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Mensagem do Presidente
Escrevo estas cartas quando se passou mais de um ano desde o
surto inesperado do COVID19. A crise sanitária e socioeconómica
originada pela pandemia colocou-nos a todos à prova, especialmente,
nos primeiros meses após a proclamação do estado de emergência.
Perante um cenário sem precedentes, desde o início da pandemia,
temos realizado uma supervisão permanente da evolução da situação,
implementando as medidas que considerávamos mais adequadas
para minimizar os seus efeitos.
A nossa prioridade tem sido proteger a segurança, a saúde e o
bem-estar dos nossos colaboradores e garantir a continuidade do
negócio. Neste sentido, antecipámo-nos à declaração do estado de
emergência e projetámos e implementámos um plano de contingência
com uma bateria de medidas preventivas e boas práticas, graças às
quais temos conseguido garantir tanto o fornecimento aos clientes
como a máxima segurança das nossas pessoas e das operações.
Apesar deste contexto tão complexo e incerto, temos continuado a
avançar na consolidação do nosso modelo de gestão responsável,
assente em cinco pilares: nutrição e bem-estar, inclusão de pessoas
em risco de exclusão, gestão ética, economia circular e aposta
na agricultura sustentável. O trabalho que estamos a realizar foi
reconhecido com a conquista da sexta posição entre as empresas do
setor da alimentação, pela melhor Reputação, Responsabilidade e
Governação Corporativa em Espanha, segundo o Monitor Empresarial
de Reputação Corporativa (Merco).
Em 2020, continuámos a cultivar sonhos para alimentar mais pessoas
todos os dias, coerentes com o propósito da Fundação Grupo Siro,
que se centra em combater a subnutrição no mundo, impulsionando
e promovendo intelectual e economicamente ideias e projetos que
causem impacto no nosso meio envolvente com um modelo de
Economia Circular de crescimento sustentável e inclusivo. Assim,
na Fundação Grupo Siro, patrocinámos o Projeto Chapin, que nos
permitiu alcançar um importante marco, desenvolver, a muito baixo
custo, uma bolacha enriquecida com vitaminas e minerais capaz
de lutar contra a subnutrição no mundo. Juntamente com outras
organizações, estamos a trabalhar num projeto-piloto na Guatemala
para demonstrar a eficácia da bolacha numa população de 200
crianças num estudo clínico com parâmetros controlados.
Tenho orgulho em ter continuado a oferecer oportunidades a pessoas
com incapacidade, como continuação de um compromisso que
nasceu há mais de 20 anos e que tem sido, desde então, um dos
sinais diferenciadores da nossa Empresa. Assim, em 2020, 12% do
quadro de pessoal em Espanha fazia parte deste coletivo.

Nestas circunstâncias em que vivemos, hoje, mais do que nunca, a
Fundação Grupo Siro tem cumprido a sua missão de oferecer valor
à Empresa, ajudando a construir uma sociedade mais sustentável,
justo e inclusiva. Estando ao lado das pessoas mais vulneráveis e
necessitadas. Foram inúmeras as iniciativas sociais que realizámos
para mitigar os efeitos da crise do COVID19,
de entre as quais gostaria de destacar a campanha de crowdfunding
“Multiplicamos a sua solidariedade”, em colaboração com a
FESBAL (Federação Espanhola de Bancos Alimentares), na qual
nos comprometemos a converter cada euro doado em 2 quilos de
alimentos de primeira necessidade.
Da mesma forma, continuamos a liderar a transição das empresas rumo
a um modelo de Economia Circular. Mantemos a declaração “Resíduos
Desperdício Zero” que atesta que as nossas fábricas em Espanha e em
Portugal são consideradas desperdício zero, ou seja, que os resíduos
que geramos são recuperados, reutilizados ou valorizados.
Outro motivo de orgulho é o Projeto Alma Prima. O trabalho realizado
nos últimos anos tem sido recompensado com a produção dos nossos
primeiros produtos com o trigo dos nossos campos. Produzimos
massa 100% rastreável segundo critérios de agroecologia, elaborada
com uma mistura das melhores qualidades de trigo, entre os mais
de 180 ensaios que temos vindo a realizar nos nossos laboratórios
agronómicos e nos campos dos agricultores de Castela e Leão, com
os quais temos estabelecido parcerias a longo prazo.
Como organização signatária do Pacto Mundial, renovamos o
compromisso de integrar na nossa estratégia e gestão os 10
princípios referentes aos direitos do trabalho, direitos humanos, o
meio ambiente e a luta contra a corrupção, ao mesmo tempo que
participamos em projetos que contribuem para a consecução dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.
Gostaria de terminar esta mensagem agradecendo a todos e a cada um
dos nossos colaboradores pelo seu compromisso durante este período
tão complexo, um exemplo de compromisso para com a Empresa e a
Sociedade, e transmitir-lhes o entusiasmo e a visão do futuro do nosso
propósito de “cultivar sonhos para alimentar mais pessoas todos os
dias” que nos tem feito chegar aonde estamos e que impulsionará para
continuar a alcançar todos os desafios que estabelecemos.

Juan Manuel González Serna
Presidente
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Mensagem do CEO
2020 foi um ano complexo, difícil e incerto para todos, mas
conseguimos avançar firmemente no roteiro que traçámos
para o cumprimento da nossa Visão 2030: atingir uma
faturação de 2000 milhões de euros com uma base de 30
clientes estratégicos que nos ofereçam grande potencial de
crescimento, com especial foco na nutrição e na inovação, na
especialização nas categorias globais de Bolachas, Cereais
para pequeno-almoço, Snacks e Massa, o equilíbrio entre
clientes B2B e Retail, e tudo isso segundo um modelo de
financiamento sustentável.
Encerrámos o exercício de 2020 com um volume de negócios
de 464 milhões de euros, 44 milhões de euros de EBITDA e
uma produção de 319 mil toneladas. Investimos 18,4 milhões
de euros com o objetivo de expandir as nossas capacidades
produtivas e melhorar as tecnologias nas nossas fábricas, com
destaque para as realizadas nas linhas de barras de Aguilar de
Campoo (Espanha), Toro (Espanha), Worksop (Reino Unido) e
Tepeji (México).
Também assinámos um contrato com entidades de
financiamento até 2025 contando com os recursos necessários
para desenvolver o nosso Plano de Negócios. Concluímos
com êxito a maior parte do desinvestimento estratégico
dos negócios de Pão e Pastelaria, e fizemo-lo cumprindo os
nossos compromissos para com as Pessoas de encontrar
compradores especialistas que garantissem a continuidade da
produção e o emprego em cada das fábricas.
No final do ano, comunicámos internamente a nova
organização que nos permitirá ser mais ágeis e eficientes para
alcançar os nossos objetivos. Foi criada a nova Direcção-Geral
de Negócios, liderada por Ruth Aranda, com mais de 20 anos
de carreira consolidada no Grupo, sendo responsável pela
transformação do modelo de negócio e pelo crescimento da
nossa Empresa.
Durante o exercício, apostámos em assegurar a Qualidade
acordada com os clientes todos os dias, bem como em
desenvolver a liderança das nossas equipas e consolidar
o Modelo de Operações, fundamental para garantirmos a
eficiência e satisfação dos nossos clientes.

A Segurança e Saúde de todos os nossos colaboradores é um
dos valores fundamentais da Empresa e no qual continuámos
a trabalhar intensamente durante 2020. Infelizmente,
neste ano, tivemos a lamentar a morte de um dos nossos
colaboradores num acidente de trabalho numa das nossas
fábricas de Venta de Baños. O nosso colega ficará para
sempre nos nossos corações. Temos de garantir todos os dias
que isto nunca mais voltará a acontecer.
Apesar do contexto singular do ano, continuámos a inovar
e a responder à procura dos consumidores com produtos
mais saudáveis e diferenciadores. Estamos orgulhosos no
lançamento de 162 novos produtos nos diferentes mercados
onde estamos presentes e no investimento de 1,8% do volume
de negócios em projetos de inovação e melhoria contínua.
O exercício de 2020 representou também a consolidação
da Transformação Digital da Empresa como uma alavanca
relevante para a eficiência e para nos adaptarmos à nova
realidade. O uso das nossas ferramentas tecnológicas permitiunos assegurar o teletrabalho de forma rápida e otimizada,
podendo, assim, garantir a continuidade das nossas operações.
Para cumprir o Plano Estratégico e os desafios que
enfrentamos, o Grupo tem de continuar a desenvolver uma
capacidade de adaptação constante ao meio envolvente, uma
orientação clara para o cliente e um elevado nível de agilidade
e execução na concretização de cada um dos planos traçados.
Para isso, contamos com equipas excecionais, capazes
de impulsionar a Empresa para o nível seguinte, às quais
queremos transmitir o meu agradecimento pelo compromisso,
pela paixão e pelo otimismo com que trabalham todos os dias
para que possamos continuar a cultivar sonhos para alimentar
mais pessoas todos os dias.

Luis Ángel López,
CEO
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Propósito,
confiança
e crescimento
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“Cultivamos sonhos para alimentar
mais pessoas todos os dias”

Alcançar um volume de negócios de 2000 milhões de euros
com uma base de 30 clientes estratégicos relevantes que
nos ofereçam grande potencial de crescimento, com foco
especial na nutrição e uma aposta decidida na inovação, na
especialização nas categorias de Bolachas, Snacks, Cereais
para pequeno-almoço e Massa, o equilíbrio entre clientes B2B
e Retail, e com um modelo de financiamento sustentável.

categorias de Bolachas, Cereais para pequeno-almoço,
Snacks e Massa.
Temos um profundo

Trabalhamos diariamente

conhecimento do

para elaborar produtos com

consumidor, que nasceu

os mais elevados padrões

de uma escuta atenta,

de Qualidade e Segurança

ativa e constante, bem

Alimentar e oferecer aos

como das tendências do

nossos clientes os melhores

mercado. E trabalhamos

produtos ao melhor preço.

para desenvolver produtos
nutritivos e saudáveis que

Na Cerealto Siro Foods,

respondam a diferentes

temos um propósito claro e

necessidades alimentares

os nossos planos, ações e

específicas, aos novos

esforços estão focados em

estilos de vida, oferecendo

cumpri-lo.
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Sobre nós
Somos uma empresa global do setor agroalimentar

A nossa visão 2030

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

Compromisso,
agilidade e esforço dos
nossos colaboradores
Para o cumprimento de 100% das
metas estabelecidas, tornando os
sonhos realidade.

Operações
• Modelo de Operações estandardizado.
• Alcance global de compras e cadeia de
fornecimento.
• Aposta na tecnologia e indústria 4.0.
• Confiança e compromisso das
nossas pessoas e equipas de elevado
desempenho.

Cultura e liderança
Valores e Atitudes dos Líderes
conforme a Visão da Empresa.

experiências únicas e
rastreáveis aos nossos
clientes e consumidores.
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Especialistas em

Bolachas

B2B

Grandes marcas
de alimentação

Sector Retail
Grandes cadeias
de distribuição

Cereais para
pequeno-almoço

Snacks
Massa

7

Os nossos
marcos
Compromisso
dos
colaboradores
durante o
COVID-19
e 100% do
serviço durante o
confinamento

NOVA LINHA
DE BARRAS
em Aguilar de
Campoo

MELHORIAS
de engenharia e
transformação
digital

162
NOVOS
LANÇAMENTOS
e 207
melhorias
de produtos

MASSA
ALMA PRIMA
Círculo de
Qualidade do
Carrefour

Packaging de
massa sustentável
SEM PLÁSTICO
E 100%
RECICLÁVEL

8,4 EM 10 NA
AUDITORIA DE
SUSTENTABILIDAD
promovida pelo
Ministério da
Agricultura, Pesca e
Alimentação

Fabrico para
BANCO
ALIMENTAR

PROJETO
CHAPÍN
Desenvolvimento
de uma bolacha
enriquecida
com vitaminas e
minerais capazes
de lutar contra a
subnutrição no
mundo

DESINVESTIMENTO
da fábrica
de Jaén

6ª EMPRESA
DO SETOR DA
ALIMENTAÇÃO
Reputação,
Responsabilidade
e Governação
Corporativa

IMPLEMENTAÇÕES
PLANO
ESTRATÉGICO
2023
100%
colaboradores

REFINANCIAMENTO
Acordo com entidades
financeiras até 2025

ENTRE AS 100
MELHORES
EMPRESAS
para trabalhar
em 2020
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Os nossos números
e mercados
estratégicos
Continuamos a investir com o objetivo de expandir
as nossas capacidades produtivas, ser mais

+50

“Apesar de 2020 ter sido
um ano complexo, difícil
e incerto, conseguimos
alcançar a maioria dos
nossos objetivos”

Exportação
para países

competitivos e melhorar as tecnologias nas nossas
fábricas. Em 2020, destacam-se os investimentos
realizados nas linhas de barras de Aguilar de
Campoo, Toro, UK e Tepeji.

464

44

Milhões €
Vendas líquidas

18,4

Milhões €
Investimentos

Milhões €
EBITDA

162

Novos lançamentos

319.000
Tn Produzidas

8,5 M€

Projetos de inovação
e melhoria

Volume de Negócios
(milhões de euros)

3.588
Colaboradores

Desperdício Zero
Fábricas em Espanha
e Portugal

Quadro de
pessoal

Fábricas

Investimentos
(milhões de euros)*

Espanha

309

2.620

8

11,5

Resto da Europa

132

511

3

4,5

23

457

1

2,4

América

* Investimentos em imobilizações corpóreas
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Como conseguimos?
Antecipando a procura dos nossos clientes
e consumidores, oferecendo diferenciação
e focando-nos em categorias de produtos
globais (Bolachas, Cereais para pequenoalmoço, Snacks e Massa) que podem ser
fabricados a partir de qualquer uma das
nossas fábricas, sempre segundo os critérios
da máxima qualidade, segurança, inovação
e eficiência.

Soluções eficientes que
superem as expectativas
dos nossos clientes
no quadro de relações
duradouras e estáveis

Conhecimento
do Mercado

Eficiência

ORIENTAÇÃO
PARA O CLIENTE

Conhecimentos
dos produtos e
do consumidor

Soluções de valor
acrescentado

Investigação e
desenvolvimento

Avaliação e
melhoria contínua
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Boa governação
Estrutura organizativa
Presidência

No final de 2020, Rut Aranda assumiu a

nas categorias de Bolachas, Cereais para

Direcção-Geral de Negócios, na transformação

pequeno-almoço, Snacks e Massa, cumprindo,

do modelo de negócio e o crescimento da nossa

assim, o nosso Plano Estratégico 2023 e a nossa

Companhia, focada na transformação do modelo

Visão 2030.

de negócios e no crescimento da nossa Empresa
para nos posicionarmos como referência mundial

Juan Manuel González Serna, Presidente
Lucía Urbán López, Vice- Presidente

Comité de Direção
Luis Ángel López, CEO
Rut Aranda, Diretora-Geral de Negócios
José Antonio Rodríguez, Diretor Financeiro
Javier Leal, Diretor de Operações
Josep Tura, Diretor de Pessoas e Organização
Olga Rodríguez, Diretora do Negócio da Mercadona
Jorge Espuny, Diretor do Negócio da Europa
Eduardo Domínguez, Diretor do Negócio da América
Marco Ferraroni, Diretor de Marketing Estratégico
Juan Manuel García Dujo, Diretor de Transformação Digital
Pablo Muñoz, Diretor de Controlo de Gestão
Julia Gallego, Diretora de Comunicação
Marisa Sanz, Diretora de Secretariado
Ana Sánchez-Alarcos, Secretária do Comitê de Direção

Gestão Ética
A Ceralto Siro Food atribui a máxima

Temos de um sistema de compliance

importância à gestão responsável e

composto por um Código de Conduta,

ao comportamento ético, honesto e

Programa de Prevenção de Riscos Penais

transparente com os nossos grupos de

e Protocolo de Cumprimento Normativo.

interesse que assenta num propósito

Além disso, existe uma Comissão de Controlo

firme, em sólidos valores corporativos

e Cumprimento do Plano de Prevenção de

e na implementação de um sistema de

Riscos Penais e uma Comissão de Ética.

cumprimento normativo para garantir o
cumprimento da legislação vigente e uma

Em 2020, mantivemos o nosso compromisso

gestão responsável nas nossas relações.

com os dez princípios do Pacto Mundial,
no qual nos comprometemos a respeitar
as regras e os princípios reconhecidos em
termos de direitos humanos, normas laborais,
meio ambiente e anti-corrupção.
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O nosso modelo
desustentabilidade
e os ODS
Na Cerealto Siro Foods, temos definida a estratégia de Sustentabilidade
para os próximos anos, alinhada com a realidade e a Visão do Grupo, e que
teve como ponto de partida os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas e as prioridades do setor da alimentação em termos de
sustentabilidade. A Estratégia de Sustentabilidade também está alinhada
com a nossa Missão:

“Somos apaixonados por transformar
cereais em alimentos excelentes,
inovadores e acessíveis a todas as
pessoas, trabalhando em estreita
colaboração com os nossos clientes e
promovendo o desenvolvimento dos
nossos colaboradores, e de agricultores
locais e fornecedores”

Este ano, renovámos a nossa adesão ao

Continuámos a melhorar os nossos

Decálogo de Sustentabilidade da Indústria

resultados em MERCO, Monitor

Alimentar, ferramenta impulsionada

Empresarial de Responsabilidade e

pelo Ministério da Agricultura, Pesca

Governação Corporativa. Em 2020, fomos

e Alimentação de Espanha (MAPA) e

reconhecidos como a sexta empresa do

atuálizamos a nossa informação em

setor da alimentação com melhor reputação,

sustentabilidade. Obtivemos uma pontuação

responsabilidade e governação corporativa

de 8,4 em 10, superando a pontuação do

(oitava, em 2019), bem como com a posição

exercício anterior que foi de 8,1.

81 no ranking das 100 empresas mais
conceituadas em Espanha (84 em 2019).
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O nosso
modelo de
Sustentabilidade

i Promoção da
conduta ética e
responsável entre
fornecedores
i Promoção de
fornecedores
locais
iM
 elhoria de
condições
de vida dos
agricultores

ASSUNTOS
MATERIAIS

AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL
E COMPRA
RESPONSÁVEL

i Luta contra a
subnutrição
e fome no
mundo

iE
 ficiência no
uso de água
e energia
iS
 oluções de
packaging
sustentável

• Desperdício alimentar
• Soluções de packaging
sustentável
• Reciclagem e valorização
de resíduos
• Eficiência no uso dos
recursos naturais

Eixos
estratégicos do
nosso Modelo de
Sustentabilidade

NUTRIÇÃO
E
BEM-ESTAR
i Promoção de
estilos de vida
saudáveis

• Promoção da contratação de
fornecedores locais
• Promoção de conduta
ética e responsável entre os
fornecedores
• Promoção de práticas e
ferramentas de agricultura
sustentável

ECONOMIA CIRCULAR E
EFICIÊNCIA NO USO DOS
RECURSOS NATURAIS

i Igualdade de
género

DIVERSIDADE
E INCLUSÃO DE i Integração
de coletivos
COLETIVOS EM
RISCO DE EXCLUSÃO vulneráveis
SOCIAL

GESTÃO
ÉTICA
i Auditoria do
modelo de
gestão

• Modelo de governação
sustentabilidade sólida
• Modelo de relação com
grupos de interesse
• Auditoria do modelo de
gestão integral

i Reciclagem
e valorização
de resíduos
i Desperdício
alimentar

i Melhorias
nutricionais

i Marketing e
rotulagem
responsável

• Gestão da qualidade e
segurança
• Melhoria nutricional dos
produtos
• Promoção de hábitos de vida
saudável
• Luta conta a subnutrição
e a fome

i Promoção de
ferramentas
e práticas
sustentáveis

iP
 romoção
de energias
renováveis

iP
 romoção da
diversidade

i Políticas de
voluntariado
corporativo

i Modelo de
relação com
os Grupos de
interesse

iM
 elhorias de
oportunidades
de emprego de
jovens

• Saúde e segurança laboral
• Igualdade de género
• Integração laboral de pessoas
em risco de exclusão social
• Promoção da diversidade de
género, raça, orientação
sexual ou religiosa, etc.
• Gestão do talento

i Modelo
sólido de
governação da
sustentabilidade

13

Qualidade,
Segurança
e Saúde
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Durante a fase mais crítica da pandemia, a nossa prioridade consistiu
em garantir a continuidade da nossa atividade, o nível de serviço e
compromisso com os nossos clientes, bem como a segurança e saúde dos
nossos colaboradores. Num contexto tão complexo, temos conseguido
cumprir em termos de produção, serviço e custos, e continuar a trabalhar

Modelo de
Operações

para garantir a qualidade acordada com os clientes todos os dias num
ambiente de trabalho o mais seguro possível.

O nosso Modelo de Operações fundamenta-se em cinco alavancas que
garantam que as nossas operações sejam robustas, fiáveis e atrativas:

Investimento na
melhor engenharia
e tecnologia de
processos

OPS
(One Production
System)
Um modelo único de
operações robusto e
aplicável em todas as
nossas fábricas no qual
todos os processos estão
estandardizados

Em 2020, continuámos a fortalecer o
nosso modelo de OPS através de novas
ferramentas



Um modelo global
de Supply Chain e
Compras globais que
permite aumentar as
eficiências na
Cadeia de Valor

Transformação Digital
e Tecnologia 4.0
orientada para nos
tornarmos fábricas
inteligentes

Pessoas e
equipamentos de alto
rendimento

E sempre garantindo a segurança

trabalho seguros e saudáveis, ao mesmo

alimentar e a qualidade dos nossos

tempo que respeitamos o meio ambiente.

produtos, bem como ambientes de
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A Segurança das nossas pessoas e a
Qualidade dos nossos produtos são dois
valores fundamentais da Empresa aos
quais damos prioridade todos os dias.
Assim como desenvolver a liderança das
nossas equipas e consolidar o Modelo de
Operações chave para garantir a eficiência
operacional e a satisfação dos nossos
clientes.

100% Compromisso
Zero Acidentes

Zero Defeitos

Zero Desperdícios

Assim, continuámos a implementar

Entrega

Industrialização • Novos projetos

Engenharia e Tecnologia de Processo

Melhoria focada

Rotinas de gestão diárias

em todas as fábricas.

Manutenção autónoma/profissional

implementação do Modelo de Operações

Garantia qualidade

que visam melhorar e avançar na

Meio Ambiente • Segurança • Saúde

diferentes ferramentas e metodologias

Scorecard - Fábrica Visual - Sistema de Controlo Rendimento
Compromisso - Desenvolvimento de Organização
Tecnologia - Indústria 4.0
DOPA - Hoshin Kanri

Melhoria Contínua
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Qualidade e
Segurança Alimentar
Alcançar os níveis máximos de

Sistema 8D (Oito Disciplinas, baseado no

qualidade constitui um dos nossos

RCA Root Case Analysis para a Resolução

principais objetivos, que se deve

de Problemas). Além disso, temos um

integrar na organização para que cada

sistema de Gestão da Qualidade e

colaborador sinta esta máxima como

Segurança Alimentar baseado nas normas

sua, como se o produto fosse para a

internacionais mais exigentes: International

sua própria casa e consumido pela sua

Food Standard (IFS), Global Standard for

própria família.

Food Safety (BRC), a Foundation Food
Safety System Certification 22000 (FSCC)

A nossa máxima é garantir a entrega de

e os princípios do Codex Alimentarius.

produtos com a qualidade esperada pelos

Este sistema foi aprovado por empresas

clientes todos os dias. Com esse objetivo

independentes.

em 2020, foram implementadas diversas
metodologias e ferramentas destacando-

Certificações
País

Fábrica

Espanha

se as orientadas para eliminar os erros
a causa de uma reclamação de qualidade

Toro

HALAL

KOSHER

RSPO

UTZ

BIO

Jaén

estabelecendo ações corretivas para evitar

Aguilar

que se repita no futuro.

e resoluções das mesmas, denominado

FSSC

VB2/6
VB3

o seguimento das reclamações, queixas

BRC

VB1

repetitivos de qualidade e para determinar

Temos um sistema digitalizado para realizar

IFS

				
22000

Briviesca
Medina
Portugal

Mem Martins

Itália

Pastificio

Reino Unido

Worksop

México

Tepeji
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Rumo aos Zero Acidentes
A Segurança e Saúde dos nossos colaboradores é um valor fundamental da Empresa.
Trabalhamos para melhorar permanentemente as condições de Segurança e Saúde
das nossas pessoas e avançar em direção à meta dos Zero Acidentes.

Rácios de acidentabilidade 2020
Em 2020, continuámos a trabalhar

se encontram: a medição de temperaturas

para alcançar uma redução do índice de

na entrada das fábricas, entradas e saídas

acidentabilidade, conseguindo uma diminuição

escalonadas, o distanciamento de 1,5 m nos

de 24,6% do índice de frequência em relação

postos de trabalho e uso de divisórias onde

a 2019 (37% menos acidentes do que em

não era possível a distância de segurança,

2019), apesar termos a lamentar o falecimento

a disponibilização de EPI, a aplicação de

de um dos seus colaboradores.

quarentenas preventivas para determinados
coletivos, medidas de higiene e limpeza mais

Por motivo da pandemia, adotámos uma série

rigorosas, implementação do teletrabalho para

de medidas para a proteção da Segurança

os colaboradores de estrutura, etc.

e Saúde das nossos pessoas entre as quais

-24,6% 1,2 Milhões €
Redução Índice
de frequência

Número de acidentes
com baixa por milhão
de horas trabalhadas

Índices discriminados por sexo

Reconhecimento económico para
as nossas pessoas das fábricas
pelo seu compromisso durante
os primeiros meses mais duros
do COVID-19

Homens

Mulheres

Total

Índice de frequência

20,4

17,6

20,3

Índice de gravidade

0,7

0,5

0,7

Algumas
ações
destacadas

Implementação de diferentes iniciativas
para implementar postos de trabalho seguros
e sensibilizar os colaboradores: Diagnóstico
de Segurança e Saúde por fábrica, o Plano
para promover as Observações de Segurança,
implementação das licenças de trabalho em postos
de alto risco ou criação de um procedimento de
trabalho seguro, entre outros

Programa Apadrinhe uma Fábrica.
Compromisso da Comissão de Direção para com
a Segurança e Saúde dos colaboradores fabris,
que se materializa no apadrinhamento de cada
diretor de uma fábrica para apoiar e impulsionar
a Segurança e a Saúde com visitas periódicas,
seguimento dos avanços dos planos de ação,
etc.

Reconhecimento com o máximo galardão no Reino
Unido no campo da Segurança e Saúde, RoSPA
(Royal Society for the Prevention of Accidents),
Gold Award de Saúde e Segurança, graças ao
esforço realizado para garantir a Segurança e
Saúde das nossas pessoas na fábrica de Worksop.
Apresentaram-se a estes prémios mais de 2000
empresas de todo o mundo.
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Transformação
Digital ao serviço da
competitividade

Modelo de
Operações e
Indústria 4.0

Este Modelo reúne todas as capacidades
tecnológicas que dão suporte ao processo de fabrico
com uma visão 360º. Alguns avanços:
•Revisão do mapa de aplicações que forma o sistema
“Fábrica sem Papéis” com o propósito de o consolidar
e integrar com a Indústria 4.0.
• Nova aplicação WeakLink que permite assegurar a
qualidade dos nossos produtos.
• Impulso dos processos de análise avançada de
dados e preditivos.

2020 representou um desafio e um
avanço na Transformação Digital
da Empresa, adaptando-nos às
circunstâncias excecionais do COVID19
para assegurar a continuidade das
Operações e estabelecer as ferramentas
adequadas para o teletrabalho.

Empregado
digital

De acordo com os três eixos estratégicos:
Fábricas inteligentes, Escritórios

Através da geração de plataformas de
colaboração e comunicação interna que
permitem melhorar a experiência do teletrabalho,
assim como a colaboração e o acesso à
informação corporativa desde vários dispositivos
e desde diferentes lugares. Destaca-se a
disseminação do Teams e da APP Corporativa.

Inteligentes e Pessoas, em 2020, as linhas
de atuação foram orientadas para aumentar
a agilidade, fiabilidade, robustez e grau de
digitalização dos processos.
Escritório
digital

Focado em oferecer eficiência nos processos transversais
(Finanças, Administração, Pessoas, etc.) da Empresa com
base na digitalização e transformação dos mesmos. Este
exercício tem sido trabalhado:
• A Plataforma para a gestão do ciclo de vida
dos produtos, desde a criação, a cotação e a sua
categorização.
• Utilização da assinatura eletrónica para agilizar os
processos de recolha de assinaturas.
• Avanço na integração do sistema de gestão de salários
do SAP.
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A situação gerada pelo COVID19

No âmbito da estratégia de operações tem-

colocou-nos perante o grande desafio

se trabalhado num projeto que nos ajudará

de garantir o abastecimento pelos

a melhorar o alinhamento entre as equipas

nossos fornecedores. Criámos a

para otimizar o planeamento da procura.

450
Fornecedores
avaliados
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Auditoria dos
Fornecedores

Fornecimento focada em garantir o

Como parte do compromisso da Cerealto

serviço aos nossos clientes. Algumas

Siro Foods para com a ética e alinhado com

ações de destaque foram a análise da

a missão, a visão e os valores, em 2020,

cadeia de valor desde o fornecedor na

foi elaborado o Código de Conduta para

origem para detetar as áreas de maior

Fornecedores do Grupo, que entrará em

risco; a priorização das matérias-primas

vigor em 2021.

críticas para aumentar a sua cobertura,
estabelecendo um contacto direto e

O Grupo tem o seu Modelo de Supply

constante com os nossos fornecedores

Chain e Compras Globais de um

e a antecipação de encomendas.

sistema de homologação e avaliação de
fornecedores.

% de fornecedores
aderentes
ao SEDEX

49%

64%

certificados segundo a
norma ISO 14001

% de fornecedores certificados
na normativa de Qualidade e
Segurança Alimentar

IFS

45%

dos Fornecedores

BRC

Outros sistemas

dos Fornecedores

dos Fornecedores

35%

20%

Aprovisionamento
sustentável

Comissão de Riscos da Cadeia de

Fornecedores

Cadeia de
Fornecimento
e compras globais

% de fornecedores
com certificação
ambiental

Óleo de palma

100%

dos Fornecedores são
aderentes a certificados
RSPO

Contratação de fornecedores locais

95%
México

29%
Portugal

98%
80%
Espanha

Itália

63%

Reino Unido
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Cadeia de Valor

Pessoas

311.620(m3)

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

- Sistema de Compliance
- Código de Conduta
Fornecedores

Fornecedores

ODS

Outras
ferramentas

82%
Fornecedores

aderentes ao nosso
Código de Conduta

Colaboradores

Bolachas

+33

Milhares Tn

Embalagens de cartão,
plástico e papel

Alma prima

9.000 Tn
Trigo Duro totais

Emissões

Massa Alma Prima:

embalagem 100%
compostável e
certificada
pela TUV
Plantas de producción
con certificación

Cereais de
pequeno-almoço

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

100%

Snacks

Desperdício Zero
Certificado DNV

+319

Milhares Tn
produzidas

1.500 Tn

Fábrica

Barras de cereais com

tecnologia de
selagem Flowpack
COLD SEAL

DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO

464 M€

Massa

m Papéis

Produto totalmente
rastreável
Massa Alma Prima

Matérias-primas: Cereais,
farinhas…

CO2 GEI

Vendas líquidas

1005 das fábricas de
Espanha

44 M€

se

1

er

Laboratórios
agronómicos

Milhares Tn

PRODUÇÃO

3

Agricultores
locais

Compra responsável

matéria-prima auditados
aderentes da SEDEX
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Social

ECONOMIA
CIRCULAR

3.588
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Auditorias a Fornecedores

372

Meio Ambiente

Pegada hídrica

64%
Fornecedores de

ABASTECIMENTO

Económico

38.972 Tn

TRANSPORTE

Packaging sostenibile

Sócio Signatário
Pacto Mundial
Nações Unidas

P R I N C I PA I S I M PA C TO S

EBITDA

Trigo Duro produzidas segundo
protocolo agroecologia

28.000 Tn
Digestor

Central Biogás Tuero
Pegada ecológica Zero

29.789 Tn
Ração Animal

Partner da Cerealto Siro Foods em
gestão ambiental

21

Nutrição e vida
saudável

22

de crescimento. O I+dea garante-nos
a identificação precoce das alterações
normativas e o conhecimento científico e
tecnológico, do mercado e das necessidades

Conhecer as suas
necessidades e
responder com
as melhores
soluções

Com alcance
global

Aplicamos
a ciência na
resolução de
problemas

do consumidor.

Avaliamos constantemente
como evolui o comportamento
do consumidor num mundo em
constante mudança

Procuramos a
excelência e a
agilidade
Aproveitamos
a colaboração
como alavanca
fundamental

Orientado para
a melhoria
nutricional dos
produtos

Oferecemos ao
consumidor uma
característica nova
ou diferenciadora

Usamos
o big data e a
inteligência artificial

Substituição e
melhoria

Inovação
Incremental

Inovação
Disruptiva

Aderentes Plano de Colaboração
AECOSAN Plano Global Nutricional

PILARES DO MODELO INOVAÇÃO

Escalonamento
e Controlo

alavanca fundamental da nossa estratégia

TIPOS DE INOVAÇÃO

centro de inovação I+dea, tornam-se a

Inovação

desenvolvimento, liderados desde o nosso

Método
científico

Segurança e
legalidade

Na Cerealto Siro Foods, a inovação e o

Consumidor

Modelo de
Inovação

Plano Global de Sustentabilidade
dePackaging

P R O J E T O S : “It is better for you” / “Made Just for You”

23

circunstâncias onde o COVID19 mudou as regras,

Fontes externas

novas necessidades do consumidor.

Ambientes
socioeconómicos
Principais líderes
em tendências:
Agências de
investigação
do mercado
Universidades,
Institutos de
Investigação,
Fundações, etc.

A nossa área

Market
Intelligence
A nossa ferramenta

I+Radar

O nosso Road
map Innovation

gerando um ambiente volátil, cheio de incertezas e

Oferecendo experiências
Conceção de produtos que ofereçam
experiências únicas e diferentes
Transparência honesta
Resposta à preocupação e necessidade de
informações sobre a composição dos alimentos
por meio da rotulagem
Escuta da natureza
Atentos aos dons que a natureza nos dá e à sua
utilização para conceber produtos diferenciados,
saudáveis e funcionais

Alavancas estratégicas

Opiniões

projetando-o até 2030, especialmente nestas

Relatório de Macrotendências 2030

Atuálizados o relatório de macrotendências

Comodidade perpétua
Novos estilos de vida dos consumidores,
onde escasseia o tempo

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

Foram constituídas 5 plataformas de inovação
estratégica agrupadas em 5 áreas de interesse:
consumidor, bem-estar, embalagem, cadeia de
valor e tecnologia
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Cuidar da
sua saúde
Plano Global Nutricional
Alinhado com o nosso propósito:

Este Plano tem dois eixos principais.

“Cultivamos sonhos para alimentar

O primeiro “It’s better for you” com o

mais pessoas todos os dias” e Visão

objetivo de melhorar as propriedades

2030, desde a área de Regulatory

nutricionais dos nossos produtos.

Focado em responder aos
cuidados de saúde e à
nutrição do consumidor

& Nutrition, desenhámos um Plano
Global de Nutrição, que também
responde ao acordo assinado com a

O segundo “Made just for you” tem como

AECOSAN no nosso compromisso de

foco a personalização e a melhoria de

oferecer produtos mais nutritivos à

produtos adaptados a

população.

necessidades nutricionais específicas para
determinados grupos da população.
Cada um dos os eixos está focado no
desenvolvimento das seguintes variáveis:

“It’s better
for you”

“Made just
for you”

• Redução de açúcares

• Fortificação racionalizada

• Uso de gorduras saudáveis

• Benefícios saudáveis para

• Redução de sal

grupos específicos

• Redução de porções

• Tribos

• Uso de ingredientes com valor

• Nutrigenética / Metabolómica

acrescentado

• Sensorialização

• FOPL competitivo
• Melhoria das propriedades nutricionais
dos nossos produtos
25

Continuamos a responder à procura do
consumidor com produtos mais saudáveis
• Melhoria nutricional e
adaptação das receitas ao
cumprimento da Estratégia
NAOS (Nutrição, Atividade
Física e Prevenção da
Obesidade).
• Eliminar açúcares e adoçantes
e melhorar as receitas
adaptando-as às necessidades
do mercado
• Adaptações de packaging
• Gama Bio e Bolachas Sem Glúten

Bolachas

• Gama Bio e sem glúten
em Barras
• Melhoria do formato,
aspeto e revestimento
(Barra Linha Choco e
Barra Infantil Chocolate
Branco)

Barras

Substituição e
melhoria
Orientado para a
melhoria nutricional
dos produtos

• Melhoria nutricional:
Muesli, Flocos de Milho
Açucarados e Cereais
Recheados
• Redução do açúcar nos
Flocos de Milho
• Melhoria da curvatura
e do sabor: Chocodays e
Muesli sem Açúcares

Cereais

• Redução drástica do
açúcar Muesli 25% fruta
• Desenvolvimento de um
cereal extrudado e um
floco de arroz/milho
• Muesli 3 chocolates

• Fusilli. Melhoria
nutricional e receitas
enriquecidas com
grão-de-bico,
aumento do sabor
na massa de trigo e
incorporação da
versão orgânica

Massa

Inovação
incremental

Inovação
disruptiva

Oferecemos ao
consumidor uma
característica nova ou
diferenciadora

Usamos o big data
e a inteligência
artificial

• Melhoria do
revestimento de
chocolate e redução
da quarentena

Panquecas

• Packaging 100%
sustentável em papel e
com sistema de
fechos à base de
colas concebidas para o
contacto com alimentos.
• Produção de
esparguete, macarrão
e fidéus 100%
rastreáveisproduzidos
com trigo dos nossos
laboratórios agronómicos

• Desenvolvimento de uma nova gama de snacks com superalimentos não presentes no mercado
• Desenvolvimento de um indicador que classifica os nossos produtos nutricionalmente
• Novas ferramentas de análise do mercado
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Os nossos
Indicadores
de inovação
8,6
Milhões de €

Projetos de inovação e
melhoria contínua

135

Estudos de vida útil
Laboratório
sensorial

+1.000
Análise
RANCIMAT

+30

Projetos com Universidades,
Centros Tecnológicos
e empresas externas
Coinovação

No I+dea, em conjunto com o Centro
para o Desenvolvimento Tecnológico
Industrial (CDTI), trabalhamos num
projeto que visa reduzir o teor de
acrilamida em produtos como o Pão,
as Bolachas e os Snacks.

+597
Revisões legais
de Packaging

Regulatory

+194
Especificações
técnicas

162

3

+1.000

Innovation Shows
Para clientes B2B

Volume de negócios

+80

Avaliações técnicas
Máquinas de fábricas
(fornos)

45

30

Relatórios técnicos
De consultas de
qualidade e mercado

Projetos
colaborativos

14

Market
Inteligence

Estudos
com consumidores
Opiniões

52

Estudos com
I+Radar

Consultas
Legais

207
Melhorias

1,8

+275

lançamentos

Protótipos
Apresentados a clientes

8

Eventos de
posicionamento

7

Edições
i+News

• V Edição do Innovation Day
• 12 Desafios da Indústria 4.0

Conferências
Especialistas.Open
Forum

6

Soluções de
Inovação

Projetos ativos
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Alma Prima

O nosso primeiro produto
do campo para a mesa,
totalmente rastreável.

Desde o Agricultor
ao Consumidor
Alma Prima é um projeto estratégico

A crise do COVID19 destacou

focado na organização e no

a necessidade de ter cadeias de

conhecimento da cadeia de valor das

fornecimento locais. Este projeto permite-

nossas matérias-primas estratégicas,

nos obter um conhecimento aprofundado

os cereais, com os quais fabricaremos

das cadeias de valor de diferentes

os nossos produtos nas categorias de

matérias-primas e focarmo-nos nas

Bolachas, Cereais para o pequeno-

variáveis relevantes para o nosso negócio.

almoço, Snacks e Massa para serem

Temos trabalhado as cadeias de valor do

os mais saudáveis, nutritivos e mais

trigo duro, do trigo mole, do milho e da

competitivos do mercado.

aveia.

Produto

100%
Rastreável

Um modelo e produto
100% sustentável

Produzido segundo
um protocolo

agroecológico

Nova embalagem

100%

Compostável e
certificado pela TUV

Todo o esforço realizado nos últimos anos

critérios de agroecologia para a marca

(estudo das cadeias de valor, investigação,

Círculo de Qualidade do Carrefour. Esta

criação de parcerias com agricultores, etc.)

massa foi feita com uma mistura das

tem-se materializado com a produção dos

melhores qualidades de trigo, entre os mais

nossos primeiros produtos com o trigo dos

de 180 ensaios que realizámos nos últimos

nossos campos.

anos nos nossos laboratórios agronómicos
e nos campos dos agricultores de Castela e

Especificamente, produzimos Massa

Leão, com quem estabelecemos parcerias a

(esparguete, macarrão e fidéus) segundo

longo prazo.
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1.500 Tn
Trigo Duro

produzido segundo
protocolo de
agroecologia

3

Laboratórios
agronómicos
CASTELA E LEÃO

9.000 Tn
Trigo Duro

269

AGRICULTORES
LOCAIS

Produto

Círculo de Qualidade
CARREFOUR

Consumidor

Cadeias de valor, locais, eficientes, sustentáveis e rastreáveis

totais

O produto tem um código QR descritivo com
informação da origem: informação da parcela
em que foi semeado, a variedade, o protocolo
de cultura e as condições e características
da recolha para cada um dos lotes de trigo
duro, o seu armazenamento, etc. até ao
desenvolvimento do produto.
Da mesma forma, desenvolvemos uma
Panqueca de Milho com rastreabilidade
absoluta de será comercializada em 2021.
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Cuidado com o
Meio Ambiente

30

Gestão ambiental

Partner da Cerealto
Siro Foods em
gestão ambiental

Ao longo de 2020, desenvolvemos, implementámos ou reforçámos iniciativas que
promovem a redução do nosso impacto ambiental e que, por sua vez, fortalecem o
compromisso e a liderança do Grupo em Economia Circular no setor agroalimentar.

Alguns
dados

Packaging de massa
sustentável: sem
plástico e

Ampliação
da fábrica

100%

100%
das fábricas em Espanha
estão certificadas
na ISO 14001

reciclável

As fábricas de
Espanha e Portugal
são desperdício

Zero

100%

do consumo de eletricidade
em Espanha vem de
energias renováveis

Geramos
combustível
e fertilizante

Biogás da
Tuero

Ecológico

Abertura da fábrica de
subproduto da

Tuero em
Portugal
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Uso sustentável
dos recursos

Pegada hídrica

O Grupo continua com o seu compromisso de redução do
consumo de água, reportando a pegada hídrica direta e
indireta. 97% do consumo de água vem da rede municipal.

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

Pegada hídrica (m3)		 2019

2020

Pegada hídrica direta		

349.509

266.173

Pegada hídrica indireta		

81.438

45.447

Total		 430.947

311.620

Consumo energético
O nosso consumo de eletricidade em Espanha vem 100%
de fontes de energia renovável, o que representa 84,6% do
consumo elétrico da Empresa.
Consumo energético (GJ)		

2019

2020

Eletricidade		 402.721

342.890

Gás natural		

718.099

593.069

Total		1.120.820

935.959

Total de energía (GJ)/ tonelada fabricada		

3,01

2,94
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Luta contra as
alterações climáticas
Pegada de carbono (toneladas de CO2 equivalente)
Alcance 1 (combustão estacionária e móvel)		

41.979

34.114

5.806

4.858

47.785

38.972

0,13

0,12

adaptação das alterações climáticas

Climáticas formado por mais de 50

Alcance 2 (consumo de eletricidade)		

mediante a implementação de

empresas e liderado pela Forética, com

Total Tn CO2 Eq.

diferentes iniciativas. E trabalhamos

a descarbonização como tema central.

Total Tn CO2 Eq./ Tn fabricadas		

para ser uma das empresas de

Assistimos também ao encontro anual

referência na construção de uma

do Cluster, onde as nove alavancas

sociedade baixa em carbono.

principais foram apresentadas para
Pegada de carbono do Grupo por país

centros do Grupo.
Espanha

Itália
Ano 2019

México

Portugal

2.667

20.000

2.442

forma automatizada em todos os

2.302

com efeito de estufa de alcance 1 e 2 de

2.824

40.000

3.769

• Contabilizamos as emissões de gases

3.258

recuperação verde pós-COVID19.

27.791

líquidas zero e impulsionar a

35.605

acelerar a transição para as emissões

2.960

• Participamos no Cluster de Alterações

2020

3.145

Contribuímos para a mitigação e

2019

Reino Unido

Ano 2020
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Economia Circular
O nosso Modelo de Economia Circular

As fábricas de Espanha e Portugal foram

permite-nos reavaliar e conceder

certificadas como desperdício zero por

uma segunda vida aos resíduos e

parte da entidade de verificação DNV.

subprodutos, contribuindo para

Assim, todos os resíduos que geramos são

minimizar o impacto ambiental e o

recuperados, reaproveitados ou valorizados,

desperdício alimentar.

evitando que o destino final seja o aterro.
Em 2020, o nosso partner em gestão
ambiental, a Tuero, implementou uma nova
fábrica de subproduto em Portugal. Os

As fábricas de Espanha e
Portugal foram certificadas
como desperdício zero
por parte da entidade de
verificação DNV

resíduos gerados nas fábricas de Espanha e
geridos pela Tuero em 2019 e 2020 estão
detalhados abaixo:

Resíduos (Kg)		

2019

2020

Resíduos perigosos		

46.605

43.317

Resíduos não perigosos		

39.227.613

33.561.270

Total		39.274.218

(2)

33.604.587(2)
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Modelo de trabalho que nos garante
a gestão completa da informação das
fábricas em tempo real (controlo de stocks,
rastreabilidade, variáveis de processo e
qualidade), permitindo-nos um controlo
eficiente da cadeia de fornecimento,
desde a origem até ao consumidor, e a
consequente poupança de papel nas
fábricas.
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• Participámos
no Grupo de Ação em
Economia Circular da Fóretica, cuja
finalidade é liderar a transição das empresas
para um modelo de economia circular. Em 2020,
as principais iniciativas estiveram relacionadas com o
desafio ambiental dos plásticos.
• Intervenção no World Circular Economy Forum
#WCEFonline da Forética.
• Participámos na sessão virtual do @PactoMundial
#ODS 12: “Integrando a economia circular na sua
estratégia empresarial”, para expor o nosso modelo de
#economiacircular.
• Juntámo-nos à 3.ª Semana Contra o Desperdício
Alimentar promovida pela iniciativa
#alimentacionsindesperdicio da @
AECOC_ES.
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• Em 2020, ampliou-se a fábrica
de biogás da Tuero com o objetivo de
melhorar o processo de digestão atual, e
como passo prévio à ampliação de negócio
com um novo digestor três vezes maior do que a
anterior.
• Foram geradas 28 000 toneladas de fertilizante
orgânico, cujo destino são os laboratórios
agronómicos de Alma Prima.
• A produção de 12 000 MWh de biogás
autoabasteceram a fábrica da Tuero e
propocionaram energia às caldeiras da
fábrica de Massa de Venta de Baños.

Fó r u n s d
eE
co
n

Somos líderes
em Economia
Circular graças a
iniciativas como:

er

Com o propósito de reduzir o consumo de
materiais no packaging dos produtos, o I+Idea
implementou as seguintes ações:
• Primeira linha de barras com tecnologia de
selagem de Flowpack Cold Seal (selagem a frio).
• Lançamento da primeira embalagem compostável
para massa composta por papel e PLA.
• Em alguns dos nossos produtos de cereais,
utilizamos material de filme 100% PP
(monomaterial), que garante a vida útil do
produto e maquinabilidade.
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reintroduzir os resíduos no ciclo

as nossas fábricas ou laboratórios

produtivo e, ao mesmo tempo,

agronómicos, respetivamente; e os

minimizar o impacto ambiental,

recipientes, as embalagens e outros

gerar um retorno económico

resíduos são reciclados e geridos por

e contribuir à redução do

um gestor autorizado.

desperdício alimentar.
Mais um ano, e confirmamos que os
A gestão dos resíduos é realizada

resíduos gerados pelas atividades

através do nosso partner especialista

produtivas em Espanha e Portugal

em soluções ambientais Tuero, com

são recuperados, reutilizados e

quem transformamos os subprodutos

valorizados, evitando que o destino

em ração animal; as lamas, restos

final seja o aterro.
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Biogás produzido

Massa

Autoabastecimento
da fábrica da Tuero

Pan

Fábrica
de VB3
(Massa)

28 Mil ton
Bolachas

Fertilizante orgânico
Laboratórios
agronómicos de
Alma Prima

Armazenamento e processamento
térmico do subproduto

29,8 Mil ton
Ração animal

Re

Líderes em
Economia Circular

REVALORIZAR E CONCEDER
UMA SEGUNDA VIDA AOS
NOSSOS RESÍDUOS
E SUBPRODUTOS

éis
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Ágeis,
comprometidos
e unidos
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Diante desta nova situação,

Para cumprir o nosso Plano Estratégico e os

implementámos as medidas foram

desafios que enfrentamos, continuamos a

consideradas mais adequadas para

desenvolver uma capacidade de adaptação

minimizar os efeitos da pandemia, ao

constante ao meio envolvente, uma clara

mesmo tempo que continuámos a trabalhar

orientação para o cliente e um alto nível de

na melhoria da gestão das nossas Pessoas

agilidade e execução para terminar todos os

e da nossa Organização. Assim, têm

planos elaborados no tempo previsto.

sido inúmeras as iniciativas que temos
continuado a realizar para descobrir e
potenciar o nosso talento, melhorar a
formação, a comunicação interna e gerar
compromisso e orgulho de pertença.

2020 foi marcado pela crise sanitária
mundial causada pelo COVID19, que
tem posto todas as organizações à
prova. Nesta linha, a nossa empresa,
graças ao alto nível de compromisso
dos nossos colaboradores, tem
conseguido garantir o fornecimento
aos nossos clientes e zelar pela máxima
segurança das nossas pessoas e das
nossas operações.

A Cerealto Siro Foods nasceu
com valores sólidos e uma cultura
corporativa focada em potenciar a
liderança dos seus colaboradores
38

Valores, Cultura e Liderança
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Val

Atitude
positiva

Um modelo de
liderança que define
as atitudes de os nossos
líderes, impulsionadores
da empresa para o nível
seguinte.

Compromisso

É a nossa maneira de
sentir. Participamos,
confiamos, assumimos
responsabilidades
e temos orgulho de
pertença.

Orientação para
o consumidor

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

Orientação para
os resultados

Trabalho em
equipa

É a razão de ser do nosso diaa-dia. A satisfação dos clientes
e consumidores está no centro
de todas as nossas decisões.

Potencio a
equipa
Questiono para
avançar

É como nos
orientamos para a
ação. Focamo-nos
no importante e
somos eficientes.
Fazemos o que
dizemos e dizemos
o que fazemos.

Atuo como
proprietário

Atitudes
Adapto-me
com agilidade

Comunico
com impacto

É a nossa maneira
de estar unidos.
Remamos todos
na mesma direção,
partilhando objetivos
e gerando sinergias.
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Perfil das nossas pessoas
78%

3.588
1.687

Pessoas com
capacidades
diferentes
e em risco de
exclusão social

42

Contratos
sem termo

1.901

46%

Mulheres em cargos
de gestão

Promoções
internas

UM PERFIL
INTERNACIONAL

Novas
contratações

32

#5

282

NACIONALIDADES

94%

Merco Talento
Sectorial

r países
l po
a
Itália
o
ss Portugal 58

Reino Unido
México

182
271
452

5 Estados Unidos

Pe

Pe

Contratação local

r idade
l po
a
o
ss
<30 anos

430
2.168

30-50 anos
>50 anos
2.620
Espanha

990

6

PAÍSES

Percentagem do quadro de pessoal
por categoria profissional e sexo
Estrutura
Mão-de-obra
indireta
Mão-de-obra
direta

4,40%
6,60%
6,80%

18,40%
30,10%
Homens

33,70%

Mulheres
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+ Talento

DOPA

3,30 em 5

Temos um sistema integral que
consiste em diferentes ferramentas que
permitem identificar os colaboradores

no índice de Guudjob.
Acima da média do
mercado em Espanha

com alto potencial de desenvolvimento
ou talento estratégico, bem como
avaliar o desempenho individual dos
nossos colaboradores.

Média de satisfação

4,4 em 6

75%

Participação
Questionário
para medir
o compromisso
e a satisfação

57%

Participação

Questionário
sobre o nível
de satisfação
dos colaboradores

Discriminação de
Objetivos e Planos
de Ação

Mapas de
objetivos
elaborados
pelas áreas/
departamentos,
de forma que
estes estão
alinhados com
os de categoria
superior, e por
sua vez, com
os objetivos da
Empresa.

Revisão
de talento

SSE

Sistema de
Seguimento
e Avaliação

Processo de
seguimento do
progresso dos
colaboradores na
consecução dos
seus objetivos
individuais e das
suas aptidões de
liderança.

Permite
identificar o
talento com
aptidão para
desempenhar
cargos centrais
e definir as linhas
sucessórias nas
diferentes áreas
da organização.

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

Indicadores de gestão do talento 2020		

2020

Sessões DOPA		

105

Pessoas avaliadas (SSE)		

614

Talent Review (pessoas com talento estratégico ou alto potencial)		

183

Promoção interna		

42

Homens

24

Mulheres

18

Promoção para cargos de gestão		

3

Homens

1

Mulheres

2
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Formação

dos nossos líderes e colaboradores como: IFormalia, Educativa (San Pelayo Campus
Online), School of Languages ou B-Talent para a formação em liderança.

1,7

Milhões €
Investimento
em Formação

2.401

Escola de Liderança
Com o objetivo de responder aos
desafios atuais da Empresa, foram
desenvolvidos novos itinerários
de formação adaptados ao Plano
Estratégico 2020-2023, aos Valores
e ao Modelo de Liderança. Nesta
etapa, aposta-se no compromisso e
na autoaprendizagem dos Líderes.

Colaboradores
formados

Horas
de Formação

21,59

Média
Horas de
Formação/colaborador

Curso

Escola de
Operações
Garante o conhecimento
do nosso Modelo de
Operações. Destinada
às equipas de Produção,
Qualidade, Engenharia,
Controlo de Gestão e
P&O, principalmente.

Destinada a quem precisa
de um nível específico
de idiomas para o bom
desempenho emno seu posto
de trabalho. Possibilidade de
se formar em 7 línguas num
formato flexível e adaptado
às necessidades de cada
colaborador.

Horas Totais Líderes formados

Conversas eficientes: desenvolvimento,
1.544

259

Liderança influente

476

118

Conversas eficientes: desafios de desenvolvimento

138

69

2.158

446

feedback e gestão de conflitos

Total de cursos

Escola BCN

Escola P&O

Tem como missão
desenvolver
capacidadese aumentar
o conhecimento para
desenvolver o
negócio dos
nossos Clientes.

Facilita uma
gestão avançada
da gestão das
pessoas.

ategoria pro
or c
fi s
p
sio
s
o
d
Estrutura
379

l
na

51.834

Escola
de Línguas

BUSINESS SCHOOL

MOI 643
1.379 MOD

p

presencial. Adicionalmente, dispomos de diversas plataformas de formação à disposição

A nossa Escola Corporativa,
instrumento para potenciar
a formação e o talento

as de Form
Hor
açã
o

sala de aula virtual (Teams ou Zoom) todas as formações que não exigiam assistência

boradores
Cola
for
m
a

Durante este exercício marcado pela crise do COVID19, transformámos em formato de

San
Pelayo

oria profi ssio
na
teg
a
c
l
or
Estrutura
12.532

25.139 MOD

MOI 14.163
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pessoas proximidade e segurança, e

favorecer a comunicação direta,

manter a sua motivação.

constante e de forma bidirecional dos
Líderes com as suas Equipas e das

Estamos muito orgulhosos do

suas Equipas com os Líderes, como

compromisso e esforço de todos

ferramenta básica de comunicação

aqueles que formam a Cerealto Siro

interna. Assim como promover a

Foods, especialmente nos momentos

boa reputação da Empresa através

mais críticos da pandemia. E é assim

da criação, do desenvolvimento e da

que queremos continuar a reconhecer

difusão da nossa imagem e informação,

todos os nossos colaboradores com

com honestidade, integridade,

um grande aplauso.

de

de comunicação encaminhados para

dro

iniciativas para transmitir às nossas

Q ua

trabalhamos para desenvolver processos

de

foram implementadas diferentes

m

sob o mesmo alinhamento sempre,

eti

dos colaboradores. Com esse objetivo,

B ol

ocorra de uma forma mais ágil e

an o

fundamental na gestão emocional

eio

transformação da cultura da Empresa

m

tem desempenhado um papel

ic o

Colaboradores e contribuir para que a

de

COVID19, a comunicação interna
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Com o objetivo de facilitar a integração,

no

Perto dos nossos
colaboradores

Os nossos
canais de
comunicação
interna

transparência e responsabilidade, para
transmitir informações verídicas, claras
e verificáveis, mantendo a consistência
entre as mensagens emitidas, tanto
externas como internas, em qualquer
dos nossos meios e canais.

Antes da declaração do estado de emergência para COVID19,
realizámos Disseminações presenciais nos centros de trabalho de
Espanha, do Reino Unido, de Portugal e do México para partilhar
o Plano Estratégico 2020-2023, com mais de 3000 colaboradores
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Além disso, a empresa também realizou outras
iniciativas com os colaboradores:

I Encontro de executivos da Cerealto Siro Foods.
Assistiram 120 líderes.
Junte-se ao desafio. Formação gamificada na qual os
colaboradores reforçaram os conhecimentos aprendidos
com a Visão 2030 e o Plano Estratégico 2020-2023
através de uma APP específica.
Evento Embaixadores da Cerealto Siro Foods. Sessão
online dirigida aos Embaixadores da Cerealto para
partilhar com eles em primeira mão as mensagens-chave
da empresa em relação à estratégia e à consecução dos
objetivos.
Celebração do Mid-Year Review. Foram revistos os
principais marcos e os dados financeiros do primeiro
semestre de 2020 e foram partilhadas as ações que se
tinham de realizar para alcançar os objetivos aquando do
fecho do exercício.
II Concurso de Desenho “O meu Natal com a Cerealto
Siro Foods”. Aberto aos filhos e às filhas dos nossos
colaboradores de todos os centros de trabalho do Grupo.
Recebemos mais de 200 desenhos e 8000 interações na
APP Corporativa.
Nova APP Corporativa que atinge um nível de download
e interação de 70% das pessoas de todos os nossos
centros de trabalho. Mais de 20 comunidades sociais
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Compromisso
Social Sustentável

45

Na Cerealto Siro Foods, o compromisso social é
liderado pela nossa Fundação Grupo Siro, garante a
continuidade e sustentabilidade do Grupo, cuja sede
está localizada no Mosteiro de San Pelayo de Cerrato

Eixos de trabalho

em Cevico Navero (Palência).
O propósito da Fundação centra-se na luta contra a
subnutrição no mundo fomentando e promovendo,
intelectual e economicamente, ideias e projetos que
causem impacto no nosso meio com um modelo
de Economia Circular de crescimento sustentável e
inclusivo.

Promover e apostar
na integração e
pessoas em risco
de exclusão social

324

Colaboradores
com capacidades
diferentes
e em risco
de exclusão

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

Algumas iniciativas relevantes
• Patrocinador da Equipa Paraolímpica Espanhola (CPE).
• Patrocínio de duas ações de promoção de “promessas paraolímpicas”
• Colaboração com o Programa Inserta Fundación Once
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Combatemos a subnutrição no
mundo, por excesso e defeito,
desenvolvendo produtos
alimentares que nos permitam
responder às necessidades
alimentares de comunidades
vulneráveis.

O nosso compromisso reside principalmente em
• Impulsionar a investigação nutricional através do ç
I+dea, assim como o desenvolvimento de
produtos específicos que nos permitam alimentar
mais e melhor.
• Aproveitar as capacidades produtivas da Cerealto
Siro Foods para o fabrico dos referidos produtos.
• A procura de recursos locais que nos permitam
criar soluções nutricionais adaptadas às
necessidades de cada território e/ou coletivos,

Proyecto Chapin en Guatemala
Con el objetivo de validar la eficacia por el consumo
de la galleta como suplemento a la alimentación, en el
manejo de la malnutrición infantil, llevaremos a cabo
un estudio clínico en Guatemala en un grupo de niños
de 2 a 6 años a quienes se le suministrará la galleta
por un periodo de tiempo determinado. Para este
propósito, hemos adaptado la receta a las deficiencias
concretas de este grupo poblacional y el territorio en el
que habitan.

favorecer a produção local.

Já temos a primeira
“Bolacha Nutricional”
desenvolvida para este
fim. Esta Bolacha atua
como suplemento para a
alimentação e só uma porção
pode fornecer as vitaminas
e os minerais de que uma
pessoa precisa para cobrir
50% da sua necessidade
diária.

• A criação de parcerias com todo o tipo de
instituições, públicas ou privadas, associações e
ONG, que nos permitam chegar a mais coletivos
vulneráveis.

Projeto
colaborativo
com
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Contributo para a
formação excelente
dos filhos dos
colaboradores
e detetar novos
talentos

29

2

Bolsas de excelência
para filhos
de colaboradores

7

1

1 19

Espanha Portugal Itália México

1

Meias Bolsas
Mestrado Agroindústria
Ligada
e Sustentabilidade

Algumas iniciativas relevantes
• Colaboração com a INEA, Escola Universitária

Reino Unido

de Engenharia Agrícola de Valladolid.

Nos últimos 5 anos, a Fundação Grupo Siro contribuiu com 430 000 €
para a formação excelente dos filhos dos colaboradores, ajudas para tratamentos
médicos excecionais e recuperação do património histórico-artístico e ambiental
Ajuda para tratamentos
médicos excecionais os
colaboradores as suas
familiares

2

Recuperação do
património históricoartístico e ambiental
dos nossos meios

Colaboradores

3

Ajuda para tratamentos
excecionais

1

Familiar de
um colaborador

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

A Fundação Grupo Siro conseguiu
revalorizar e dignificar as ruínas do
Mosteiro de San Pelayo de Cerrato, ao
mesmo tempo que tem contribuído para o
desenvolvimento da comunidade local.
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Outros projetos
sociais

Além disso, nesta situação de crise sanitário,
colaborámos noutras iniciativas com ONG
e empresas a fim de ajudar as famílias mais
vulneráveis e os idosos que vivem sozinhos:
•P
 arceria com Laboratórios Normon para
a doação de produtos para a Federação
Espanhola de Bancos Alimentar. Foram
entregues 78 700 kg de bolachas e massa às
famílias mais vulneráveis.

•C
 ampanha de Crowdfunding “Multiplicamos
a sua solidariedade”. Em colaboração com a
FESBAL com o compromisso de contribuir com
2 quilos de alimentos por cada euro doado.
Participaram mais de 150 doadores e foram
entregues 28 579 quilos de bolachas.
•C
 ampanha “CruzRojaresponde” com a
entrega de 1168,74 kg de bolachas para as
famílias mais carentes.
• Iniciativa Ángeles urbanos contra o
Coronavírus da Fundação ONCE. Foram
doados 350 kg de bolachas e massa a famílias
com pessoas com incapacidade e idosos que
moram sozinhos.

Minimizando os
impactos do COVID19
A Cerealto Siro Foods e a Fundação

Entregámos a diferentes Bancos

Grupo Siro têm apoiado e

Alimentares (Valladolid, Burgos,

impulsionado diversas iniciativas

Jaen e Madrid, etc.) doações de

para contrariar os efeitos provocados

34.672 quilos de produto entre

pelo COVID19 com a finalidade de

Bolachas, Snacks, Cereais de

unir forças para ajudar em situações

Pequeno-almoço e Massa.

complexas, fornecer ferramentas
e soluções, partilhar experiências,
visualizar esforços e mostrar
solidariedade para com a população

Também doámos 3000 equipamentos
de proteção individual e máscaras para
hospitais e lares de terceira idade.
Juntamente com o I+dea, criámos
85 visores de proteção facial, devidamente
homologados, com as suas impressoras 3D.

especialmente atingida pela pandemia.
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Comprometidos com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Conscientes do nosso papel de impulsores da mudança, neste
exercício, participámos em inúmeras iniciativas com Agenda 2030,
relacionadas com os seguintes ODS:

• Participação 8.º Ponto de
Encontro contra o Desperdício
Alimentar e III Semana Contra
o Desperdício Alimentar.
Congresso organizado pelo
Comité contra o Desperdício
Alimentar da AECOC.
• Plano de ação com Câmaras Municipais
e a FEMP (Federação Espanhola de
Municípios e Províncias), para iniciar
um plano de ação conjunto em matéria
de desperdício.

•G
 rupo de Ação de Economia
Circular (GAEC) da Forética.
Apresentação da ambição
empresarial para avançar na
nova economia de plásticos e
apresentação da medição de
economia circular
• 2.º Congresso de Desenvolvimento
Sustentável FIAB-AECOC. Esta edição focou
o papel do grande consumo e da indústria
agroalimentar como impulsores dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável.

• The Valuable 500. Iniciativa surgida
no Davos para a promoção de pessoas
com incapacidade nas empresas a nível
global.
• Participação no Observatório sobre
Incapacidade e Mercado de Trabalho
em Espanha. organizado pelo Fórum InsertaFundação ONCE, para a análise da situação
laboral das pessoas com incapacidade e
analisar o futuro da empregabilidade após a
pandemia do COVID19.

• Cluster de Transparência,
Boa Governação e
Integridade da Forética:
Análise da dimensão social
desta crise, em especial a
desigualdade, associando
a reflexão com os ODS e as
dificuldades que pode gerar
na Agenda 2030.

• Participação no
projeto: “O futuro
da sustentabilidade:
resiliência e ‘novo
normal’ das empresas
pós-COVID19” da
Forética em parceria
com o WBCSD.
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•U
 ma das 100 Melhores
Empresas para Trabalhar
em Espanha, segundo
o Ranking de Actualidad

Durante 2020, recebemos reconhecimentos pelo

Económica.

trabalho e pela trajetória em diferentes âmbitos:

• Merco. O Monitor Empresarial de
Reputação Corporativa atribuiu
posições satisfatórias à Cerealto

#6

Sectorial

#84
Geral

#6

Sectorial

#81
Geral

#64
Geral

Siro Foods. Mais um ano, o nosso
Presidente foi eleito um dos líderes
com melhor reputação em Espanha.

• I+Radar (ferramenta do I+dea)
eleita, na 3.ª edição do Observatório
de Inovação em Grande Consumo
2020 do Instituto Cerdà, uma das 20
melhores inovações, entre as mais
de 300 iniciativas apresentadas.
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