem de novos fornecedores que foram examinados em função
na cadeia de fornecimento
de critérios relativos às práticas laborais....................................................................................................... 55, 57
Garantir e promover a ética e a integridade
G4-LA15. Impactos negativos significativos, reais e potenciais, nas práticas laborais
na cadeia de fornecimento
na cadeia de fornecimento, e medidas relacionadas.............................................................................. 55, 57
Garantir e promover a ética e a integridade
G4-HR10. Percentagem de novos fornecedores que foram examinados em função
na cadeia de fornecimento
de critérios relativos aos direitos humanos................................................................................................... 55, 57
Garantir e promover a ética e a integridade
G4-HR11. Impactos negativos significativos em matéria de direitos humanos, reais e
na cadeia de fornecimento
potenciais, na cadeia de fornecimento e medidas adotadas................................................................. 55, 57
Compromisso com as comunidades locais	G4-SO1. Percentagem de centros onde foram implementados programas de
desenvolvimento, avaliações de impactos e participação da comunidade local......................... 59-63
Garantir e promover a ética e a integridade
G4-SO9. Percentagem de novos fornecedores que foram examinados em função
na cadeia de fornecimento
de critérios relativos à repercussão social..................................................................................................... 55, 57
Saúde e segurança do consumidor	G4-PR1. Percentagem de categorias de produtos e serviços significativos cujos impactos
em matéria de saúde e segurança foram avaliados para promover melhorias............................. 40, 41
Sistemas de gestão da qualidade e segurança alimentar	G4-PR3. Tipo de informação requerida pelos procedimentos da organização relativos
à informação e à etiquetagem dos seus produtos e serviços, e percentagem de categorias
de produtos e serviços significativos que estão sujeitas a esses requisitos............................................. 40
Segurança Alimentar
FP5. Percentagem de produção realizada em centros certificados por uma terceira parte
Cadeia agroalimentar sustentável
independente, de acordo com as normas internacionais de segurança alimentar............................. 40
Nutrição, saúde e bem-estar
FP6. Percentagem de vendas totais de produtos de consumo, por categoria de produto,
Inovação
que foram sujeitos a uma redução na sua composição das gorduras saturadas,
gorduras trans, sódio e açúcares.............................................................................................................................. 41
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