ANNUAL REPORT

Na Cerealto Siro Foods, continuamos
a cultivar juntos, com entrega e paixão,
para construir um futuro melhor”
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Mensagem do Presidente

Cultivamos sonhos para alimentar mais pessoas todos os
dias, um propósito que exige espírito atrevido e corajoso, capaz
de tornar possível o impossível, que sempre nos caracterizou”

Escrevo-vos estas linhas num momento
difícil e incerto, marcado pela pandemia
do COVID-19, que originou uma crise
sanitaria e socioeconómica de grandes
proporções. Vale a pena fazer uma
breve reflexão inicial acerca do
elevado nível de responsabilidade,
eficiência e solidariedade
demonstrado, nesta altura, pelo
setor agroalimentar e especialmente
todas as nossas pessoas, dando o
melhor de si próprias e tornando-se
num claro exemplo de capacidade
de reação perante mudanças
sem precedentes no consumo, na
capacidade operative da cadeia de
fornecimento ou na capilaridade e
eficiência da distribuição.
Dito isto, no exercício 2019, o processo de
integração da Grupo Siro e da Cerealto num
único grupo alimentar multinacional avançou
com sucesso, graças a termos colaboradores e
líderes capazes de enfrentar os novos desafios, com
o espírito atrevido, corajoso, capaz de tornar possível o
impossível, que sempre nos caracterizou.
O nosso modelo de gestão sustentável continua a impregnar todas
as nossas ações e decisões com a finalidade de criar valor a cada um dos
nossos grupos de interesse. Com este objetivo, a nossa estratégia de
sustentabilidade orienta-se para a melhoria nutricional dos nossos produtos
e a promoção de hábitos mais saudáveis, a diversidade e inclusão de
coletivos em risco de exclusão social, a liderança em economia circular na
indústria agroalimentar, o impulso de um modelo de agricultura sustentável
com o setor primário e a gestão ética
Na Cerealto Siro Foods, estamos a liderar a transição para a economia circular
no nosso setor com um modelo que consiste em revalorizar e conceder uma
segunda vida ao nosso subproduto, o que nos permite minimizar o impacto
ambiental e gerar um retorno económico, ao mesmo tempo que contribuímos
para um menor desperdício alimentar.
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Uma entidade externa independente validou que todas as nossas centrais de
Espanha e Portugal são consideradas “resíduos zero”. Os subprodutos gerados
nas nossas centrais são transformados em comida para os animais, energia
para as nossas próprias centrais a partir da nossa central de biogás ou em
fertilizante orgânico de alto valor para os nossos laboratórios agronómicos.
Graças ao nosso Projeto Alma Prima, somos capazes de repartir valor entre
todos os escalões da cadeia: desde o agricultor ao consumidor. Este projeto,
além de nos ajudar a aprofundar o conhecimento e desenvolvimento da
cadeia de valor das matérias-primas estratégicas da Empresa, para podermos
desenvolver cadeias de valor locais eficientes, sustentáveis e rastreáveis,
permite-nos oferecer aos nossos clientes e consumidores os melhores
produtos nas categorias de bolachas, cereais, snacks e massa, ao mesmo
tempo que criamos riqueza e proporcionamos uma maior estabilidade aos
nossos agricultores.
Faz-me sentir especialmente orgulhoso o trabalho que realizamos na Fundação
Grupo Siro a favor das pessoas em risco de exclusão e, em especial, das
pessoas com capacidades diferentes. Assim, mais de 11% do total do nosso
quadro de pessoal faz parte deste coletivo. A isto juntam-se as inúmeras
iniciativas sociais que a nossa Fundação apoia: as bolsas de excelência
formativa, os tratamentos médicos excecionais aos nossos colaboradores e aos
seus familiares ou a recuperação do património histórico, artístico e ambiental,
que indicam a realidade de um compromisso a longo prazo com os ambientes
onde operamos.
Tudo o que fazemos, fazemos com o desejo de cumprir o nosso propósito
“cultivamos sonhos para alimentar mais pessoas todos os dias”. Incentivamovos a conhecer, através das páginas desta memória, os esforços realizados pela
empresa nos diferentes âmbitos da nossa gestão e onde renovamos o nosso
compromisso com os dez princípios do Pacto Mundial, conscientes do contributo
da nossa atividade no progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) estabelecidos na Agenda 2030.

Juan Manuel González Serna
PRESIDENTE

Mensagem do CEO

A aposta na inovação visibiliza-se nos 17 milhões investidos em projetos
de inovação e melhoria contínua dos nossos produtos, o que representa 3% sobre
o volume de negócios. Este ano, conseguimos lançar 220 produtos nos diferentes
mercados onde temos presença.”
Em 2019, o projeto empresarial da
Cerealto Siro Foods continuou
a avançar no nosso objetivo
de nos posicionarmos no
mercado alimentar global e no
cumprimento da nossa Visão
2030: concentrarmo-nos
nas categorias globais de
Bolachas, Cereais, Snacks
e Massa, em 30 clientes
estratégicos relevantes no
mundo, do setor retail e
B2B, que nos permitam um
potencial de crescimento
de 2000 milhões de euros
de faturação em 2030, com
especial foco na nutrição e
uma aposta decidida pela
inovação, pela qualidade,
pela segurança alimentar e
pela eficiência operativa, com
um modelo de financiamento
sustentável.

Com o objetivo de continuarmos a
consolidar-nos como um grupo de
referência no desenvolvimento e fabrico
de produtos alimentares a nível global,
este ano, realizámos algumas alterações
no modelo de direção e na organização da
Empresa. Assim, reforçámos a nossa equipa
diretiva com profissionais de alto nível e uma longa
trajetória no setor do grande consumo. Nessa linha,
destaca-se a contratação de profissionais de vasta e reconhecida
experiência nos cargos-chave da área de Operações.
Estamos satisfeitos por termos cumprido, no exercício 2019, os objetivos económicos a que nos
tínhamos proposto, num cenário marcado pelo início do processo de desinvestimento estratégico
nos negócios de alimentação infantil, pão e pastelaria. Assim, fechamos o primeiro exercício com
uma faturação de 577 milhões de euros, um EBITDA de 57 milhões e um volume de produção
de 374 000 toneladas. No âmbito do Plano de investimentos, realizámos ações no valor de 37
milhões de euros, destacando-se o aumento das capacidades produtivas nas nossas centrais de
Tepeji (México) e Aguilar de Campoo (Espanha).
Contamos com um modelo único de operações que garante que são fiáveis, robustas e
atrativas, capazes de satisfazer permanentemente as necessidades e expetativas dos
nossos clientes e consumidores. Conseguimos isto garantindo a segurança alimentar, a
qualidade e a competitividade dos nossos produtos, sendo uma empresa ágil e flexível,
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priorizando a segurança e o bem-estar dos nossos colaboradores, com um modelo de
Supply Chain e Compras globais responsáveis e liderando a transformação digital das
nossas centrais.
Na Cerealto Siro, munimo-nos dos recursos necessários para conhecer melhor o cliente
e os consumidores e nos anteciparmos às suas necessidades, aos seus gostos e às suas
exigências. Para isso, baseamo-nos numa análise rigorosa das tendências do consumidor
a nível global, dos mercados em que operamos e na concorrência, que, posteriormente,
concretizamos em planos específicos para cada uma das nossas categorias de produto.
A aposta na inovação visibiliza-se nos 17 milhões investidos em projetos de inovação e
melhoria contínua dos nossos produtos, o que representa 3% sobre o volume de negócios.
Este ano, conseguimos lançar 220 produtos nos diferentes mercados onde temos presença.
O crescimento do negócio e as operações continuarão a ser os nossos grandes desafios e
duas das alavancas sobre as quais assenta o novo Plano Estratégico 2020-2023.
Em 2019, definimos valores e um estilo de liderança comuns conforme a Visão 2030 e um
ambiente global de alta complexidade. Desta forma, os nossos colaboradores e líderes serão
as garantias do cumprimento dos objetivos estabelecidos.
O nível de compromisso das nossas pessoas e o esforço realizado na comunicação a todos os
níveis foram essenciais no processo de integração e transformação cultural da nossa empresa,
que já atinge os 4640 colaboradores entre Espanha, Portugal, Itália, Reino Unido, México
e Estados Unidos. Continuamos a apostar na presença da mulher em cargos diretivos e na
integração de colaboradores em risco de exclusão social, representando 35% e mais de 11%,
respetivamente.
Mais de dois milhões de euros investidos em formação validam o nosso compromisso
com o desenvolvimento das pessoas para conseguir equipas de alto rendimento. A nossa
Universidade Corporativa, San Pelayo Business School, continua a ser uma peça importante
na formação dos nossos líderes.
Aos grandes desafios que enfrentamos para cumprir o propósito da nossa Empresa juntam-se
os derivados da grave crise sanitária e socioeconómica provocada pelo COVID-19. Graças ao
trabalho antecipado, coordenado e eficiente tanto a nível interno, como com os nossos clientes
e fornecedores, conseguimos responder à procura e cumprir a nossa obrigação de garantir aos
clientes e consumidores o fornecimento de alimentos de primeira necessidade.
Apesar do panorama incerto que vivemos a nível mundial, contamos com grandes líderes e
profissionais que, em momentos tão difíceis como este, são capazes de dar sempre o melhor de si
próprios para continuar a cultivar sonhos para alimentar mais pessoas todos os dias..
Muito obrigado a todos pelo vosso empenho e compromisso.

Luis Ángel López,
CEO

Crescimento
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Cerealto Siro Foods em números

577

Milhões de €
Vendas líquidas

220

Lançamentos

100%
Fábricas em Espanha e
Portugal
Descarga Zero
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16
Fábricas

Espanha (12)
Portugal (1)
Itália (1)
Reino Unido (1)
México (1)

37

374.000
Toneladas Produzidas

17

Milhões de €
Projetos de Inovação
e melhoria contínua

Sócio Signatário
Pacto Mundial
Nações Unidas

57

Milhões de €
EBITDA

Milhões de €
Investments

Aumento das
capacidades produtivas
2 linhas de barras de cereais:
Centrais Aguilar de Campoo
(Espanha) e Tepeji (México)

Presença em

50
Países

4.640
Colaboradores

Sobre nos
Somos uma empresa global do setor agroalimentar resultante da fusão
entre o Grupo Siro e a Cerealto que se dedica ao desenvolvimento e

fabrico de produtos à base de cereais especialistas nas categorias

de Bolachas, Cereais de Pequeno-almoço, Snacks
e Massa.

Especialistas em

Temos um profundo conhecimento do consumidor e desenvolvemos produtos que
respondem a diferentes necessidades nutricionais com elevadas doses de inovação.
Fabricamos esses produtos com elevados padrões de Qualidade e Segurança Alimentar
para oferecer aos nossos clientes os melhores produtos a um custo ótimo.

Os nossos Clientes

BOLACHAS

CEREAIS

Sector
Retail
GRANDES CADEIAS
DE DISTRIBUIÇÃO

MASSA

SNACKS
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B2B
GRANDES MARCAS
DE ALIMENTAÇÃO

Mercados estratégicos
Espanha
América

597
32

28,18 M€
1
8,40 M€
2

406,6 M€
3.441
52
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22,95 M€
2

QUADRO DE PESSOAL
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Europa

LANÇAMENTOS

NO nosso modelo de negócio articula-se em quatro mercados
estratégicos: Europa, Espanha, América e Outros (atividade
exportadora), com atividade produtiva em Espanha,
Portugal, Itália, México e Reino Unido

137,1 M€
602
3
5,68 M€
93
3

INVESTIMENTOS

VOLUME DE NEGÓCIOS

Outros

43

FÁBRICAS

ESCRITÓRIOS

5,3 M€

Modelo de direção e organização
Comité de Direção
Conselho Assessor
HContratámos três novos profissionais de vasta experiência

- Juan Manuel González Serna, Presidente do Conselho
- Lucía Urbán López, Vice-presidente do Conselho
- Luis Ángel López, CEO
- Juan Pablo Rodríguez, Conselheiro
- Jordi Vilà i Bosch, Conselheiro
- Antonio J. Fernández, Conselheiro
- Xavier Orriols, Conselheiro
- José Miguel Isidro, Conselheiro
- Daniel Myers, Conselheiro
- Pedro Navarrete, (Secretário do Conselho)

- Luis Ángel López, CEO
- Rut Aranda, Chief of Strategic Business Development
- Javier de la Viuda, Chief of Global Operations
- Javier Leal, Business Director Clients
- Jorge Espuny, Business Director Europe
- Eduardo Domínguez, Commercial Director América
- José Antonio Rodríguez, Chief Financial Officer
- Josep Tura, Chief of People & Organization
- Elena Pérez de Gracia, Director of Controlling
- Paola Castañeda, Director of Communication & Sustainability

Adicionalmente, existem Comités Executivos:
Comité de Desenvolvimento Estratégico de
Negócio, Comité de Negócio e Operações,
Comité Económico Financeiro, Comité de
Pessoas e Organização…

9

Cre
sc

Trabalhando para cumprir o nosso propósito:
o
ent
cultivamos sonhos para alimentar mais
m
i
pessoas todos os dias

Visão

“Atingir uma faturação de 2000 milhões de
euros com uma base de 30 clientes estratégicos
relevantes que nos ofereçam grande potencial
de crescimento, focando-se especialmente
na nutrição e uma aposta decidida na
inovação, na especialização
na especialização nas categorias de bolachas,
snacks, cereais e massa, o equilibrio entre
clientes retail e B2B, e com um modelo de

financiamento sustentável.”
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Op
er

Alavancas
Plano
estratégico
2020-2023

Cultura
e

2030

s
õe
ç
a

rança
e
d
Li

Baseada numa análise
global e rigorosa
das tendências do
consumidor, dos
mercados e da
concorrência.

Focada na melhoria contínua
da sua performance holística
através de 5 eixos de atuação:
Um Modelo de Operações
estandardizado; a melhor
engenharia e tecnologia de
processos; o alcance global
das compras e da cadeia de
fornecimento; a aposta na
tecnologia e na indústria 4.0;
e a confiança em pessoas e
equipas de alto rendimento.

Conforme a Visão e nova
realidade da Empresa,
define os valores dos
colaboradores e as
atitudes dos líderes
que nos garantirão
a consecução dos
objetivos estabelecidos.

>

ea
> Auditoria
do modelo
de gestão
> Políticas de
voluntariado
corporativo

>R
 eciclagem e
revalorização
de resíduos

Eixos estratégicos

st
ão

Ge

Uma estratégia em
sustentabilidade alinhada
com a nossa realidade e visão,
com foco nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
e Prioridades do setor”

>S
 oluções de
packaging
sustentável

Nutrição e
bem
-es
tar

ar

ic

eg
Strat

>L
 uta contra a
malnutrição e
fome no mundo

éti
ca

> Modelo de relação
com os grupos
de interesse
> Modelo sólido de
governação da
sustentabilidade
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>D
 esperdício
alimentar

fi ciência no
lar e e
ircu
naturais
ia c cursos
om s re
on do
Ec uso

>P
 romoção de
estilos de vida
saudáveis

> Promoção de
ferramentas
e práticas
sustentáveis

cultura sustentáv
Agri namento res el e
pons
io
ovis
áve
r
p
a
l

>M
 elhorias
nutricionais
>M
 arketing e
rotulagem
responsável

>M
 elhoria de
condições
de vida dos
agricultores

o
ão de
so gru
cia pos
l

>

> Promoção de
conduta ética
e responsável
> Incentivo aos
entre os
fornecedores
fornecedores
locais

s

>

O nosso modelo de
sustentabilidade

>E
 ficiência
no uso de
água e energia
>P
 romoção
das energias
renováveis

> Igualdade
de género

sã s
u
l
nc lu
e i exc
> Integração
e
d de
a
de coletivos
d
i
Divers risco
vulneráveis
em
> Melhoria de
>P
 romoção
dadiversidade

oportunidades
de emprego de
jovens

Os nossos

Marcos 2019
1ª empresa de
Espanha a aderir ao
The Valuable
500
iniciativa surgida
em Davos para a
promoção de pessoas
com incapacidade nas
empresas globales

Renovação do
crédito sindicado
sustentável

100% das fábricas em Espanha
e Portugal são descarga zero

na categoria de
Grande Empresa pela
nossa liderança em
Economía
Circular

11,40% de colaboradores com

81-86%
em

100
Principais pontos fortes: conduta
ética, investigação, inovação
e desenvolvimento, economia
circular e gestão de resíduos,
gestão de pessoas e diversidade,
gestão de grupos de interesse,
cadeia de fornecimento e
economia local

Decálogo de sustentabilidade
da Indústria alimentar
Ministério de Agricultura,
Pesca e da Alimentação
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Prémio

incapacidade ou risco de exclusão social

47,30% e mulheres na management
22,10% de sêmola utilizada de
fornecedores aderentes da Alma Prima
A redução de açúcares numa seleção
de categorias de produtos oscilou entre

8,86% y el 31,43%

#90

Merco empresas

#84

Merco Responsabilidade
e Direção

#59

Merco Líderes
O nosso Presidente

#61

Merco Talento

Visão do
Consumidor
Nutrição e
Vida saudável
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Munimo-nos dos recursos necessários para entender muito bem o cliente
e os consumidores e nos anteciparmos às suas necessidades, aos seus gostos e às suas exigências”

Macrotendências

2025

Nutrição e Vida saudável

do

cu
lad

Maior preocupação dos
consumidores, que continuaram
a procurar, em 2019, produtos
com menos açúcares, menos
sal, menos aditivos, menos
gorduras, mais fibra e mais
proteínas, assim como o uso de
grãos ancestrais como a quinoa,
o milho, a espelta, a aveia ou as
sementes de chia.

de parceria
o
n
plaMinistério da Saúde AEC

o

ao

Empenhados em reduzir
entre 10-15% os açúcares, as
gorduras e o sal dos nossos
produtos

Reduzimos
o baixo teor
em açúcares
abaixo de 21,9 g
nas bolachas animadas e relevo
30% nos cereais Chocodays.

Comodidade perpétua
Novos estilos de vida dos consumidores,
onde escasseia o tempo.
Oferecendo experiências
Conceção de produtos que ofereçam experiências
únicas e diferentes.
Transparência honesta
Resposta à preocupação e necessidade de
informação sobre a composição dos alimentos
através da rotulagem.
Escuta da natureza
Atentos às dádivas que a natureza dá e usá-las para
criar produtos diferenciados, saudáveis e funcionais.
Sustentabilidade real
O consumidor procura alternativas que minimizem o
impacto nas alterações climáticas, no uso de recursos
naturais, na acessibilidade aos alimentos
e no desenvolvimento local.
Nutrição para todos
Produtos mais saudáveis e adaptados às suas
necessidades específicas.

N
SA
O

14

enta iRa
m
a
r
da
er
f
r
sa

A nossa área
Market Intelligence

Signa
tár
Vin ios

An
os

Na Cerealto Siro Foods, a inovação e o desenvolvimento,
liderados pelo nosso centro de inovação I+dea, tornam-se
a alavanca fundamental da nossa estratégia de
crescimento. O I+dea garante-nos a identificação
precoce das mudanças normativas e o conhecimento
científico e tecnológico, do mercado e das necessidades
do consumidor.

Os nossos produtos
respondem à procura de
produtos mais saudáveis

Madalena de
centeio integral e
Madalena de trigo
100% integral*

Pastelaria
Flocos de arroz
integrais naturais,
chocolate e frutos
vermelhos**

Barra Linha V
chocolate, Barra Linha
V mirtilos e Barra
chocolate leite*

Cereais

Redução
de açúcar
e sal

Bolachas pequenoalmoço frutos vermelhos
e bolachas pequenoalmoço chocolate*

Bolachas

Sem adição
de açúcar e
integrais

Bolacha
torrada*

Sem
adição
de açúcar

Cookies, Sanduíche
chocolate e
Sanduíche iogurte
pequeno-almoço*

Sem
adição
de açúcar

** Representam melhorias nutricionais dos nossos produtos
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Pão

Bolacha Zoos
Continente e
Dinossauros
chocolate leite

Com
AGAO

Pão sem côdea
integral**

Redução
de açúcar

Redução
de açúcar
e gordura

Sem óleo
de palma

Redução
de açúcar

Pão 12 cereais e
sementes e Pão
sem glúten**
*Representam melhorias em relação ao mercado

Barra chocolate
e Barra frutos
vermelhos **

Recheio
chocolate avelã **

Bolacha
Dourada*

Sem adição
de açúcar e
com AGAO

Com
AGAO

Pão integral**

Redução
números E
e redução
de açúcar

Eliminação
alérgenos

Indicadores de inovação
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220

Milhões de €
Projetos de inovação
e melhoria contínua

Lançamentos

3

Espetáculos Shows
Para clientes B2B

1.135

Cereais 17%

17%
Nutrição
infantil

40

Protótipos comestíveis
Apresentados a clientes

3%

Volume de negócios

Pastelaria 9%

Somos referência na indústria agroalimentar
na criação de ferramentas de inovação aberta
orientadas para potenciar a criatividade, identificar
talento e melhorar na resposta a necessidades
estratégicas”

+500
Revisões

América 14%
32% Bolachas

% Lançamentos
de produtos
por categorias

Outros 20%

% Lançamentos
de produtos
por região

REGULAMENTAR

1.500

Degustações pelo
painel de especialistas

24% Massa

+600

Especificações
técnicas

+250

Consultas Legais

PROJETOS
COLABORATIVOS

INTELIGÊNCIA
DE MERCADO

+30
LABORATÓRIO
SENSORIAL

63% S
 ul da
Europa

12

Projetos
ativos

Estudos de
vida útil

legais
de Packaging

Norte da
Europa
3%

Pão
5%

122

estudos com
consumidores
Pedaços de
opinião

+80

Avaliações
técnicas

Maquinaria de fábrica
(fornos)

+30

Relatórios
técnicos

Para consultas de
qualidade e mercado

Inovação aberta

CO-INOVAÇÃO

Concluídos:
Projectos com
universidades,
centros
tecnológicos e
empresas externas

Concluídos:
SmartFoods
Biolabel
Ranciel
Pão saudável
Cosebal

35

Estudos com o iRadar

6

Edições iNews

7

Conferências
especialistas externos
Open Forum

3

Dias de inovação,
desafio de inverno e
internacional

12 desafios da indústria 4.0 do Ministério da Indústria. Incentivar modelos de inovação
aberta e reunir doze casos de êxito de colaboração empresa&startup.

16

Modelo de Inovação
de Cerealto Siro Foods
a

lachas

> Uso de gorduras mais saudáveis
> Uso de frutas, cereais integrais, superalimentos e cereais ancestrais

Inovação
Disruptiva

> Melhoria da rotulagem
> Eliminação do óleo de palma Redução de açúcares e gorduras Ampliar a gama de
mueslis e barras sem adição de açúcar
> Novos sabores e formatos em mueslis e barras

M ass a

Utilizamos os big data
e a inteligência artificial

ac h
Boel arroas
z
d

Snacks

Eixos de trabalho

> Conhecimento do consumidor através do
neuromarketing e da neurociência.
> Desenvolvimento de tecnologia que permita
a eliminação de combustíveis fósseis nas
nossas fábricas.
> Nova gama de produtos On the go baseados
em receitas culinárias e naturais.

Pão

> Eliminação de números E
> Produtos clean label

reais
Ce

Inovação
Incremental

> Donuts de
Natal

m entaç
Aliinfantilão

Oferecemos ao
consumidor uma
característica nova
ou diferenciadora

stelari
Pa

> Redução de açúcares e gorduras
> Redução/Eliminação de números E
> Otimização de custos de receita Melhoria contínua de produtos
> Uso de produtos frescos

Substituição
e melhoria
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>B
 olachas com gengibre e amaranto
>B
 olachas salgadas nova tecnologia e textura
>D
 igestive Thins com chocolate

Bo

Orientado para a melhoria
nutricional dos produtos

> Eliminação do óleo de palma
> Redução de açúcares e gorduras
> Eliminação de açúcar sem usar adoçantes
intensivos

> Espirais multicereais e lentilhas e quinoa
> Gama de produtos Organic produce range

> Snack de fatias de batata-doce fritas a vácuo

>P
 anquecas infantis de arroz com cenoura e abóbora
e com maçã

Alimentação inteligente
Primeiro snack “inteligente”: panqueca de arroz
com ervilhas e lentilhas. Inteligência Artificial ao
serviço dos nossos clientes para melhorar os nossos
produtos e adiantarmo-nos às necessidades do
consumidor”

A nossa ferramenta de
Inteligência artificial.
Criada juntamente
com a IBM.
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A partir das análises realizadas pela
I+Radar desenvolvemos e lançámos
uma panqueca de arroz com
ervilhas e lentilhas. Este novo
snack, vendido no Reino Unido,
responde à tendência detetada de
aumentar o consumo de proteínas de
qualidade, com a combinação de cereais
e legumes, que dêem resposta a

vegans, vegetarianos, celíacos
e aos consumidores que querem
aumentar o consumo de fibra.

Capaz de analisar e antecipar
os gostos dos consumidores
de maneira quase instantânea
e global. Permite-nos ouvir o
que dizem os consumidores e
especialistas em redes sociais,
blogs e fóruns de especialistas,
utilizadores e influencers, jornais

Operações
fiáveis,
robustas e
atrativas
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O nosso Modelo de Operações
Pilares do Modelo de Operações da Cerealto Siro Foods

A melhor engenharia
e tecnologia de
processos

Segurança e Saúde

O nosso
“one production
system”

Cadeia de
Fornecimento
e Compras Globais

Transformação
digital e
tecnologia 4.0

Pessoas e equipamentos de
alto rendimento
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O nosso Modelo de Operações foi
configurado com a finalidade de garantir
que seremos uma melhor empresa a cada dia
que passa, capazes de criar valor aos nossos
clientes e consumidores permanentemente.”

Qualidade

Trabalhamos para tornar as nossas operações uma vantagem
competitiva. Com este objetivo, investimos na melhor
engenharia e tecnologia; entámos o nosso “one production
system” que nos permite que todas as centrais trabalhem da
mesma maneira, de forma estruturada e com o foco na melhoria
contínua para sermos mais competitivos, eficientes, ágeis e
flexíveis; apostamos numa transformação digital transversal
a toda a cadeia de valor que se foca em conseguir transformarnos em fábricas inteligentes que resultem numa maior
competitividade e agilidade; contamos com um modelo de
supply chain e compras globais e responsáveis; e com a
confiança nas nossas pessoas e equipas de alto rendimento.
Tudo isto garantindo a segurança alimentar e a qualidade
de dos nossos produtos, assim como ambientes de trabalho
seguros e saudáveis para as nossas pessoas, ao mesmo tempo
que respeitamos o meio ambiente.

O nosso Modelo único de Operações conta com ferramentas e processos que garantem
a segurança das nossas pessoas; a entrega todos os dias do produto com a qualidade
exigida pelos nossos clientes e consumidores e a eliminação de perdas de todo o tipo
através da melhoria contínua e da agilidade.

0
0 0

3
+

100

%

Qualidade e segurança alimentar
A garantia e a melhoria da qualidade dos processos, produtos ou serviços são
essenciais para o desenvolvimento sustentável da Cerealto Siro Foods e, portanto,
uma referência em todas as ações que realizamos.
O nosso Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar baseia-se nas
normas internacionais de referência: IFS, BRC e FSCC22000, assim como nos
princípios do Codex Alimentarius.
Certificações
Fábrica
Espanha

IFS

BRC

FSSC 22000

VB1		
VB2-VB6

12%

VB3
Toro
Jaén

Redução no número de
queixas em relação ao
exercício anterior

Aguilar
Medina
Briviesca
Navarrés
Paterna
Antequera

Trabalhamos para
satisfazer as necessidades
e expetativas dos nossos
clientes e consumidores
através da qualidade e
segurança nos produtos.”

21

Reino Unido

Worksop

Portugal

Mem Martins

Itália

Silvano d´Orba

México

Tepeji

Certificações específicas de produto

BIO

RSPO

KOSHER

HALAL

UTZ

Transformação digital ao serviço
da competitividade
A transformação digital e as novas tecnologias constituem um pilar estratégico que nos
oferece mais eficiência, competitividade e agilidade
O nosso processo de transformação digital avança sobre a Tecnologia - adequada às
necessidades -, as Pessoas - responsáveis por integrá-las nos seus processos diários e a Simplificação - através de processos simples de gerir.

Orientados para
aumentar a agilidade,
rastreabilidade,
fiabilidade, robustez e
grau de digitalização
dos processos:
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Implementação do
modelo de “Fábrica
sem Papéis” na central
VB1 (Bolachas) e no
negócio de Massa,
conseguindo que todas
as categorias de produto
encontram-se sob este
modelo de trabalho.

Implementação de
uma plataforma
para a gestão
centralizada
dos processos
de auditoria na
central e a execução
destas através de
dispositivos móveis.

Conceção e arranque do
projeto Sap Ariba para
a gestão integral dos
nossos fornecedores.

A gestão autónoma por
parte dos fornecedores das
faturas através de um portal
web.
- O processo de entrega
de folha de vencimento a
através de uma plataforma
acessível por dispositivos
móveis.
- A atribuição de
ferramentas de trabalho
aos colaboradores de
escritório que permitem
eliminar tarefas repetitivas..

Avançamos para as fábricas inteligentes”

O Projeto Fábricas Sem Papéis é um exemplo
de otimização dos processos produtivos através da
aplicação da tecnologia. Garante a gestão completa
da informação da fábrica em tempo real (controlo
de stocks, rastreabilidade, variáveis de processo e
qualidade), otimizando os fluxos de material e permitindo
um controlo eficiente da cadeia de fornecimento, desde a
origem até ao cliente final.

Um dos nossos objetivos consiste em

sistematizar toda a informação
disponível (big data) com a
meta de modelizar o processo
de produção e obter, assim, fábricas

inteligentes que permitam ser preditivos,
conhecendo em detalhe os processos
produtivos, identificando padrões de
comportamento e detetando incidências
na produção em menos tempo.

INDÚSTRIA
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Participaram no Congresso Indústria Conectada
4.0 compartiendo partilhando a nossa experiência em:
>A
 plicação da inteligência artificial para antecipar
as necessidades dos consumidores.
> Digitalização do campo para obter melhores
rendimentos e garantir a rastreabilidade.
>S
 ensorização das fábricas para garantir os
parâmetros e variáveis de processo aos quais se
devem submeter os produtos para assegurar a
máxima qualidade.
>F
 ormação aos colaboradores para que
desenvolvam novas capacidades para superar
barreiras tecnológicas.

Ambientes seguros
O nosso objetivo é continuar a melhorar as condições de segurança e saúde dos colaboradores e
avançar para os zero acidentes..
>N
 ova Direção Global de Qualidade e Segurança e Saúde,
>P
 olítica de Segurança e Saúde
> Comités de Segurança e Saúde
>R
 esponsável de Prevenção de Riscos Laborais em cada central

Estamos empenhados em garantir a
segurança, a saúde e o bem-estar da totalidade dos
colaboradores que prestam os seus serviços nos
nossos centros de trabalho.”

Algumas açoes

191
acidentes
de trabalho
com baixa

Índice de sinistralidade
Índices discriminados por sexo
Índice de frequência
Índice de gravidade
Índice frequência (IF): (n.º acidentes com
baixa/ n.º de horas trabalhadas) x 1 000 000
Índice de gravidade (IG): (n.º dias não
trabalhados / n.º de horas trabalhadas) x 1000
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Homens
29,2
0,63

Mulheres
26,8
0,72

Total
28,1
0,67

>R
 ealização das avaliações de riscos
> Instalação de sistemas de proteção
>R
 evisão de equipamentos de proteção individual
>R
 ealização das formações específicas
>E
 studos de iluminação e ruído
>R
 euniões com o Comité de Segurança e Saúde no Trabalho
>R
 evisão e atualização de instruções de trabalho
Temos identificados os coletivos com uma maior vulnerabilidade de sofrer
acidentes no trabalho e contrair doenças profissionais com a vontade de
responder individualmente às suas necessidades em matéria de segurança e
saúde no trabalho:
>C
 olaboradores com incapacidade ou com atestados médicos com
restrições.
>P
 essoal de manutenção que realiza trabalhos pouco habituais e que
requerem especialização e formação.
>P
 essoal exposto a riscos de incêndio, queimaduras, distúrbios
musculoesqueléticos, quedas, stress térmico, etc.

A nossa Cadeia de Valor

Na Cerealto Siro Foods, trabalhamos a sustentabilidade na nossa cadeia de valor desde as nossas matérias-primas, produção e comercialização com uma visão global dos seus
impactos económicos, ambientais e sociais e otimização dos recursos para dar à sociedade, aos nossos clientes e aos consumidores um produto de qualidade e ao melhor preço.

Trigo Duro
para elaborar
a nossa massa

Abastecimento

Produção
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Fábrica sem
papéis

28.000 Tn

Agricultores
Aliados

Matérias-primas: Cereais,
farinhas,…

AcordoACOR

Cooperativa de 4000
agricultores de
Castela e Leão

Bolachas

100% Descarga Zero
Certificado DNV

Cereais para
pequeno-almoço

136

Compra
Responsável

Fornecedores

Fornecedores de
matéria-prima auditados
aderentes da SEDEX

Outras ferramentas - Sistema de compliance

ODS

- Código de conduta fornecedores

Transporte

Especialistas
em categorias
Snacks

Massa

469.828 (m3)

4.640

Pegada hídrica

Colaboradores

Social

64%

Embalagens de cartão,
plástico e papel

Sócio Signatário
Pacto Mundial Nações Unidas

Meio Ambiente

Auditorias a Fornecedores

+35 Milhares Tn

Laboratórios
agronómicos

Económico

Fornecedores aderentes
ao nosso
Código de Conduta

429 Milhares Tn

3

Alma prima

digestate
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20 Milhares Tn

Pessoas

100%

140

A maioria dos nossos
fornecedores de
matérias-primas e de
embalagens situam-se
na Europa

Principais impactos

Tn

50.521 CO2 GEI
Emissões

100%

Energia verde

(fábricas Espanha)

Centrais de produção:

IFS, BRC, FSSC 22000,
BIO, RSPO, Kosher,
Halal, UTZ

Central Biogás
Pegada ambiental
Zero

577 M€

Packaging
sustentável

Vendas líquidas

Distribuição e
comercialização

36.000 Tn
Ração Animal

Economia
Circular
Revalorizar e conceder uma
segunda vida aos nossos
resíduos e subprodutos

Alma Prima. Promovendo um modelo
de agricultura sustentável

Com foco no desenvolvimento
de cadeias locais eficientes,
sustentáveis e rastreáveis,
potenciando o valor entre todos
os escalões da cadeia: desde o
agricultor ao consumidor.”

O nosso projeto estratégico global focado na otimização e no conhecimento da cadeia de valor das matérias-primas
estratégicas para a Empresa com as quais fabricaremos os nossos produtos nas categorias de Bolachas, Cereais,
Snacks e Massa com a finalidade de serem os melhores e mais competitivos produtos do mercado.
Através deste projeto, obtemos um conhecimento profundo de diferentes cadeias de fornecimento mediante a
análise rigorosa dos principais atores e drivers do mercado de maneira que podemos caracterizar cada cadeia de
valor e focar-se nas variáveis relevantes para o negócio do Grupo.

Vanguarda
tecnológica:
Com foco na
trigo duro, milho
e trigo mole e identificação
de outras oportunidades
no arroz e a avena.

eficiência e
rentabilidade,
Simplificação e
rastreabilidade
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20.000 Tn

Laboratórios
agronómicos

XIII Jornada
de Agricultores
40 agricultores
de Castela e Leão

Trigo duro utilizadas
para elaborar
a nossa massa

140
Agricultores
locales

Acordo
ACOR

Objetivo: continuar com
a formação dos nossos
agricultores e incentivar
o cultivo de trigo duro
na região

Cooperativa de
4000 agricultores
de Castela e Leão
“Fomentamos a compra local, criamos riqueza e ajudamos a
conseguirem uma maior estabilidade a médio e longo prazo e
segurança sobre o preço final do trigo.”
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Líderes em
Economía
Circular
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Líderes em Economía Circular
Toda a gestão dos resíduos é realizada pela Tuero, o nosso partner especialista em
economia circular e soluções ambientais.

G e st ã

o dos re

sí d

uo

s

100%

Centrais em Espanha
e Portugal
DESCARGA ZERO

Certificado
pela DNV

A nossa Central
de biogás

Packaging
sustentável

Apostamos
nas energias
renováveis
A entidade de verificação DNV validou que
as nossas centrais de Espanha consideramse resíduos zero ao confirmar que a
gestão dos resíduos gerados nas nossas
atividades produtivas foi realizada para a
sua recuperação, reutilização ou valorização,
evitando que tenham como destino final a
eliminação em aterro.
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Pegada hídrica

Subproduto das
nossas Fábricas
RAÇÃO ANIMAL

Uso sustentável
dos recursos

Geramos combustível
e fertilizante
ecológico

Papel, cartão, plástico,
embalagens metálicas e sucata.
Reciclagem Óleos e gorduras.
Elaboração de biodiesel. Lodos e
sobras. Compostagem e biogás.
Resíduos de natureza perigosa
Reciclagem.

36.000 Tn

O nosso modelo de
economia circular consiste
em revalorizar e conceder
uma segunda vida aos nossos
resíduos e subprodutos, o
que nos permite minimizar o
impacto ambiental e gerar um
retorno económico, ao mesmo
tempo que contribuímos
para um menor desperdício
alimentar.”

Consumo
energético

Apostamos
nas energias
renováveis

Iniciativas
de eficiência
energética

Resíduos gerados nas centrais de Espanha e geridos pela Tuero
em 2018 e 2019

Empenhados
em reduzir
a pegada
ambiental
das nossas
operações
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Uma das linhas de trabalho do nosso centro de inovação está
relacionada com a redução da geração de embalagens.
Ações realizadas:
> Embalagens compostáveis e plastic free para massa.
>P
 elículas monomateriais em bolachas e barras.
>N
 os novos lançamentos, tenta-se desenvolver películas monomateriais
que sejam 100% recicláveis. Películas alternativas ao PP/PET que
garantam a reciclagem pós-consumo.
> Eliminação / substituição de packaging secundário de plástico
substituindo-o por película em panquecas.

compromisso com o meio ambiente é
uma referência nas ações realizadas
pela Empresa”
O Grupo tem todos os seus centros produtivos em Espanha com um
sistema de gestão ambiental certificado com base na norma ISO 14001,
superando-se com êxito em 2019 as respetivas auditorias anuais tanto
internas como externas.

As nossas emissões ascenderam a 50.521
toneladas de CO2 equivalente, o que representa uma
descida notável em relação ao exercício anterio.
Pegada de carbono (toneladas de CO2 equivalente)
2018
63.282
6.065
69.347
0,14

Alcance 1 (combustão estacionária e móvel)
Alcance 2 (consumo de eletricidade)
Total Tn CO2 Eq.
Total Tn CO2 Eq./ Tn fabricadas

2019
44.116
6.405
50.521
0,11

Pegada de carbono por países
2018
2019

Espanha

Itália

Reino
Unido

México

4.856

Embalagens
sustentáveis

* Este número inclui subprodutos num total de 36 633 860 kg destinados a ração animal

5.942

2019
153.566
41.177.654*

2.895

2018
59.205
47.998.131

36.749

Pegada
ambiental
Zero

Residuos (Kg)
Residuos perigosos
Residuos não perigosos

43.182

Planta
VB/7

1.192

A central de biogás da Tuero permite-nos gerar:
>O
 gás natural necessário para os nossos processos produtivos a partir
de resíduos procedentes de lodos de depuradora, resíduos orgânicos,
massas em mau estado…
>O
 utro subproduto, digestor, usado como fertilizante orgânico de alto valor
e destinado aos laboratórios agronómicos do Projeto Alma Prima.

2.442

A totalidade do seu consumo
energético Fontes Renováveis

>P
 articipamos no Cluster de Alterações Climáticas da Forética,
constituído por mais de 50 empresas que trabalham para liderar o
posicionamento estratégico face às alterações climáticas na agenda
empresarial, dialogar e trocar opiniões e boas práticas, fazer parte do
debate global e ser agentes principais nas decisões que se tomarem
a nível administrativo.
>D
 urante 2019, este Cluster abordou os segredos necessários para a
transformação empresarial para responder à descarbonização da
economia para 2050.
>C
 umprimos o nosso compromisso de reduzir as emissões entre
15-20% em 2030 já há dois anos.
>A
 totalidade do consumo de eletricidade das centrais de Espanha
procede de fontes renováveis, pelo que as suas emissões de
alcance 2 são zero.

2.816

5M€

Investimento

3.579

28.000 Tn/ano
Digestor orgânico
ou fertilizante

400

M3 de gás/Hora

16.214

Resíduos Geridos

Luta contra
as alterações
climáticas

Geramos combustível e
fertilizante ecológico

A nossa Central
de biogas

300.000 Tn/ano

Aspiramos a ser um dos principais atores na construção de uma
sociedade baixa em carbono.

Portugal

Consumo energético (GJ)
2018
441.380
874.060
1.315.440
2,60

2019
428.974
698.021
1.126.995
2,62

Pegada
hídrica

Eletricidade
Gás natural
Total
Total por tonelada fabricada

Empenhados
com as energias
renováveis

Na Cerealto Siro Foods, estabelecemos objetivos exigentes
no que se refere à redução dos consumos de recursos, entre
outros, a diminuição de 15-20% do consumo de água até
2030, o projeto “Fábrica sem Papéis” ou o avanço no uso de
fontes de energia renovável.

Iniciativas
de eficiência
energética

Uso sustentável
de recursos
Consumo
energético

Na Cerealto Siro Foods, temos uma
ferramenta que nos permite monitorizar os
consumos de eletricidade, gás e água que se
realizam nos diferentes centros produtivos.

> A totalidade do consumo de eletricidade realizado em Espanha
provém de fontes de energias renováveis, o que representa
84,92% do consumo elétrico em 2019.
> Instalação de 72 módulos fotovoltaicos em Los Alfoces
(Palência), que cobrirá toda a procura energética das três
habitações e a exploração agropecuária..
> Caldeira de biomassa em Cristo de Villahizán e Torrepadierne
onde se aproveitam os restos de poda e limpeza para o
abastecimento de aquecimento e água quente sanitária das
habitações.

>A
 o longo do exercício 2019, substituíram-se as lâmpadas
fluorescentes existentes nas centrais por luminárias tipo LED
de baixo consumo, com a considerável poupança energética
e diminuição nas emissões atmosféricas de CO2 que a sua
implementação representa.
>E
 sta ação une-se a iniciativas que foram adotadas no
exercício 2018: a instalação de sensores de presença para
controlar a iluminação em função da produção e a instalação
de variadores de motores para reduzir o consumo de
eletricidade.

Pegada hídrica (m3)
Pegada hídrica direta
Pegada hídrica indireta
Total

2018
351.065
113.776
464.841

2019
374.790
95.038
469.828

Com vontade de alcançar o objetivo de redução no seu consumo,
implementam-se medidas nos métodos de limpeza e adequamse os equipamentos para evitar perdas e fugas de água.
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Junte-se ao
compromisso
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Cultura e modelo de liderança
Após o processo de fusão, era necessário definir os novos valores e o modelo de liderança da nossa Empresa conforme
a Visão 2030 e a nova realidade. Assim, definimos, através de um projeto participativo, os valores dos colaboradores e as
atitudes dos líderes que nos garantirão a consecução dos objetivos estabelecidos.

Grandes colaboradores,
grandes líderes, grande
Empresa”

Atitude positiva
É a nossa maneira de ver o
mundo. Transformamos os
problemas em oportunidades e
vemos as coisas com otimismo
e vontade, transmitindo paixão.

Compromiso
Es nuestra manera de sentir.
Nos implicamos, confiamos,
asumimos responsabilidades
y tenemos orgullo de
pertenencia.

Os nossos
valores,

uma síntese da
nossa maneira de ver
o mundo

Orientação para
o consumidor
É a razão de ser do nosso
dia-a-dia. A satisfação dos
clientes e consumidores está
no centro de todas as nossas
decisões.
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Orientação para
os resultados
É como nos orientamos para
a ação. Focamo-nos no que é
importante e somos eficientes.
Fazemos o que dizemos e
dizemos o que fazemos.

Trabalho em equipa
É a nossa maneira de estar
unidos. Remamos todos na
mesma direção, partilhando
objetivos e as nossas
decisões.

O nosso Modelo de liderança define as atitudes dos nossos grandes líderes, impulsores
para o nível seguinte.

Questiono
para avançar

Adapto-me
rapidamente

Potencio a
equipa

Comunico
com impacto

Atuo como
proprietário

Perfil Cerealto Siro Foods

Um perfil
Internacional

41
6

Nacionalidades

Reino
Unido
269

4 Estados Unidos

Percentagem Quadro de pessoal
por categoria profissional e sexo

Quadro de pessoal por idade

México 593

< 30 anos

Estrutura

652

Itália 62
Portugal 271

Quadro de pessoal
por países

30 a 50 anos

3.441 Espanha

> 50 anos

2.775

Mão-de-obra indireta

13%
8%
16%
35%
71%
57%

Mão-de-obra direta

1.213

Países

Mulheres

4.640
Colaboradores

75%
Contratos
2.540 2.100
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Indefinidos

35%

Mulheres em
postos diretivos

158
Novas
Contratações
Indefinidas

95%

Contratação
local

11%

Coletivos em
risco de exclusão

Homens

#61
Merco Talent

Apostamos no desenvolvimento
dos nossos colaboradores

Acreditamos nos nossos
profissionais e preocupamo-nos
com o desenvolvimento das nossas
pessoas, promovendo oportunidades
de promoção interna e crescimento”

Temos um sistema integral que consta de diferentes ferramentas que permitem identificar
os colaboradores com alto potencial de desenvolvimento ou talento estratégico, assim
como avaliar o desempenho individual dos nossos profissionais.

SSE

Processo de
seguimento do

Sistema de progresso dos
Acompanhamento colaboradores na
e Avaliação consecução dos seus
objetivos individuais
e das suas aptidões
de liderança.

identificar
Revisão Permite
o talento com
de Talento aptidão para
Mesas de desempenhar
Talento posições-chave
e definir as linhas
sucessórias nas
diferentes áreas
do negócio.

DOPA

Objetivos e
Planos de ação
Mapas de objetivos
elaborados pelas áreas/
     departamentos de tal
        modo que estes se alinhem
           com os de categoria
               superior e, por sua vez,   
                     com os objetivos da  
                         empresa.

Indicadores de gestão do talento

Bolseiros
Promoção para cargos diretivos
Promoção interna
Talent Rewiew
Pessoas avaliadas (SSE)
Sessões DOPA

Centro de
Desenvolvimento

Avaliação das
competências de
funcionário
Programa de cada
para definir planos
Desenvolvimento de formação à
medida e analisar
competências
para determinados
cargos.
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77

3.081

Média Horas de
Formação/colaborador

2

33

96

65

127
819

741

125

125
2018

Colaboradores Formados

17,66

2

+2M€
Investimento em
Formação

54.408
Horas de Formação

2019

>E
 scola de Liderança. Desenvolvemos e treinamos as
aptidões de liderança dos nossos Líderes.

A nossa Universidade Corporativa, San Pelayo
Business School, peça essencial na formação dos
nossos líderes”

>E
 scola de Idiomas. Dirigida a quem requer um nível
específico de idiomas para o bom desempenho no seu posto
de trabalho. Até 7 idiomas num formato flexível e adaptado
às necessidades de cada colaborador.
>E
 scola de Operações. Garante o conhecimento do nosso
Modelo de Operações. Dirigida às equipas de Produção,
Qualidade, Engenharia, Controlo de Gestão e RH,
principalmente.
> Escola BCN. Tem como missão desenvolver
capacidades e aumentar o conhecimento para desenvolver
o negócio dos nossos Clientes.
>E
 scola P&O. Facilita uma gestão avançada da gestão das
pessoas.

Estrutura
444

Mão-de-obra
indireta 1.051

Estrutura 17.197

Colaboradores
formados
por categoria
profissional

Horas de formação
por categoria
profissional
2.472 Mão-de-obra
direta

Adicionalmente, dispomos de diversas plataformas de
formação à disposição dos seus líderes e colaboradores.

San Pelayo
Business School
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17.311
Mão-de-obra
indireta

Mão-de-obra
19.900 direta

Integrando culturas,
gerando compromisso
Na Cerealto Siro Foods, tentamos favorecer a interação e as relações entre os nossos
colaboradores com a finalidade de criar ambientes de compromisso, proximidade, entendimento
e orgulho de pertença, que gerem um impacto positivo na Empresa.
Iniciativas destacadas com os nossos colaboradores e os seus familiares.

Compromisso e a comunicação fulcrais
do processo de integração e transformação
cultural na nossa empresa”

>P
 romoção do desporto e dos hábitos de vida saudáveis. Mais de 60
colaboradores e familiares participaram em, pelo menos, 10 corridas em Espanha
durante 2019. Em algumas delas, apoiámos também causas solidárias como a
VIII Corrida/Marcha Popular Caja Rural de Segóvia a favor do Banco Alimentar, a
Corrida Popular e Corrida Solidária Cross Internacional de Venta de Baños ou a
Corrida Solidária San Telmo Frómista.
> J ornadas de Portas Abertas para filhos e familiares dos colaboradores
com idades compreendidas entre 4 e 14 anos. Nesta ocasião, incluíram-se
conferências sobre Nutrição e Desperdício Alimentar, com voluntários do I+dea
e apoio da AECOC, com o objetivo de consciencializar para a necessidade de
reduzir o desperdício alimentar. Contamos com a participação de mais de 350
crianças entre as centrais de Venta de Baños (Palência), Aguilar de Campoo
(Palência), Toro (Zamora), El Espinar (Segóvia), Madrid, Jaén e Worksop.
> II Edição do Family Day em Worksop, com a participação de 43 assistentes,
entre colaboradores e familiares.
> II Concurso de Desenho “O meu Natal com a Cerealto Siro Foods”. Recebemos
um total de 274 desenhos de filhos e filhas dos nossos colaboradores de todos
os centros de trabalho do Grupo, de entre os quais premiámos 9.
> Celebração em Tepeji do Dia da Criança juntamente com os nossos
colaboradores e com 250 dos seus filhos entre 4 e 12 anos.
>O
 rganização de um churrasco brasileiro e do Family Day no I+dea.

Canais de comunicação com
os nossos colaboradores
Certificamo-nos de que a informação corporativa chega a todos os colaboradores com clareza e
transparência de maneira a sentirem-se parte da Cerealto Siro Foods. Destacamos a figura dos
Embaixadores na Empresa, cujo papel consiste em ser aliados e transmissores da comunicação entre
a direção e os colaboradores e impulsores da transformação cultural.
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> Newsletter mensal > Intranet > Comunicados Outlook
> App corporativa > Encontro Anual e Encontro Semestral
> Deslocações em fábricas > Embaixadores

Valor
social
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Fundação Grupo Siro.
Um futuro melhor

Fomentamos e apostamos
na integração de pessoas em
risco de exclusão social
Este é um dos nossos sinais
de identidade. Temos sido
sempre proativos ao inclui-las
naturalmente no nosso quadro
de pessoal.

386

Colaboradores

109

Colaboradores

com capacidades diferentes

em risco de exclusão

10,81%
Do Quadro de

10,67%
Do Quadro de

pessoal em
Espanha

Algumas iniciativas relevantes
>A
 poio ao Comité Paralímpico Espanhol, através do Plano ADOP, que
dá suporte aos desportistas paralímpicos de alto rendimento, e com o
programa INSERTA da Fundação ONCE.
>A
 desão ao projeto da ECOEMBES em parceria com a Obra Social
La Caixa que, sob o título “Reciclar para mudar vidas”, que aspira a
fomentar a empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade e
risco de exclusão social através do emprego ecológico e inclusivo.
>C
 olaboração com o campeonato AXA de Promessas Paralímpicas de
natação.
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Futura proprietária, garantia da continuidade
e sustentabilidade do Grupo e ícone da visão de
transcendência dos nossos fundadores:
Juan Manuel González Serna e Lucia Urbán López

pessoal global

Primeiras empresas com
distintivo
Disability Confident
Employer
no Reino Unido.
Distintivo “Empenhado” (Nível 1)
nos centros de trabalho de Espanha,
Portugal, Itália e México

Aderentes
The Valuable
500

Web Acessível
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Colaboradores

Bolsas pela excelência
formative

Para contribuir para a formação
dos filhos dos colaboradores
e detetar novos talentos
profissionais

Filhos de colaboradores
Terminou os seus estudos
universitários

22

México

8
Espanha

1
Itália

INEA. Mestrado
em Agroindústria
Conectada e
Sustentabilidade.

4

Meias bolsas

Estudantes externos com
possibilidade de estágio

2

Bolsas completas
Colaboradores

Algumas iniciativas relevantes
>F
 ormalizamos um acordo de colaboração com a INEA, Escola Universitária de Engenharia
Agrícola de Valladolid, para incentivar a sustentabilidade na indústria agroalimentar
e a transformação digital, através do seu Mestrado de Agroindústria Conectada e
Sustentabilidade.

Tratamentos médicos
excecionais

Apoio a tratamentos médicos
excecionais dos colaboradores e
dos seus familiares
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Estamos comprometidos com a saúde e o
bem-estar dos nossos colaboradores e
dos seus familiares.
Enche-nos de orgulho ter prestado apoio
para tratamentos médicos excecionais a
21 colaboradores e familiares desde o
início do programa.

Recuperação do Património
Histórico, Artístico e
Ambiental dos locais onde
temos atividade

A Fundação Grupo Siro mantém a
sua colaboração com a Fundação
Edades del Hombre, cujo objetivo
é salvaguardar a cultura e história
das regiões de Castela e Leão.

Protagonistas do desenvolvimento social
Comprometidos com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Subscrevemos um novo compromisso: A New Deal for Europe, uma chamada à ação lançada pela CSR
Europe na Cimeira dos ODS, celebrada em Bruxelas. O seu objetivo é incentivar os líderes europeus a
integrar a sustentabilidade na agenda política.

A partir do nosso âmbito de atuação,
tentamos contribuir positivamente para o
cumprimento dos ODS e a Agenda 2030

Durante 2019, participámos em inúmeras iniciativas relacionadas com os seguintes ODS:

ZERO
FOME

>C
 olaboração nas oficinas de
nutrição e desperdício alimentar
no âmbito da apresentação do
Relatório “Setor Agroalimentar
Juntos pela consecução do ODS 2
(Fome Zero)”.
>P
 articipação no 7.º Ponto de
Encontro AECOC contra o
Desperdício Alimentar.
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REDUCED INEQUALITIES

> The Valuable 500. Iniciativa
para a promoção de pessoas
com incapacidade nas empresas
a nível global.
>C
 luster Impacto Social da
Forética. Apresentação do
Relatório sobre a disparidade
salarial.

PRODUÇÃO
E CONSUMO
RESPONSÁVEIS

>G
 rupo de Ação de Economia
Circular (GAEC) da Forética
Apresentação de caso de êxito
da Tuero e do Relatório “A
medição da economia circular.
Âmbitos, Indicadores e Impacto
na gestão empresarial”
publicado através da European
Circular Economy Stakeholder
Platform.

AÇÃO
CLIMÁTICA

>C
 luster de Alterações
Climáticas da Forética.
Na terceira reunião do ano,
celebrada no âmbito da COP
25, apresentou-se o relatório
que reúne os segredos para
a transformação empresarial
para uma economia baixa em
carbono.

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
FORTES

>C
 luster de Transparência, Boa
Governação e Integridade da
Forética.
>A
 desão ao New Deal for Europe

Iniciativas sociais
>B
 anco alimentares de Valladolid, Palência, Jaén ou Burgos.
Fundação Atapuerca, Hermandad de Triana, etc.

Realizámos donativos
económicos por um montante
de 1,3 milhões de euros
a diferentes entidades e
fundações sem fins lucrativos”

>C
 âmaras municipais, associações locais, etc. para eventos
desportivos, culturais ou sociais.
> No Reino Unido angariaram fundos para a MacMillan,
organização de caridade que proporciona apoio integral aos
pacientes de cancro e às suas famílias. Além disso, um deles
participou na Meia Maratona de Worksop com a finalidade
de angariar fundos para várias associações de caridade.

17

Milhares de Kg

Doação produto

Cereal Is life

Voluntariado Corporativo

Os colaboradores do I+dea organizaram várias
oficinas de confeitaria com a Associação ADISIL
(Asociación de Discapacitados de San Ildefonso) e
com um grupo de crianças de Cruz Vermelha de
Segóvia, com o objetivo de partilhar o conhecimento
com os coletivos mais necessitados groups.

Geramos valor na economia local
Na Cerealto Siro Foods, queremos contribuir para o crescimento das comunidades
em que operamos através da criação de emprego de qualidade e da contratação de
fornecedores locais. Sempre que podemos, favorecemos a contratação local.
% fornecedores locais por país
País
Espanha
Portugal
Itália
México
Reino Unido
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2018
82%
29%
98%
98%
70%

2019
82%
28%
95%
90%
70%

A sociedade reconhece-nos
Prémio Corresponsables
na categoria de Grande
Empresa pela nossa
liderança em Economia
Circular

Prémio para a trajetória
e compromisso com
a sociedade pela
patronal de Centros
Especiais de Emprego
no âmbito do XVII
Congresso CONACEE
2019.

Prémio para
a Mulher
Empreendedora
nos Prémios
Castela e Leão
Empreende do
Norte de Castela
para Lucia Urbán.
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I+Radar
eleita entre as 20
melhores inovações
pelo Observatório
de Inovação em
Grande Consumo
do Institut Cerdà.

Reconhecimentos
do Monitor
Empresarial de
Responsabilidade
e Governo
Corporativo,
MERCO

Um futuro melhor
Cultivamos sonhos para alimentar mais pessoas todos os dias

Com o compromisso,
a coragem e o esforço
de cada um dos
nossos colaboradores
e líderes
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Visão 2030:
Uma Visão que nos
projeta no tempo
- Faturação de 2000 milhões de euros
- Base de 30 clientes estratégicos
- Foco na nutrição
- Aposta decidida na inovação
- Especialização nas categorias de bolachas,
snacks, cereais e massa
- EEquilíbrio entre clientes retail e B2B
- Um modelo de financiamento sustentável

Com uma estratégia
baseada nos pilares
de Crescimento,
Operações robustas,
fiáveis e atrativas e
uma Cultura e um
Modelo de Liderança

www.cerealtosirofoods.com

