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Em relação à nossa frota, 2019 foi o ano em que 
iniciamos um importante processo de renovação 
e modernização de nossos barcos com a 
construção de um novo atuneiro congelador, o 
que não pressupõe uma ampliação de nossa 
capacidade de pesca por estar substituindo um 
de nossos barcos, mas trará uma maior eficiência 
nas operações de pesca. Nossa frota é um 
elemento essencial para garantir um suprimento 
eficiente de matéria prima de qualidade e  para 
assegurar um modelo de pesca responsável e 
sustentável.

Em 2020 se cumprirão 80 anos da fundação 
do Grupo Calvo. Passou-se muito tempo e, ano 
após ano, este projeto comum tem crescido 
e melhorado até consolidar-se com valores e 
fundamentos econômicos muito sólidos.

A publicação deste Relatório Anual 2019 
pretende aproximar nosso Grupo Calvo de nossos 
grupos de interesse. Espero que o tenhamos 
conseguido e os incentivamos a consultá-lo 
para conhecer melhor nossa companhia, nossa 
atividade, nossos compromissos e nossas 
conquistas ao longo de todo o ano de 2019, 
assim como nossa visão de futuro.

Desde que começamos a publicar anualmente 
estes relatórios de atividade, nossa finalidade 
sempre foi oferecer uma visão fiel do 
Grupo Calvo, que fosse além do relatório 
financeiro habitual. Um documento que seja 
a materialização de como temos atuado no 
âmbito econômico, social e ambiental para 
cumprir nossa missão de oferecer produtos de 
alimentação de qualidade, saudáveis e nutritivos, 
que satisfaçam as necessidades dos lares. Assim, 
o presente relatório foi realizado seguindo os 
padrões da Global Reporting Iniciative (GRI) e 
as indicações estabelecidas na Lei 11/2018 para 
a publicação do Demonstrativo de Informação 
Não Financeira (EINF).

Apesar do alcance deste relatório se referir à 
nossa atividade no ano de 2019, achamos 
necessário fazer uma referência obrigatória 
à crise sanitária e econômica desatada em 
2020 pela COVID-19 e confiar que, pouco a 
pouco, possamos recuperar a normalidade e 
sair fortalecidos desta situação para enfrentar 
o futuro com confiança. Por isso, queremos 
expressar nossa solidariedade, e a de todos os 
que fazem parte do Grupo Calvo, com os mais 
afetados pela doença, e nosso agradecimento 
a todos os que estão trabalhando tão duro para 
superar estes momentos.

Nosso desempenho econômico em 2019 
foi bom a despeito do contexto complexo 
em alguns dos mercados em que estivemos 
presentes. O faturamento teve um crescimento 
ligeiramente inferior aos 2%, chegando aos 
594 milhões de euros (593,9) e nosso EBITDA 
superou os 45 milhões de euros (45,3), o que 
pressupõe melhorar em cerca de 15% o lucro 
operacional de 2018.

Cabe destacar que em 2019 se confirmou 
também a crescente diversificação e equilíbrio 
de nosso negócio. Comercializamos mais de 
101.000 toneladas de produto final em 65 
países, das quais 48% corresponderam ao Brasil, 
22% à Espanha, 17% à Itália, 5% à América 
Central e Caribe, e 2% à Argentina.

Nossa ambição é melhorar a cada dia em 
tudo o que fazemos. A aposta na inovação, 
eficiência e gestão ética marca a trajetória da 
companhia desde seu início. Somos membros 
do Pacto Mundial das Nações Unidas e em 2019 
renovamos e reforçamos nosso compromisso 
com esta iniciativa global para continuar 
impulsionando os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) incluídos na Agenda 2030.

Em 2019 demos mais um passo neste sentido 
com o desenvolvimento de um ambicioso 
programa de sustentabilidade: Compromisso 
Responsável, destinado a organizar e dirigir 
nosso desempenho em matérias não 
financeiras nos próximos 5 anos. Esta iniciativa 
se materializa em 17 objetivos de redução de 
impacto em três áreas: oceanos, meio ambiente 
e pessoas. Neste relatório se pode consultar em 
detalhes tais objetivos e seu avanço durante 
o exercício passado. Todos os indicadores 
associados a eles foram verificados pela PwC e 
nosso compromisso é informar cada ano de sua 
evolução.

Como parte de nosso compromisso com as 
pessoas e seu desenvolvimento, o ano passado 
teve como marco a aprovação do primeiro Plano 
de Igualdade Global do Grupo Calvo. Um plano 
que estabelece as diretrizes a seguir em matéria 
de igualdade por todas as empresas que fazem 
parte do Grupo, independentemente de sua 
localização geográfica. Foi estabelecida, além 
disso, a criação de um Comitê de Igualdade que 
velará por sua aplicação. 
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Ser percebidos pelo 
consumidor como uma 
referência que satisfaz 
suas necessidades de 
produtos alimentícios 
através da inovação, 
da garantia de um 
suprimento de qualidade 
e uma produção plena e 
eficiente.

COMPROMISSO 
Nos engajamos na superação de 
nossos desafios, atuando com ética 
e responsabilidade.

INOVAÇÃO 
Nos antecipamos aplicando novas 
ideias para superar expectativas.

QUALIDADE 
Geramos confiança atingindo a 
excelência em tudo o que fazemos.
 
PESSOAS
Criamos valor através do trabalho 
em equipe e o desenvolvimento  
das pessoas.

VISÃO MISSÃO VALORES

Gerar valor em todas as partes 
interessadas.

Oferecer alimentos saudáveis e 
de qualidade que satisfaçam os 
consumidores.

Manter um clima de trabalho  
que permita alcançar as metas  
e estimule o desenvolvimento  
das pessoas.

Incentivar o hábito saudável do 
consumo de pescados.

Visão, missão e valores
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2019 
em números

4.548 
Colaboradores 
em todo o mundo

510.133 €
Investidos em  
ações sociais

593,9 M€  (+2%)
De faturamento 

e 45,3 M€  (+15%)
de EBITDA

31,3 (+32%) 

Horas de formação  
por funcionário

381 (+12%) 

Fornecedores avaliados 
em matérias de gestão 
responsável

Países 
nos quais temos 
presença comercial65

101.053 
Toneladas 
de produto final vendidas

Investidos em 
I+D+i4,6 M€

100%
Atuneiros próprios certificados como APR 
(Atum de Pesca Responsável)

19% 
33,5% 

No Comitê 
Executivo

Em cargos 
intermediáriosMulheres
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Renovação da frota com  
um atuneiro congelador

O Grupo Calvo anunciou a renovação 
de sua frota com um novo atuneiro 
congelador. A construção foi atribuída 
ao estaleiro galego Construcciones 
Navales P. Freire e não pressupõe um 
aumento de capacidade de pesca, de 
acordo com seu compromisso com a 
sustentabilidade pesqueira.

Inauguração da  
Universidade  
Corporativa Unicalvo

A companhia lançou no âmbito global 
a Unicalvo com o objetivo de promover 
um ambiente de aprendizado para 
o desenvolvimento das qualificações 
dos colaboradores e da comunidade. 
Conta com quatro escolas: Escola de 
Liderança, Escola de Pessoas e Cultura, 
Escola de Excelência Operacional e 
Escola de Negócios.

Lançamento da iniciativa 
Compromisso Responsável

Mané Calvo, CEO do Grupo 
Calvo, apresentou publicamente 
a iniciativa Compromisso 
Responsável, que define dezessete 
objetivos em três áreas chave para 
a organização: oceanos, meio 
ambiente e pessoas, com a meta de 
implementação até 2025.

Apresentação do Primeiro  
Plano de Igualdade Global

A companhia lançou o primeiro Plano de 
Igualdade Global aplicável em todas as 
localizações geográficas do Grupo Calvo. O 
Plano contempla as diretrizes e objetivos 
em matéria de igualdade comuns a toda 
a organização, sem impedir que se possa 
elaborar planos locais nas instalações em 
que se considere isso necessário.

Manutenção da  
liderança no segmento  
de atum em conserva

O Grupo Calvo mantém a posição 
de liderança nos mercados de 
atum da Espanha, Argentina e 
Brasil, onde também é líder na 
categoria de sardinhas.

Finalização do Plano 
Industrial da planta 
espanhola

Durante o ano foi finalizada a 
implantação do Plano Industrial 
da planta do Grupo Calvo na 
Espanha, que tinha como objetivo 
aumentar sua eficiência e 
flexibilidade através do redesenho 
industrial e da tecnologia. O plano 
foi iniciado em 2016 e contou com 
um investimento de 28 milhões 
de euros.

Marcos do ano

Implantação de um modelo de 
cumprimento e prevenção de 
riscos penais no Brasil e Itália

Através da implantação do modelo 
de cumprimento e prevenção de 
riscos penais na Espanha em 2018, a 
companhia tem implantado o modelo 
no Brasil e na Itália através de um 
processo de análise de e adaptação às 
legislações locais.

Prêmio Melhor Prática 
Responsável

A iniciativa Compromisso Responsável 
e os Objetivos 2025 receberam o 
prêmio de Melhor Prática Responsável 
2019 outorgado pelos Clube de 
Excelência em Sustentabilidade 
e Associação para o Progresso da 
Direção APD.
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Ambiente e gestão de riscos 
A adequada gestão de riscos é uma vantagem competitiva para qualquer negócio. No Grupo Calvo trabalhamos 
para garantir uma gestão íntegra e responsável da companhia, a redução de riscos associados à nossa atividade e a 
contribuição com o desenvolvimento e proteção do ambiente como garantias de bom desempenho

Estratégia e modelo de negócios

O planeta enfrenta um crescente número de 
desafios, cada vez mais complexos. Diante desta 
realidade surgiram iniciativas com alcance 
mundial, regional e setorial que buscam dar uma 
resposta a estes desafios, como a Agenda 2020 
para o Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de 
Paris contra as Mudanças Climáticas ou o Plano 
de Ação de Finanças Sustentáveis da Comissão 
Europeia. A saber, o setor pesqueiro deve fazer 
frente a desafios como as mudanças climáticas 
e seus impactos na alteração dos ecossistemas 
marinhos, ou a conformidade com os padrões 
mais altos em termos de Direitos Humanos. Com 
o objetivo de garantir cadeias de suprimento 
responsáveis e sustentáveis, o Grupo Calvo foi 
a primeira companhia espanhola do setor de 
alimentos em conserva que aderiu, em 2016, à 
Amfori, a principal associação empresarial global 
para um comércio aberto e sustentável1.

O Grupo Calvo também é consciente dos novos 
desafios colocados por este ambiente, por esse 
motivo aposta em uma sólida gestão de risco 
através da integração vertical das suas atividades 
de provisionamento de matérias primas, de 
transformação em produto final e de distribuição 
para sua comercialização. Graças à participação 

da companhia em todas as fases do processo 
produtivo da conserva de atum, seu produto 
principal, e da sua presença comercial direta em 
todos os seus mercados de referência, ela pode 
reduzir os riscos associados ao processo.

Gestão de riscos
 
De acordo com a Lei 11/2018 de Informação 
não Financeira, o Grupo Calvo analisa seu 
desempenho em termos de riscos. No processo 
de atualização da análise de materialidade no 
Grupo Calvo que foi realizada durante 2019, 
a gestão de riscos  apareceu como um dos 
assuntos mais relevantes para a companhia. 
A disponibilidade de sistemas na organização 
para avaliar, medir e gerenciar os riscos não 
financeiros desempenha um papel cada vez mais 
importante.

A companhia esteve realizando periodicamente 
análises de riscos que englobam toda sua 
atividade empresarial, e cujos resultados, 
além de ser abordados pelos distintos comitês 
de gestão, são monitorados através de uma 
ferramenta digital que permite parametrizá-los 

e priorizá-los em função de sua probabilidade 
de ocorrência e impacto, para posteriormente 
elaborar planos de ação em resposta e realizar 
um acompanhamento adequado.

Em 2019, o Grupo Calvo começou a realizar 
um redesenho do sistema de controle de riscos, 
envolvendo todos os grupos de interesse e com o 
objetivo de finalizar este exercício em 2020 com 
um mapa detalhado dos riscos da organização. 
Durante o exercício, se realizou uma atualização 
da metodologia de gestão destes riscos através 
da definição de uma política e um novo manual 
de gestão de riscos.

Dessa forma, o Grupo Calvo classifica os riscos em 
seis categorias: estratégicos, externos, financeiros, 
de negócios, normativos e reputacionais. 
Dessa maneira, se avalia os riscos inerente, 
residual e programado, ou seja, o nível de risco 
esperado através da implantação dos planos 
de ação propostos, o que permitirá realizar um 
acompanhamento posterior. A avaliação de riscos 
é realizada em termos de probabilidade, impacto 
financeiro e impacto reputacional, e em função 
de escalas predefinidas. Os dez principais riscos 
detectados incluirão indicadores chave para seu 
acompanhamento periódico posterior.

1   https://www.amfori.org/

Tipologia de riscos

1 ESTRATÉGICOS

2EXTERNOS

4DE NEGÓCIOS

3 FINANCEIROS

5 NORMATIVOS

6REPUTACIONAIS
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Riscos setoriais

Volatilidade do preço das 
matérias primas

Reputação da marca

Mudanças legislativas

Alerta alimentar. Retirada  
de produto

Aumento da concorrência

Flutuação cambial

Escassez de recursos naturais 
ou disponibilidade de matérias 
primas

RSC e Sustentabilidade

Falhas na cadeia de distribuição 
ou suprimento

Perda de talentos ou dificuldade 
para atraí-los

9

1

6

7

8

5

4

3

2

A última análise de riscos realizada foi no final de 
2016, quando além de entrevistar representantes 
de todas as áreas geográficas e profissionais do 
Grupo Calvo, foram avaliados os riscos setoriais 
mais representativos.

Adicionalmente, foram detectados os seguintes riscos associados à organização:

RISCO TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO

Situação econômica nos 
países em que o Grupo 
Calvo está presente, 
flutuação cambial e 
alterações regulamentares

Estratégico/
operacional

   Variações macroeconômicas em países onde existe presença comercial que possam afetar 
diretamente o poder aquisitivo dos consumidores

   Flutuação cambial, fundamentalmente nos mercados consolidados com moeda distinta do 
euro (Brasil, Argentina, América Central).

   Mudanças regulatórias que possam afetar áreas sensíveis do negócio.

Dependência de matérias 
primas como o atum ou a 
sardinha

Estratégico/
mercados

   Disponibilidade de atum e sardinha, principais matérias primas empregadas nos produtos 
do Grupo Calvo.

   Condição dos suprimentos de peixe nos oceanos e impacto de fatores como as mudanças 
climáticas ou a superexploração.

   Volatilidade dos preços e dificuldades de previsão.

Produto comoditizado Estratégico/
mercados

   Elevada cota de mercado dos produtos de distribuição (marcas próprias) em alguns 
mercados consolidados.

   Atum como produto chamariz com baixa de preços por parte da distribuição.
   Concentração de distribuição em alguns mercados consolidados.
   Percepção pelo consumidor como alimento básico e de baixo preço. Desconhecimento das 

propriedades saudáveis e dos investimentos feitos para garantir a qualidade do produto.

Qualidade de matérias 
primas e produtos

Operacional    Matérias primas não homogêneas (peixe) e necessidade de padronização do produto.
   Risco comum do setor alimentício de possível alerta alimentar.
   Cumprimento das expectativas dos consumidores.

Eficiência logística e 
produtiva, e investimento 
em processos

Operacional    Eficiência na rede logística para distribuição de matérias primas para as fábricas e de 
produto final para os pontos de venda.

   Eficiência (redução de custos e de impacto) nos principais centros de produção.
   Investimento necessário para realizar as melhoras necessárias nos centros de produção.

Reputação Reputacional    Gestão de impactos de atividade empresarial.
   Comunicações institucionais.
   Proteção inadequada do valor da marca.
   Crises (alimentares, de sustentabilidade, institucionais, etc.)
   Ética nos negócios.
   Cadeia de suprimentos.
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Modelo de negócios e cadeia de valor

Modelo de negócios 
Em um ambiente cada vez mais complexo e marcado por desafios globais que afetarão a todos os setores empresariais em maior ou menor medida, como o aumento da população mundial, a 
escassez de recursos ou o aumento das emissões de gases de efeito estufa e o aquecimento global, o Grupo Calvo promove um modelo de negócios que integra a responsabilidade, a inovação 
e a excelência como pilares do desenvolvimento de sua atividade empresarial para garantir um crescimento rentável e sustentável. 

GESTÃO 
RESPONSÁVEL

Atuar com 
responsabilidade 
reduzindo os impactos 
negativos associados 
à atividade ao mesmo 
tempo que promove a 
geração de oportunidades 
no entorno.

INOVAÇÃO

Inovar de forma contínua 
para oferecer ao consumidor 
produtos que se adaptem 
melhor às suas necessidades.

EXCELÊNCIA 
OPERACIONAL

Trabalhar sob parâmetros 
de melhora contínua e 
da busca da excelência 
empresarial tanto em 
produtos como em 
processos.

PESSOAS

Investir na criação de 
um bom ambiente de 
trabalho que favoreça que 
as pessoas que trabalham 
no Grupo Calvo estejam 
comprometidas e motivadas 
com o projeto empresarial.

SUPRIMENTO 
RESPONSÁVEL

Promover a sustentabilidade 
das matérias primas, 
especialmente do atum, 
e uma boa gestão da 
cadeia de suprimentos para 
garantir o cumprimento da 
missão da organização. 

DESENVOLVIMENTO 
DE MARCAS E 
MERCADOS

Consolidar posições de liderança 
nos principais mercados através 
do desenvolvimento das marcas 
de produtos que permitam 
continuar contando com a 
confiança do consumidor, além 
da entrada em novos mercados.

11
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Cadeia de valor 
A cadeia de valor do Grupo Calvo permite descrever o desenvolvimento das atividades da organização agregando valor ao produto final.

Input Modelo de negócios e cadeia de atividades Criação de valor Materialidade

   Patrimônio líquido
   Dívida líquida
   Auxílios públicos

CAPITAL INDUSTRIAL

VALOR FINANCEIRO
  EBITDA
  Resultado de exploração
  Dividendos

VALOR SOCIAL
   Desenvolvimento empresarial 
local

   Beneficiados com ações sociais
   % Clientes satisfeitos

VALOR NATURAL
   Emissões CO2 gerenciadas
   % Resíduos reciclados
   Redução da pesca acidental e 
impactos

VALOR INTELECTUAL
  Nº Projetos I+D+i
  Nº Patentes
  Satisfação dos colaboradores
  Horas de formação por colaborador
   Benefícios econômicos gerados por 
projetos de I+D+i

VALOR HUMANO
  Novas contratações
  Satisfação dos funcionários
  Índice de gravidade
  Emprego indireto

VALOR INDUSTRIAL
  Produção eficiente e flexível
   Produtos que se adaptam às 
necessidades dos consumidores

CAPITAL FINANCEIRO

   Investimento em maquinário 
e tecnologia

   Investimento em 
infraestrutura

CAPITAL HUMANO

   Colaboradores
   Investimento em segurança 
e saúde

CAPITAL INTELECTUAL

   Investimento I+D+i
   Formação e desenvolvimento

CAPITAL NATURAL

    Consumo de água
   Consumo de energia
   Consumo de matéria prima
   Investimento e gastos em 
matéria ambiental

CAPITAL SOCIAL

    Investimento em ações sociais
   Compras de fornecedores 
locais

Modelo de 
negócios

GESTÃO 
RESPONSÁVEL DESENVOLVIMENTO 

DE MARCAS E 
MERCADOS

SUPRIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PESSOAS

INOVAÇÃO

EXCELÊNCIA 
OPERACIONAL

   Internacionalização e desenvolvimento de 
negócio

   Impacto socioeconômico
   Bom governo, ética e conformidade
   Tributação responsável

   Desenvolvimento dos funcionários
   Inovação e eficiência

   Pesca sustentável
   Gestão do impacto ambiental
   Adaptação do modelo de negócios às  
mudanças climáticas

   Uso sustentável dos recursos e  
economia circular

   Gestão de riscos

   Impacto sócio econômico
   Comunicação com a GGII e presença no setor
   Relações Institucionais e com as AAPP
   Suprimento responsável e Direitos Humanos
   Gestão de marca e reputação
   Gestão de riscos

   Rotulagem de produto
   Qualidade e segurança alimentar
   Gestão de riscos
   Alimentação saudável e hábitos de consumo

   Práticas laborais
   Segurança e saúde
   Desenvolvimento dos funcionários

* A fábrica de bioprodutos de El Salvador está integrada à planta de produção.

Redesenho de produtos 
e processos através da 
inovação

Sensibilização e 
gestão de recursos 

valorizáveis

Melhora da 
eficiência no uso e 
aproveitamento

Instalações 
em Espanha, 
El Salvador e 
Brasil 

Distribuição em  

65
 países

3 
plantas de 
produção

Por volta de 

1.500 
referênciasFrota própria 

12
barcos

86 
fornecedores de 
atum, incluindo os  
de pesca artesanal

2 
fábricas de 
embalagens

2 
fábricas de 
bioprodutos*

MATÉRIAS 
PRIMAS 

RECURSOS

PRODUÇÃO

CONSUMO

RESÍDUOS

DISTRIBUIÇÃO
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Estrutura administrativa  
As duas divisões do Grupo Calvo operam em paralelo sob as diretrizes de uma estratégica única (Estratégia 2020) adaptada às realidades de cada localidade geográfica e sob as respectivas 
equipes diretivas:

1 No início de 2020 Matteo Candotto abandonou a companhia e foi substituído por Andrés Mizrahi, e este por sua vez por Federico Senestrari.
2 Depende diretamente do Conselho Administrativo.

DIVISÃO AMÉRICA DIVISÃO EUROPA

Jose Luis Calvo Pumpido
Presidente vitalício de honra 

Luciano Calvo Pumpido
Presidente

Mané Calvo García-Benavides
Conselheiro Delegado 

Alberto Encinas Lastra
Diretor Geral Divisão Europa 

Enrique Orge Míguez
Diretor Geral Divisão América 

Antenor Zendron
Diretor Administrativo 

Financeiro 

Lauro Giacheti
Diretor de Planejamento, 
Logística e Atendimento  

ao Cliente  

Ivan Füchter
Diretor Industrial 

Rochelli Kaminski
Diretora de Recursos Humanos  

Andrés Eizayaga
Diretor Comercial Brasil e 

Marketing e Inovação 

Andrés Mizrahi
Diretor Comercial Argentina e 

Mercados Externos 

David Llanas Carvajal
Diretor Financeiro 

Ana Sabio Faraldo 2

Responsável por Conformidade e Auditoria Interna 

Mariví Sánchez Jiménez
Diretora de RSC 

Martín Barbaresi
Diretor de Marketing 

Macarena Ubis Lupión
Diretora de Frota 

Aurelio Barrena Santos
Diretor Comercial Espanha 

Enrique Mandado Rodríguez
Diretor de Operações 

Gianluca Cevenini
Diretor Comercial Itália 

Miguel A. Peñalva Arigita
Diretor de Compra e Venda  

de Atum 

Matteo Candotto1

Diretor Comercial Internacional 

Víctor Pérez Pérez
Diretor Comercial CAM - Caribe 

Rebeca Filgueira Otero
Diretora Recursos Humanos 

Boris Quintanilla Gómez
Country Manager CAM - Caribe 

Mariví Sánchez Jiménez
Diretora de Comunicação 

Carlos Curado
Diretor de Compras  
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Estratégia 2020
O Grupo Calvo tem trabalhado desde 2018 na implementação de seu Plano Estratégico 2020 com o objetivo de consolidar seu posicionamento como companhia global 
do setor alimentício.

Os três principais eixos sobre os quais se apoia a estratégia da organização são os seguintes:

1. Crescimento rentável e sustentável
Crescer de maneira rentável e sustentável e a única forma pela qual o Grupo Calvo 
entende o futuro, que se apresenta cheio de oportunidades e desafios, que passam 
tanto pela consolidação de posições de liderança nos principais mercados, como pela 
entrada e desenvolvimento de novos produtos e localidades.

A inovação e a gestão responsável serão chaves para atingir um crescimento rentável 
e sustentável. 

Plano Estratégico 

2020
Grupo Calvo 2. Excelência operacional

O Grupo Calvo busca formas de atingir a excelência em todos os aspectos relativos ao 
negócio. Por isso a companhia busca melhorar através da tecnologia, da eficiência e 
da flexibilidade de suas instalações, enquanto melhora seus processos auxiliada pelo 
sistema de gestão baseado na metodologia kaizen, Calvo Excellence System (CES).

3. Liderança eficiente de pessoas 
As pessoas são as que impulsionam qualquer processo de mudança na organização, 
são quem define como enfrentar os desafios que se apresentam à empresa e, 
em definitivo, são o motor do Grupo Calvo. Por isso, alcançar a liderança eficiente 
do pessoal é um dos pilares estratégicos da organização, conseguindo que os 
colaboradores estejam motivados, comprometidos e orgulhosos de trabalhar para  
o Grupo.

Em 2020, a companhia realizará uma atualização de sua estratégia e da execução destes objetivos com a finalidade de avaliar e analisar seu cumprimento. Em todo caso, a estratégia do Grupo 
Calvo é revisada duas vezes ao ano junto a um exercício de acompanhamento mensal dos projetos estratégicos e seus KPI associados.
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PRODUÇÃO

FORNECIMENTO

A fabricação de nossos produtos é realizada sob estritos parâmetros de qualidade, eficiência e melhora contínua, de 
maneira que possamos oferecer ao mercado produtos com a máxima garantia e o menor impacto possível no ambiente

Desempenho de nossos negócios 

Atividade do grupo calvo 
O Grupo Calvo é uma companhia global de alimentação especializada em produtos saudáveis e 
nutritivos, que participa de maneira integrada em toda a cadeia de valor.

A atividade está organizada em torno de duas divisões:

   Divisão Europa, que gerencia os mercados da Espanha, Itália, os da região CAM - Caribe 
(América Central e Caribe), mercados internacionais da Europa, Oriente Médio, Ásia, América do 
Norte e Oceania, e a atividade da frota pesqueira.

   Divisão América, que gerencia o Brasil, Argentina e mercados internacionais da África e da 
América do Sul.

A matriz do Grupo é a sociedade Luiz Calvo Sanz S.A., que engloba 25 sociedades mercantis.

A atividade comercial da companhia está ligada fundamentalmente às conservas do mar: atum, 
sardinha, mexilhão, lula e cavala, entre outros. Também são comercializadas conservas vegetais 
como palmito, milho e ervilhas, assim como outros produtos como saladas e patês. De todos eles, 
se destaca o atum em conserva como o produto principal em praticamente todos os mercados 
onde o Grupo Calvo tem presença comercial1.

A companhia está presente em todas as fases do processo produtivo do atum através da 
integração vertical das atividades de provisionamento de matérias primas, de transformação em 
produto final e a distribuição para a comercialização. A integração vertical do negócio permite à 
companhia reduzir os riscos associados à disponibilidade e à importante volatilidade dos preços da 
principal matéria prima, o atum.

O Grupo Calvo está firmemente comprometido com a sustentabilidade do atum e a proteção da 
biodiversidade marinha como garantia do futuro de seus negócios2. A companhia conta com uma 
frota própria que permite não só garantir o fornecimento de produto de qualidade, mas também 
garantir a sustentabilidade da matéria prima e contribuir com a proteção dos oceanos.

102-1, 102-2

1 Com exceção do mercado brasileiro onde o maior volume de vendas da empresa está associada à sardinha em conserva.
2 Mais informação nos capítulos: Pesca Sustentável, Meio Ambiente e Suprimento Responsável.

Carballo, Espanha
Fábrica de embalagens e fábrica de produto final 
a ser distribuído na Europa, Ásia, África do Norte 
e Oriente Médio.

La Unión, El Salvador
Fábrica de produto final a ser distribuído na 
América Central, Caribe, Colômbia, Brasil, Panamá, 
Estados Unidos e Europa, e de bioprodutos 
(farinha de peixe).   

Itajaí, Brasil
Fábrica de produto final, fábrica de embalagens e 
fábrica de bioprodutos (farinha e óleo de peixe). 
Distribuição no Brasil, Argentina, Paraguai e outras 
regiões da América Latina.

FROTA

7 
Atuneiros

2 Mercantes 3  EMBARCAÇÕE 
DE APOIO

405 Tripulantes

Escritórios e 
delegações comerciais

  Espanha    Itália   
  El Salvador

  Costa Rica    Guatemala  
  Brasil    Argentina

COMERCIALIZAÇÃO

Compra e venda 
de atum e outras 
matérias primas 
de fornecedores 

externos
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Manuseamos nossa matéria prima com o maior respeito e responsabilidade durante todos os processos de transformação. 
O mapa de nossa Estratégia 2020 exige que a atividade fabril seja respeitosa e eficiente com os elementos da natureza 
que impacta. 

Operações e processos industriais 

O Grupo Calvo integra a totalidade de sua cadeia de valor nos processos que executa. 

Desde a pesca, que garante o abastecimento de matéria prima (atum) de qualidade, até a 
comercialização em mais de 65 países por todo o mundo, passando pela elaboração de filetes 
e produto final, a manufatura de embalagens, a distribuição ou o investimento em I+D+i. Esta 
cadeia de valor integrada se caracteriza pela relevância de sua fase de transformação e elaboração 
do produto terminado.

As três principais atividades industriais do Grupo Calvo se desenvolvem em seis fábricas localizadas 
na Espanha (2), El Salvador (1) e no Brasil (3). As fábricas se ocupam de manter a qualidade e a 
eficiência durante todo o processo, assim como garantir a correta elaboração do produto. Todas 
elas contam com certificações vigentes sob padrões internacionais de qualidade, segurança e 
saúde alimentares.

As atividades industriais do Grupo Calvo se desenvolvem sob a Direção de Operações da 
Divisão Europa e da Direção Industrial da Divisão América. Ambas têm principalmente três 
responsabilidades em comum:

1.  Desenvolvimento tecnológico, elaboração de novos produtos, operação de produção e 
manutenção e desenho de nova infraestrutura.

2. Gestão operacional dos processos industriais.

3. Cumprimento da legislação vigente.
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Na seguinte tabela estão expostas as especificações de cada uma das fábricas atualmente em funcionamento do Grupo Calvo:

Planta da Espanha  
(Carballo)3 

Fábrica El Salvador  
(La Unión)

Fábrica de produto final Brasil 
(Itajaí)

Fábrica de embalagens Brasil 
(Itajaí)

Fábrica de bioprodutos Brasil 
(Itajaí)

Localização

Carretera A Coruña-Fisterra, km. 
34,5 15106 Carballo, Coruña 
(Espanha)

Calle a Playitas, Complejo 
Pesquero CORSAIN, Punta Gorda, 
La Unión (El Salvador)

Rua Eugenio Pezzini, 500, Bairro 
Cordeiros, Itajaí, Santa Catarina 
(Brasil)

Av. Presidente Castelo Branco, 
640, Salseiros, Itajaí, Santa 
Catarina (Brasil)

Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 
6457. Bairro Itaipava Arraial das 
Cunhas, Itajaí, Santa Catarina 
(Brasil)

Ano de construção 1976 2003 1954 2006 2016

Área construída (m2) 21.500 16.000 30.024 10.044 11.719

Capacidade produtiva 
máxima anual

40.000 t de produto final/ano e 
395 milhões de embalagens

23.000 t de produto final/ano 86.000 t de produto final 500 milhões de embalagens 10.000 t de subprodutos

Produto elaborado Atum, mexilhão, lula e saladas. 
Aperitivos (tapas) e embalagens

Atum, filetes e saladas. Farinha e 
óleo de peixe.

Sardinhas, atum e patês Aperitivos e embalagens Farinha de peixe e óleo para 
consumo animal

Certificações

IFS Food, BRC (nível A), BSCI (nível 
A), ISO 22005, ISO 900-2015, 
HACCP4, WRAP

IFS Food, BRC (nível A), SA 
8000, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018, BASC, Orthodox 
Union HACCP, WRAP

ISO 9001:2015 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OSHAS 18001

Good Manufacturing Practice

Principais destinos da 
produção

Europa (mercados principais 
Espanha e Itália), Ásia, Norte da 
África e Oriente Médio.

América Central e Caribe, Europa  
e Estados Unidos.

Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai

Brasil, Equador e El Salvador Brasil

Mudanças estruturais 
realizadas no último ano

   Otimização das linhas de salada 
e acondicionamento.

   Implantação de sistema pull de 
fornecimentos auxiliares

Melhoras na infraestrutura da 
área de limpeza do peixe (teto, 
climatização e luminárias)

   Melhoras nas infraestruturas das 
áreas de recepção de pescado 
(incremento de capacidade de 
descarga) e de empacotamento 
de sardinha

   Redesenho do layout da linha de 
produção de atum

   Melhoras na estação de 
tratamento de água

- -

Marcos 2019

   Recorde histórico de produção 
(+5,5% em relação a 2018)

   Melhora de 10% da OEE5

   Redução de 50% no estoque de 
materiais auxiliares

   Obtenção da certificação  
ISO 9001

   Obtenção da certificação 
Business Alliance for Secure 
Commerce (BASC)6

   + 153% de melhorias 
implementadas

3 A planta de Carballo integra uma fábrica de embalagens e uma fábrica de produto final no mesmo complexo industrial.
4 Hazard Analysis and Critical Control Points.
5 Overal Equipment Effectiveness (OEE): se trata de um indicador para medir a produtividade dos equipamentos industriais.
6 BASC é uma aliança empresarial que, através da sua cooperação com governos, alfândegas e organismos internacionais, garante o comércio exterior seguro.
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Grupo Calvo en el mundo

Fábricas Espanha e sede social
Carretera A Coruña-Fisterra, km. 34,500
15106 Carballo (Coruña) España
Tel: +34 981 704040 

Escritório central Espanha 1

Rua Príncipe de Vergara, 110, 4ª planta
28002 Madrid España
Tel: +34 91 782 33 00

Escritório central Itália
Via Scaglia est n. 5/9 piano 3º
41100 Módena, Italia
Tel: +39 059 2051 311

Escritório central Brasil
Edifício Vila Olímpia
Vila Olímpia, 045551-080
São Paulo - SP, Brasil
Tel: +55 11 5503 6800

Escritório central Argentina 
Carlos Pellegrini, 989 - 6º. Ciudad Autónoma
Buenos Aires, Argentina
Tel: +00 541 438 23 001

Fábrica El Salvador 
Rua a Playitas Complejo Pesquero
CORSAIN,
Punta Gorda, Departamento de La Unión
El Salvador C.A.
Tel: +503 2678 47 00

Escritório central El Salvador
Rua Loma Linda, nº 251
Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador
Tel: +503 2244 4800

Escritório central Costa Rica 
San José, San Pedro de Montes de Oca del Banco Nacional 
de San Pedro, 600 Sur, 35 Oeste, San José, Costa Rica
Tel / Fax: +506 2258 6161

Escritório central Guatemala 
Diagonal 6 13-08 zona 10, Edifício Rodríguez Oficina 207
Guatemala
Tel: + 502 23663177

Fábricas Brasil
Produto final
Eugênio Pezzini 500, Bairro Cordeiros, 
88311-000, Itajaí - SC, Brasil
Tel: +55 47 3341 2600 
Embalagens
Av. Presidente Castelo Branco, 640,
Salseiros - 88311-470, Itajaí - SC, Brasil
Tel: +55 47 3241 8800

Bioprodutos
Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 6457
Bairro Itaipava Arraial das Cunhas,
88318-481, Itajaí - SC, Brasil
Tel: +55 47 3346 6189

Escritório central

Fábrica

Embarcações atuneiras

Embarcações mercantes

Barcos de apoio

As localizações dos centros produtivos e escritórios comerciais, 
junto com as operações de sua frota são as seguintes: 

1.  Durante 2019 o escritório de Madrid mudou sua localização para uma zona mais central e apostando em 
espaços mais abertos. Mais informações no capítulo Nossa Equipe.

Grupo Calvo no mundo
Mapa de presença de operações

102-3, 102-4

102-6

102-6

102-3, 102-4, 102-6
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A marca Calvo é líder no mercado de conservas 
de atum na Espanha e tem experimentado um 
significativo crescimento em toda a América 
Central, situando-se como a terceira marca na 
Costa Rica.

Nostromo fechou o ano como segunda 
marca de conservas de atum no 
mercado italiano. 

Gomes da Costa continua liderando  
o mercado de conservas de sardinha  
e atum no Brasil e Argentina.

Mercados consolidados
Mercados em 
desenvolvimento
Novos mercados 
incorporados em 2019
Mercados existentes em 2018 
nos quais não se registrou 
vendas em 2019

Durante 2019, o Grupo 
Calvo comercializou 
produto em 65 países, sete 
a menos que em 2018; ainda 
assim, houve quatro novas 
incorporações  

Comercializamos nossos produtos através de nossas 
marcas de referência, que constituem uma das forças 
mais valiosas da companhia

Mapa de presença de mercados 

Durante 2019, o Grupo Calvo comercializou 
toneladas de 
produto final 

que foram distribuídas da seguinte forma:  
101.053

Brasil

Restante
CAM-Caribe
Argentina

Itália
Espanha

48%

22%

17%

6%
5%

2%

102-2
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Bom Governo

Estrutura administrativa
 
Os principais órgãos administrativos do Grupo são a Junta de Acionistas 
e o Conselho de Administração, integrado por dez conselheiros. Ambos 
garantem o bom funcionamento da empresa. Desde junho de 2017 o Grupo 
Calvo conta, além disso, com um Comitê de Conformidade, encarregado de 
prevenir, detectar, amenizar e corrigir comportamentos empresariais que 
possam distanciar-se da ética e da legalidade. O Comitê de Conformidade está 
integrado por quatro membros do Conselho de Administração. O Secretário 
Geral e do Conselho é por sua vez o secretário do Comitê, e a Responsável 
de Auditoria Interna e Conformidade é a unidade de apoio do Comitê de 
Conformidade para a realização das tarefas diárias.

Além destes órgãos administrativos, o Grupo Calvo conta também com um 
Comitê de Ética, responsável por velar pela correta aplicação e cumprimento 
do Código de Ética Empresarial do Grupo, por resolver as consultas e denúncias 
apresentadas através do canal de denúncias e por organizar a formação sobre 
e o acesso ao Código por parte de todos os colaboradores.

O Grupo Calvo tem dois grupos de acionistas: a família Calvo, que se ocupa 
da gestão efetiva do Grupo, está integrada por 23 acionistas e tem uma 
participação de 60% da empresa; e a companhia italiana Bolton Group 
S.r.l., que conta com um único sócio que controla os 40% restantes. Com a 
finalidade de coordenar e adequar o funcionamento destes dois grupos de 
acionistas, existe um mapa organizacional através do qual é possível monitorar 
o cumprimento do plano estratégico e analisar mensalmente a gestão efetiva 
da operação empresarial.

Bom Governo, Ética e Conformidade 
Nossos órgãos de gestão assumem seu compromisso com a melhoria contínua, procurando uma administração eficaz, transparente e 
rigorosa de todos os nossos negócios e operações. As práticas de Boa Administração do Grupo Calvo ajudam a gerar valor e proteger 
os interesses de longo prazo da companhia, de seus acionistas e de seus grupos de interesse.

20% 
de mulheres  
no Conselho 
Administrativo 

1 
criado para atender 
às questões locais do 
Brasil e Argentina

3 
realizadas em 2019 
pelo Comitê de 
Ética 

102-18, 102-5 102-22

JUNTA DE 
ACIONISTAS 

A Junta Geral de 
Acionistas é o órgão 
soberano do Grupo Calvo 
nos assuntos próprios 
de sua competência 
conforme a legislação 
vigente.

CONSELHO 
ADMINISTRATIVO 

A missão do Conselho 
de Administração 
do Grupo Calvo é 
promover o interesse 
social representando a 
entidade e seus acionistas 
na administração do 
patrimônio, a gestão dos 
negócios e a direção da 
organização empresarial.  

COMITÊ DE 
CONFORMIDADE  

É responsabilidade do 
Comitê de Conformidade 
prevenir, detectar 
e corrigir aqueles 
comportamentos 
empresariais que se 
afastem da ética e da 
legalidade. 

 

COMITÊ DE ÉTICA  

O Comitê de Ética é o 
responsável por velar pelo 
bom cumprimento do Código 
de Ética Empresarial do 
Grupo, resolver as consultas 
e denúncias apresentadas 
através do canal de 
denúncias, assegurar o acesso 
ao conteúdo do Código a 
todos os colaboradores e 
detectar áreas de melhora em 
todo o processo.

3 
realizadas em 2019 
pelo Comitê de 
Conformidade 

reuniões 
ordinárias 

subcomitê 
de ética 

reuniões 
ordinárias 

Órgão administrativo Órgão consultivo
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Junta Geral de Acionistas 

A Junta Geral Ordinária de Acionistas da sociedade dominante do Grupo 
Calvo é realizada a cada ano no mês de junho na sede social, em Carballo 
(Espanha). Sua principal responsabilidade é a aprovação das Contas Anuais 
e, desde 2018, também do Demonstrativo de Informação Não Financeira 
(EINF), para dar cumprimento à nova legislação mercantil vigente existente 
no âmbito do relato da informação não financeira e de diversidade na 
Espanha, mediante o presente documento.

A porcentagem de participação em 2019, seja presencial ou através da 
devida representação, foi de 100% e todos os acordos apresentados foram 
aprovados por unanimidade.

Todas as ações constitutivas do capital social gozam dos mesmos direitos. 
Os estatutos sociais da companhia não impõem nenhum tipo de restrição 
ou limite máximo ao exercício dos direitos de voto que pode realizar um 
acionista. Tampouco há limitações legais ou estatutárias à aquisição ou 
transmissão de ações, sem prejuízo ao direito de aquisição preferencial que, 
reciprocamente, têm concedido os acionistas significativos declarados na 
companhia.

Família Calvo Pumpido 

Participação grupos de acionistas

Bolton Group, S.r.L.

60%
40%

Principais temas tratados durante a 
Junta Geral de Acionistas de 2019

   Aprovação das Contas Anuais da sociedade correspondentes ao exercício 
de 2018.

   Aprovação do Demonstrativo de Informação Não Financeira 
correspondente ao exercício de 2018.

   Aprovação da distribuição do resultado do exercício de 2018.

   Aprovação da gestão realizada pelo órgão administrativo durante o 
exercício de 2018.

   Reeleição de auditores.

   Ratificação do acordo firmado no Conselho de Administração em  
29 de maio de 2019 de modificar a distribuição da remuneração dos 
conselheiros nomeados pelo Bolton Group, S.r.l.
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A composição do Conselho Administrativo se articula em torno 
dos princípios de transparência e independência e segundo os 
critérios de complementaridade, profissionalismo e diversidade.

O Conselho Administrativo do Grupo Calvo está composto 
por dez membros, com diversidade de conhecimentos, 
competências, origens, experiências, nacionalidades e gênero, 
que garantem a adequada representação do conjunto de 

acionistas e o funcionamento eficaz do órgão. Sua composição 
não sofreu variações nos últimos quatro anos.

Em relação à diversidade de gênero, o Grupo Calvo conta com 
20% de mulheres no Conselho Administrativo. Durante 2019 
o Conselho Administrativo do Grupo Calvo reuniu-se em três 
ocasiões.

Sr. Mané Calvo
García-Benavides

Sr. Luciano
Calvo Pumpido Sr. José Luis

Calvo Pumpido

Sr. Ernesto 
Trovamala

Sr. Salomone 
Nick Benveniste

Sr. Guy Phillippe 
Noordink

Sr. Luis Ríos 
Calvo

Sr. José 
Martínez Calvo

Sr. Luis Jesús 
Calvo Lema

Presidente de Honra Vitalício  
(Não Conselheiro)

Presidente  
(Conselheiro dominical executivo)

Conselheiro Delegado 
(Conselheiro dominical executivo)

Secretário Geral (não conselheiro)

Vice secretário Geral
(Não conselheiro)

Vogais  
(Conselheiros dominicais)

COMPETÊNCIAS

Transformação 
industrial

Pesca

Aspectos não 
financeiros/
sustentabilidade

Mercados alimentícios

Controle de gestão/
Riscos

Finanças/Contabilidade

Aspectos jurídicos

CONSELHO

Sr. Manuel 
Echenique Sanjurjo

Sr. Jesús Casas 
Robla

Sra. María 
Nissim

Sra. Mª Dolores 
Calvo Pumpido

20%

O Conselho Administrativo ratifica e apoia a política de Responsabilidade Social Corporativa 
e realiza um acompanhamento ativo da contribuição do Grupo aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

Conselho Administrativo 
102-22, 102-23
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Principais atuações do Conselho 
Administrativo em 2019

Prioridades do Conselho 
Administrativo em 2020

    Formulação das Contas Anuais 
correspondentes ao exercício de 2018.

    Formulação do Demonstrativo de 
Informação Não Financeira correspondente 
ao exercício de 2018.

    Proposta de distribuição dos resultados do 
exercício de 2018.

    Aprovação definitiva do orçamento do 
Grupo para 2019.

    Informação atualizada sobre a situação 
econômico-financeira da companhia, o 
estado dos investimentos mais importantes 
realizados, o estado de execução dos 
projetos industriais assim como sobre 
assuntos de Governança Corporativa, 
Responsabilidade Social Corporativa e 
Conformidade.

    Aprovação do investimento em uma nova 
embarcação da filial Cantábrica de Tunidos 
e acompanhamento dos investimentos 
industriais.

    Aprovação da apresentação do Recurso de 
Amparo perante o Tribunal Constitucional 
contra a primeira sentença do Tribunal 
Supremo em matéria de tarifas (OLAF).

    Revisão e aprovação dos relatórios do 
Comitê de Conformidade do Conselho.

   Formulação das Contas Anuais 
correspondentes ao exercício de 
2019.

    Formulação do Demonstrativo 
de Informação Não Financeira 
correspondente ao exercício de 2019.

    Aprovação do Orçamento do Grupo 
para 2020.

    Informação atualizada sobre a 
situação econômico-financeira 
da companhia, a condição dos 
investimentos mais importantes 
realizados, o estado de execução 
dos projetos industriais da 
companhia, assim como sobre 
assuntos de governança corporativa, 
responsabilidade social corporativa e 
conformidade.

Apesar de não ser uma empresa cotada, o Grupo Calvo segue algumas das 
recomendações do Código de Bom Governo das Sociedades Cotadas da 
Comissão Nacional do Mercado de Valores e revisa periodicamente sua 
normativa em sua vontade de alinhar e incorporar estas recomendações e 
boas práticas em seus quadros normativos

Funções do Conselho 
Administrativo do 

Grupo Calvo

Aprovação do 
orçamento anual 

do Grupo e 
monitoramento de seu 

cumprimento

Aprovação do  
Relatório Anual  

(incluindo o 
Demonstrativo de 
Informação Não 

Financeira) do  
Grupo Calvo

Supervisão 
das filiais que 
compõem o  
Grupo Calvo

Aprovação 
de políticas e 

procedimentos de 
implementação em 
toda a organização

Cultura preventiva 
de gestão de 
riscos penais 
(compliance)

Aprovação do Plano 
Estratégico plurianual 
e do Código de Ética. 

Vigilância de seu 
cumprimento

Monitoramento da 
condição econômico-

financeira da 
companhia e seu 
grupo mediante 

orientação mensal

Impulso e 
acompanhamento 

das Políticas de 
Responsabilidade 
Social Corporativa 

(RSC)

Estabelecimento 
do Plano de 

Remuneração da 
companhia

Formulação das 
Contas Anuais 
individuais e 

consolidadas do 
Grupo Calvo

102-26 102-28
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Comitê de Direção e Estratégia (Grupo) 

Sua função principal é a de debater as questões que afetam a estratégia do 
Grupo. Seus membros analisam tendências setoriais e questões chave em 
assuntos de rentabilidade, sustentabilidade, mercados e operacional.  
Reúnem-se mensalmente.

Comitê de Direção (um em cada divisão)

Responsável por analisar a operação de cada divisão e o cumprimento das 
linhas estratégicas. Se reúne mensalmente.

Comitê de Direção Ampliado

Integrado pelos Comitês de Direção de ambas as divisões, é responsável 
por analisar o desempenho das duas divisões e dos desafios conjuntos para 
América e Europa. Revisa a estratégia do Grupo, seus objetivos e planos de 
ação desenhados para sua concretização. Se reúnem uma vez por ano.

Comitê de Acompanhamento 

Trata dos assuntos urgentes que afetam a operação diária e leva a cabo 
o acompanhamento das propostas do Comitê de Direção. Reúne-se 
semanalmente quando não há Comitê de Direção.

Comitês de gestão 

Existem quatro comitês de gestão que apoiam o Conselho 
Administrativo do Grupo Calvo no exercício de suas responsabilidades:

10

32

1

30

12 

19 

Na Divisão 
Europa  

Na Divisão 
Europa  

Na Divisão 
América  

Na Divisão 
América  

20

11

Comitês 
realizados

Comitês 
realizados

Comitês 
realizados

Comitê 
realizado
(4 dias de duração)

REUNIÕES 
REALIZADAS 

EM 2019  

102-19 102-20
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A composição de cada um destes comitês de gestão é variável em função do posto ou escalão de cada funcionário do Grupo Calvo.  
A seguir, temos um infográfico sobre os integrantes dos diferentes comitês:

COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS DE GESTÃO

Comitê de Direção 
e Estratégia 
(Grupo)

Comitê de  
Direção  
(Divisão Europa)

Comitê de  
Direção   
(Divisão América)

Comitê de Direção
Ampliado

Comitês de 
Acompanhamento

  Conselheiro Delegado

  Diretor Geral Divisão Europa

  Diretor Geral Divisão América

  Diretor Financeiro

  Secretário Geral

  Conselheiro Delegado

  Diretor Geral Divisão Europa

  Diretor Financeiro

  Diretora de Frota

  Diretor de Compra e Venda de Atum

  Diretor de Marketing Divisão Europa

  Diretor Comercial Espanha

  Diretor Comercial Itália

  Diretor Comercial Internacional

  Diretor Comercial CAM- Caribe

   Diretor de Operações Divisão 
Europa

  Diretora de RH Divisão Europa

  Diretora de RSC e Comunicação

  Conselheiro Delegado

  Diretor Geral Divisão América

  Diretor Financeiro

  Diretor de Compras Divisão América

   Diretor de Planejamento e Logística 
Divisão América

   Diretor Comercial Argentina e Mercados 
Externos Divisão América

   Diretora de RH Divisão América

   Diretora de RSC e Comunicação

   Diretor de Administração Financeira 
Divisão América

   Diretor Industrial Divisão América

   Conselheiro Delegado

   Conselheiros

   Diretor Geral Divisão Europa

   Diretor Geral Divisão América

   Diretor Financeiro

   Secretário Geral

   Diretora de Frota

   Diretor de Compra e Venda de Atum

   Diretor de Compras da Divisão América

   Diretor de Planejamento e Logística  
Divisão América

   Diretor de Marketing Divisão Europa

   Diretor Comercial Brasil, de Marketing e de 
Inovação Divisão América

  Diretor Comercial Espanha

  Diretor Comercial Itália

  Diretor Comercial Internacional

  Diretor Comercial CAM - Caribe

   Diretor Comercial Argentina e Mercados 
Externos Divisão América

  Country Manager CAM-Caribe

  Diretor de Operações Divisão Europa

  Diretora de RH Divisão Europa

  Diretor de RH Divisão América

  Diretora de RSC e Comunicação

   Diretor de Administração Financeira  
Divisão América

  Diretor Industrial Divisão América

DIVISÃO EUROPA
   Diretor Geral Divisão Europa

  Diretor Financeiro

  Diretora da Frota

  Diretor de Compra e Venda de Atum

  Diretor de Marketing Divisão Europa

  Diretor Comercial Espanha

  Diretor Comercial Itália

  Diretor Comercial Internacional

  Diretor Comercial CAM- Caribe

  Diretor de Operações Divisão Europa

  Diretora de RH Divisão Europa

  Diretora de RSC e Comunicação

DIVISÃO AMÉRICA
   Diretor Geral Divisão América

  Diretor Financeiro

  Diretor de Compras Divisão América

   Diretor de Planejamento e Logística  
Divisão América

   Diretor Comercial Brasil, de Marketing e 
Inovação Divisão América

   Diretor Comercial Argentina e Mercados 
Externos Divisão América

  Diretora de RH Divisão América

  Diretora de RSC e Comunicação

   Diretor de Administração Financeira  
Divisão América

  Diretor Industrial Divisão América

102-27
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Remuneração do Conselho 

Na Junta Geral de Acionistas de 2015 se aprovou o Plano de Remuneração vigente dos conselheiros. 
Esta retribuição não está composta por nenhuma remuneração acrescentada a título de prêmios, 
indenizações ou planos de pensão, exceto aquelas de caráter trabalhista para os colaboradores das 
sociedades do Grupo com representação no Conselho (3 membros).

Durante o exercício de 2019, os membros do Conselho de Administração do Grupo Calvo apuraram, 
em termos de remuneração e subsídios de assistência, um montante total de 1.223.215 euros. 
Este montante representa o total das remunerações apuradas pelos Administradores da Sociedade 
Dominante do Grupo (Luiz Calvo Sanz, SA.) por qualquer causa ou conceito.

Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade Dominante do Grupo Calvo não havia obtido nenhuma 
antecipação, empréstimo ou crédito, tampouco contraído compromisso algum em termos de 
pensões, seguros de vida ou outros similares em relação aos membros de seu Conselho Administrativo, 
adicionais aos descritos no parágrafo anterior.

Com o objetivo de evitar qualquer tipo de conflito de interesses que pudesse surgir do exercício  
do cargo, aos conselheiros do Grupo Calvo se aplicam os artigos pertinentes na Lei de Sociedades  
de Capital.

Remuneração Homens Mulheres Remuneração  
média Homens

Remuneração  
média Mulheres Remuneração total

Conselheiros executivos 3 0 291.172 € - 873.215 €

Conselheiros não 
executivos 5 2 50.000 € 50.000 € 350.000 €

102-38
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Os princípios éticos e pautas de atuação do Grupo Calvo 
constituem a base do Código de Ética Empresarial que os 
desenvolve. Com o objetivo de estabelecer, desenvolver e manter 
uma adequada cultura ético-empresarial sujeita à legislação 
vigente, a companhia publicou em 2018 a segunda edição de 
seu Código de Ética, acessível de forma integral na rede do Grupo 
Calvo e nos quatro idiomas oficiais da organização (espanhol, 
português, italiano e inglês).

O Código de Ética tem como objetivo estabelecer os 
princípios e compromissos básicos que se esperam e devem 
ser exigidos das empresas que integram o Grupo Calvo, a 
todos seus funcionários, diretoria e órgãos de governança, 
constituindo um quadro de integridade comum a todos eles 
no desenrolar de suas atividades profissionais e em suas 
relações com os grupos de interesse.

Para garantir o cumprimento da legislação vigente e do Código de Ética 
Empresarial, o Grupo Calvo conta com um modelo de conformidade, 
cuja finalidade é a de promover a efetiva cultura ética, a eficiência dos 
procedimentos, controles e compromissos internos estabelecidos para 
essa finalidade. Em particular, em 2019 foi realizada a implantação do 
modelo de conformidade e prevenção de riscos penais no Brasil e na 
Itália, e iniciou-se o processo de desenvolvimento do modelo na Costa 
Rica, Guatemala e El Salvador, com o objetivo de finalizar a implantação 
em todas as localidades em 2020.

Ética e conformidade  
O Código de Ética Empresarial do Grupo Calvo estabelece os valores sobre os quais se desenvolvem suas atividades. Além disso a 
companhia dispõe de um canal de denúncias, tudo isso para garantir uma estrutura de integridade comum a todos e sem exceções

   Aprovação e implantação 
do Modelo na Espanha

   Aprovação da política 
anticorrupção

   Entrada em vigor da segunda edição 
do Código de Ética

   Aprovação do Modelo no Brasil e Itália

   Lançamento do novo Canal de 
Denúncias do Grupo Calvo

   Formação presencial em Ética e 
Conformidade em todos os centros  
de trabalho

   Implantação do Modelo no 
Brasil e Itália

   Início do desenvolvimento  
nos países da América Central 
e Caribe

   Implantação da política de 
conflito de interesse

   Aprovação e 
implantação do 
Modelo na Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador 
e Argentina

2020
2019

2018
2017
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Também este ano, a companhia publicou sua nova 
política de conflitos de interesse, aplicável a todos 
os colaboradores do Grupo Calvo, os candidatos 
finalistas em processo de seleção e pessoas que 
atuem sob contrato de prestação de serviços. A 
política estabelece a obrigação de informar, assim 
que sejam conhecidas, as situações que possam 
pressupor um conflito entre os interesses pessoais 
de colaboradores ou terceiros que prestam serviços 
à companhia e os próprios do Grupo Calvo. Tal e 
como estabelece o Código de Ética Empresarial do 
Grupo Calvo, as atividades devem se basear em todo 
momento nos princípios de integridade, legalidade, 
imparcialidade, transparência e respeito às pessoas.

Além disso, durante o ano foi criado um órgão 
delegado do Comitê de Ética para as regiões do Brasil 
e Argentina. Este subcomitê garantirá uma maior 
agilidade na gestão das consultas e denúncias locais, 
e será o veículo que analisará e encaminhará as 
denúncias de maior gravidade ao Comité de Ética.

Este órgão está integrado por: o Diretor Geral da 
Divisão América, a Diretora de Recursos Humanos da 
Divisão América, o responsável de Auditoria Interna 
e Conformidade da Divisão América, a responsável 
pelo Departamento Jurídico e a responsável de 
Conformidade do Grupo. Durante 2019 se realizou 
uma reunião ordinária deste Comitê.

Durante 2019 também se realizaram formações 
presenciais sobre o novo Código de Ética e o modelo 
de Conformidade, abrangendo o total das novas 
incorporações.

SUBCOMITÊ DE ÉTICA DA DIVISÃO AMÉRICA
(4 membros permanentes, entre os quais se encontram  

3 membros do Comitê de Ética)

COMITÊ DE ÉTICA

Diretora de Responsabilidade 
Social Corporativa 

Divisão Europa 

Diretora de RH  
Divisão Europa 

Membro do Comitê de 
Conformidade 

Divisão América 

Diretora de RH  
Divisão América 

Auditora Interna /  
Responsável pela Conformidade 

Mariví Sánchez Jiménez
(Presidenta)

Alberto Encinas Lastra

Rebeca Filgueira Otero

José Martínez Calvo

Enrique Orge Míguez

Rochelli Kaminski

Ana Sabio Faraldo
(Secretaria)

Boris Quintanilla Gómez

Jesús Casas Robla

Diretor CAM - Caribe 

Secretário Geral 

Membros permanentes Membros não permanentes
(Os membros não permanentes intervirão de acordo com a localidade e alcance da denúncia ou consulta)

COMITÊ DE CONFORMIDADE

Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro
Luis Calvo Lema José Martínez Calvo Luis Ríos Calvo Ernesto Trovamala

Auditor interno /  
Responsável de Conformidade

Responsáveis pelos controles

A presidência é rotativa por sessões
CONSELHO DE  

ADMINISTRAÇÃO
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Sanções ou descumprimentos 
do regulamento
 
Em 2019 nenhuma demanda foi interposta 
ao Grupo Calvo por casos de concorrência 
desleal, prática de monopólio ou contra a livre 
concorrência. Tampouco se enfrentou multas ou 
sanções significativas9 por descumprimento das 
normas nos âmbitos social e econômico, ou  
de rotulagem.

Em julho de 2019 se completou o reforço do 
modelo de conformidade para a prevenção 
de riscos penais na sociedade Nostromo S.p.A. 
na Itália, com a consequente padronização de 
medidas de controle e a criação de um quadro 
de controle na sociedade, supervisionado 
pelo Comitê de Conformidade do Grupo e um 
órgão independente, destinado a evitar que no 
desenrolar da atividade da empresa ocorram 
situações que possam implicar em riscos penais. 
No Brasil, a implantação deste modelo de 
conformidade foi finalizada em novembro  
de 2019.

Luta contra a corrupção 
 
Durante 2019 não houve nenhuma denúncia 
relacionada com a corrupção. No primeiro 
trimestre de 2019 foram completados o 
desenvolvimento das políticas e de novos 
controles desenhados especificamente para 
reduzir o risco de corrupção mediante o reforço 
do modelo de conformidade com o objetivo 
de reduzir a probabilidade associada ao risco 
existente. Como parte desse esforço, foram 
realizados dois cursos de formação online para 
todos os funcionários da Divisão América do 
Grupo em matéria de conformidade e luta contra 
a corrupção. O resultado obtido foi uma melhora 
na identificação dos possíveis riscos pelos 
colaboradores.

O Grupo Calvo aderiu como membro em 2016 
do Pacto Mundial das Nações Unidas, adquirindo 
com isso publicamente o compromisso de 
integrar em sua estratégia empresarial e suas 
atividades os 10 Princípios do Pacto para a 
promoção da responsabilidade social. Estes 
princípios incluem iniciativas e compromissos 
nas áreas dos direitos humanos e trabalhistas, do 
meio ambiente e da luta contra a corrupção.

9   Se consideram multas significativas as superiores a 10.000 euros.
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Canal de denúncias 10

No início de 2018, a companhia pôs à disposição 
de todos os seus grupos de interesse um canal 
de denúncias que permite realizar consultas ou 
denunciar descumprimentos do Código de Ética, com 
confidencialidade e sem temor de represálias.  
O acesso ao canal se faz através da rede corporativa 
www.grupocalvo.com ou de um telefone gratuito 
habilitado em cada uma das localidades do Grupo 
Calvo. O canal é gerido por um terceiro independente 
(NAVEX) em uma plataforma externa (Ethicspoint) para 
garantir a confidencialidade de todas as comunicações. 
A plataforma está habilitada nos quatro idiomas oficiais 
da organização: inglês, espanhol, italiano e português. 
Além disso, durante 2019 foi habilitada a opção de 
realizar as denúncias de forma anônima.

O Comitê de Ética do Grupo Calvo é o encarregado de 
solucionar as consultas apresentadas, velar pela devida 
investigação de possíveis irregularidades e avaliar as 
conclusões. Do mesmo modo, somente duas pessoas 
da companhia têm acesso às denúncias e consultas 
apresentadas no canal: a diretora de Responsabilidade 
Social Corporativa e a responsável pela Conformidade. 
A função de ambas é a de levar a cabo as investigações 
pertinentes e apresentar as conclusões finais ao 
Comitê de Ética e ao Comitê de Conformidade. Com 
a finalidade de garantir a imparcialidade em todo o 
processo, no caso de algum dos membros do Comitê  
ser afetado por uma denúncia, este ficará excluído de  
todo o exercício.

Em 2019 foram registradas 104 denúncias e consultas, 
frente às 173 registradas em 2018. A área que recebeu 
mais consultas e denúncias foi a relacionada com 
o Compromisso com a Ética, com um total de 55, 
seguida de Compromisso com as Pessoas, com 30, e 
com o Compromisso da Empresa com o Exterior, com 
18. Das 104 denúncias e consultas, 29 poderiam ser 
consideradas, no momento de seu recebimento e antes 
de sua investigação e resolução, relacionadas direta 
ou indiretamente com possíveis violações dos Direitos 
Humanos.

O canal de denúncias do Grupo Calvo é gerido por um terceiro independente para 
garantir a confidencialidade das comunicações

10   Além do Canal de Denúncias mencionado, existem outras ferramentas através das quais podem chegar denúncias (caixas 
de sugestões, interlocução direta com os departamentos de RH, Conformidade ou RSC, canais de denuncias internos...) 
que, uma vez analisadas e admitidas, receberão o mesmo tratamento que teriam se fossem enviadas através do Canal de 
Denúncias corporativo.

Canal de denúncias do Grupo Calvo

Funcionários

Gerenciado 
por um terceiro 
independente 

Fornecedores Clientes

www.grupocalvo.com
gratuito

Nova denúncia/consulta

Auditora interna/ 
Responsável pela 

Conformidade

Diretora de 
Responsabilidade Social 

Corporativa

Apresentam resultados  
a um ou aos dois comitês

Comitê de Ética Comitê de Conformidade

  Respondem à consulta
  Acessam detalhes dos feitos
  Se comunicam com o denunciante
  Iniciam investigação da denúncia
  Concluem

Um número de referência permite ao 
denunciante consultar o andamento 
da consulta/denúncia e fornecer dados 
adicionais à investigação

Outros

Compromisso com as pessoas 

Denúncias e consultas recebidas

Compromisso com um comportamento ético 
Compromisso com os recursos da empresa 
Compromisso da empresa com o exterior 

52,88%

0,96%

17,31%

28,85%

CONFIDENCIAL

SEM REPRESÁLIA
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Direitos Humanos
O Grupo Calvo está firmemente comprometido com o respeito e a promoção dos 
Direitos Humanos em todas as suas atividades e zonas geográficas onde opera. 
Por isso, conta com um robusto aparato normativo que vigia o cumprimento 
dos Direitos Humanos por parte tanto de sua atividade direta como a de seus 
fornecedores. Este compromisso se reflete em sua aliança com a Amfori, com 
quem a companhia trabalha para proporcionar uma melhora contínua nas 
condições de trabalho, conduta e respeito aos Direitos Humanos em toda a 
cadeia de suprimentos.

Finalmente, as operações de pesca podem apresentar de maneira endógena 
o risco de trabalhos forçados. Neste sentido, o Grupo Calvo mantém uma 
posição decidida para prevenir sua ocorrência e tem implantado de maneira 
voluntária o  Convênio 188 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) sobre trabalhos no ramo da pesca, através da certificação APR (Atum de 
Pesca Responsável) de todas as embarcações de sua frota. Além disso, em seu 
Código de Conduta para Fornecedores, inclui especificamente a proibição de 
trabalhos forçados e precários, além da obrigatoriedade de manter as condições 
necessárias de segurança para desenvolver os trabalhos, assim como as medidas 
de proteção para os trabalhadores mais jovens, entre outras questões.
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
https://www.grupocalvo.com/wp-content/uploads/2019/11/Co%CC%81digo-de-Conducta-para-proveedores-de-Grupo-Calvo-atu%CC%81n-otras-especies_24.10.2018.pdf


GRUPOS DE  
INTERESSE  
PRIMÁRIOS

GRUPOS DE  
INTERESSE  

SECUNDÁRIOS

Comunicação com os grupos de interesse
O diálogo constante com nossos grupos de interesse é essencial para a detecção de áreas de 
melhora e de oportunidades que nos permitam atingir a excelência empresarial

O Grupo Calvo redefiniu durante 2019 seu mapa de grupos de interesse, agrupando-os em duas grandes categorias: primários e secundários.

102-42

32

INFORMATIVO ANUAL 2019 GRUPO CALVO COMPROMISSO RESPONSÁVEL SOBRE ESTE RELATÓRIO ANEXOS

ORGANISMOS E 
INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS

CONSUMIDORES

PESSOAS DA 
ORGANIZAÇÃO

COMUNIDADES 
LOCAIS

ACIONISTAS ORGANIZAÇÕES  
SETORIAIS

FORNECEDORES

EMPRESAS  
FORA DA CADEIA  

DE VALORCLIENTES E 
DISTRIBUIDORES

FÓRUNS DE 
CONHECIMENTOPARCEIROS 

ESTRATÉGICOS

MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO



GRUPOS DE INTERESSE PRIMÁRIOS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS

Acionistas
Familia Calvo (60%)

Grupo Bolton (40%)
   Resultados financeiros
   Cumprimento do orçamento anual

   Excelência operacional (KPI: leadtime, nível de 
serviço...)

  Conformidade normativa

Pessoas da 
organização

Colaboradores

   Remuneração, salários de mercado
   Formação e reconhecimento
   Turnos adequados, flexibilidade de horários
   Localização das instalações, acessibilidade

   Ambiente de trabalho, espaços de descanso
   Segurança no trabalho
    Comunicação interna
   Coordenação entre áreas

Dirigentes

   Compromisso dos departamentos
   Reputação da empresa
   Resultados operacionais
   Cumprimento do orçamento

   Cumprimento e evolução dos KPI
   Carga de trabalho das equipes
   Melhora do nível de liderança dos superiores

Representantes sindicais    Condições de trabalho adequadas para os trabalhadores

Fornecedores

Matérias primas atum (filetes e pescado inteiro)
Matérias primas (não atum)

   Contratos de longa duração
   Qualidade da matéria prima
   Redução de custos
   Cumprimento do nível de serviço
   Conformidade com a sustentabilidade e RSC

   Conformidade com as especificações de qualidade 
Calvo

   Cobrança em tempo
   Aumento do número de negócios
   Gestão documental adequada 

Suprimentos (alimentação e materiais de produção)
Suprimentos (peças e auxiliares)
Serviços

   Compras recorrentes
   Redução de custos
   Qualidade do fornecimento
   Cumprimento do nível de serviço

   Cobrança em tempo
   Aumento do número de negócios
   Gestão documental adequada

Certificação e auditoria
   Relação contratual a longo prazo
   Nível de serviço satisfatório
   Cumprimento do cliente

Clientes y 
distribuidores

Mercado Espanha1

Mercado Itália1

Mercado Internacional1

Mercado CAM-Caribe2

Mercado Brasil2

Mercado Argentina2

   Preço de venda (rentabilidade)
   Rotação do produto
   Promoções
   Marketing em pontos de venda
   Relações de longo prazo

   Premissas em inovações/competitividade
   Qualidade MDD (sem reclamações)
   Conformidade com os critérios de sustentabilidade

(1)  Livre serviço e HORECA
(2) Livre serviço

Os grupos de interesse primários se caracterizam por seu forte vínculo com a companhia, além de possuir uma alta capacidade de influência. Os canais de comunicação utilizados para  
o diálogo neste grupo são estáveis e altamente profissionalizados. Os responsáveis pela gestão da comunicação com estes grupos de interesse conhecem bem seus níveis de dependência  
e influência e mantêm um diálogo ativo e constante com eles.

Em seguida, demonstra-se o detalhamento das categorias e subcategorias existentes dentro destes grupos de interesse primários, assim como as necessidades e expectativas de cada um deles.

102-43
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GRUPOS DE INTERESSE PRIMÁRIOS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS

Parceiros 
estratégicos  3

Organizaciones de gestión responsable (Amfori)
  Monitoramento da cadeia de suprimentos
  Esquema de gestão de referência (BSCI)
  Ampliar rede de parcerias

Organizações setoriais (OPAGAC, ANFACO, Abipesca)   Liderança de iniciativas associadas ao setor
  Valorização do produto

Consumidores

Mercado Espanha
Mercado Itália
Mercado Internacional
Mercado CAM-Caribe
Mercado Brasil
Mercado Argentina

  Qualidade
  Preço
  Segurança alimentar
  Sustentabilidade
  Produto saudável

Organismos 
e instituições 
públicas

Governos nacionais (Espanha, Itália, El Salvador, Brasil)
Administrações Públicas regionais e locais (entorno 
próximo às fábricas)
Organismos multinacionais (DG da UE)

  Valorização do setor pesqueiro e de conservas
  Apoio empresarial
  Geração de empregos
  Contribuição ao PIB regional e local

Os grupos de interesse secundários, por sua vez, determinam o marco regulatório e de mercado no qual o Grupo Calvo opera. Representam uma fonte de oportunidades de mercado, e o impacto de suas ações 
repercute tanto no desenvolvimento do negócio como na reputação corporativa, inclusive podendo chegar a afetar outros grupos de interesse. Oferecem possibilidades no desenvolvimento de alianças setoriais, e 
também requerem acompanhamento para que se conheça suas expectativas e se antecipe suas atuações.

A seguir, demonstra-se o detalhamento das categorias e subcategorias existentes dentro destes grupos de interesse secundários, assim como as necessidades e expectativas de cada um deles.

GRUPOS DE INTERESSE SECUNDÁRIOS  NECESSIDADES E EXPECTATIVAS

Organizações 
setoriais

Associações e organizações do setor pesqueiro
ONGs
Outras associações e organizações (AEC, FIAB, Cluster de 
Alimentação da Galícia, Promarca)

  Colaboração com e da empresa
  Defesa dos interesses da organização

Comunidades 
locais

ONGs locais
Associações e organizações locais
Associações comunitárias

  Participação ativa da empresa
  Impactos
  Defesa dos interesses locais

Empresas fora 
da cadeia de 
valor

Empresas do setor de conservas
Empresas do setor de consumo
Outras empresas

  Colaborações
  Relação de confiança
  Cota de mercado/vantagem competitiva

Fóruns de 
conhecimento

Universidades e escolas de negócios
Centros de I+D+i (AZTI, AIMEN, AINIA)
Fóruns e plataformas multistakeholder

  Colaborações
  Desenvolvimento de projetos

Meios de 
comunicação

Meios de comunicação generalistas
Meios especializados no setor de consumo
Meios especializados no setor de pesca
Meios especializados em RSC
Meios especializados na indústria

  Veracidade de conteúdos
  Exclusivas do setor
  Relação de confiança com a empresa

(3)  Organizações com as quais se mantém convênios estratégicos

102-43

34

INFORMATIVO ANUAL 2019 GRUPO CALVO COMPROMISSO RESPONSÁVEL SOBRE ESTE RELATÓRIO ANEXOS



A seguir apresentamos um esquema dos principais canais de diálogo que o Grupo Calvo utiliza para poder chegar a seus grupos de interesse, tanto primários como secundários:

Acionistas

Pessoas da organização

Fornecedores de matérias 
primas, alimentos e 

materiais de produção

Fornecedores de outros 
suprimentos e serviços

Clientes e distribuidores

Parceiros estratégicos

Consumidores

Organismos e  
instituições públicas

PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM OS GRUPOS DE INTERESSE DO GRUPO CALVO
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Canais de comunicação

Organizações 
setoriais

Comunidades 
locais

Empresas fora da 
cadeia de valor

Fóruns de  
conhecimento

Meios de  
comunicação

SECUNDÁRIOS

Trabalhamos para adaptar nossos canais de comunicação às necessidades de cada grupo de interesse garantindo uma comunicação 
contínua, estável e de qualidade com todos eles

PRIMÁRIOS
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A informação do Grupo Calvo está disponível na sua página web corporativa e também nas páginas 
web comerciais das marcas  Calvo, Gomes da Gosta e Nostromo. Além disso, a companhia dispõe 
de perfis nas redes sociais Instagram, LinkedIn, Twitter e Youtube.

33

686
63

278

vídeos

publicações

publicações

tweets

2019

2019

2019

1.155
post

2019

2019

  Gomes da Costa 
  Calvo Espanha
  Nostromo
   Grupo Calvo

  Calvo Espanha
  Gomes da Costa

   Calvo Espanha
   Nostromo

  Gomes da Costa 
  Calvo Espanha
  Nostromo

  Calvo Espanha

Entre os acontecimentos com mais visualizações nas redes durante 2019 se destacam:

Espanha Brasil

Eslováquia Finlândia

Concurso “Busca do primeiro mexilhonier do mundo” Comunicado pelo Dia Internacional da Mulher

Concurso “Venha conosco à Nova Zelândia” Receita de bolinhos de atum
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https://www.grupocalvo.com
https://www.grupocalvo.com
https://www.gomesdacosta.com.br
https://www.grupocalvo.com/portfolio-item/nostromo/
https://www.facebook.com/GomesdaCostaBrasil/
https://www.facebook.com/calvo.espana.oficial/
https://www.facebook.com/Nostromo.it/
https://www.facebook.com/CalvoCAM/
https://www.linkedin.com/company/calvo/
https://www.linkedin.com/company/gomes-da-costa-calvo-group-/?originalSubdomain=es
http://www.youtube.com/user/CalvoEspana
http://www.youtube.com/user/nostromoitalia
https://www.instagram.com/gomesdacostabrasil/
https://www.instagram.com/calvo_es/
https://www.instagram.com/tonno_nostromo/?hl=es
http://twitter.com/calvo_es?lang=es


Como parte do nosso compromisso com a gestão responsável e o desenvolvimento sustentável, estamos presentes em diferentes 
fóruns de âmbito social, setorial, acadêmico e local. Estas colaborações e alianças fomentam o diálogo, o aprendizado e a prática de 
compartilhar experiências. A contribuição econômica total dirigida a estas alianças atinge 1,3 M€
A seguir, enumeramos as principais iniciativas, entidades e associações com as quais o Grupo Calvo tem colaborado em 2019:

ALIANÇAS EXTERNAS GRUPO CALVO 2019

BRASIL

ABIPESCA - Associação Brasileira da Indústria da Pesca

Associação Brasileira da Indústria de Alimentos

Câmara de Comércio Brasil - Espanha

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

Junior Achievement

Movimento Nacional ODS Santa Catarina
SEMASA - Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e 
Infraestrutura
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SESI - Serviço Social da Indústria

SINDIPI - Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de 
Itajaí e Região

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí

CABO VERDE

APESC - Associação de Armadores de Pesca de Cabo Verde

ITÁLIA

ANCIT - Associazione Nazionale Conservieri Ittici

EL SALVADOR

ANEP - Asociación Nacional de la Empresa Privada

ASI - Asociación Salvadoreña de Industriales

Autoridad Marítima Portuaria El Salvador

Banco Interamericano de Desarrollo

Banco Mundial

Cámara Agropecuairia y Agroindustria

Cámara Americana de Comercio

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador

Cámara de Comercio e Industria La Unión

Cámara Oficial Española de Comercio

CAMTEX

CENDEPESCA - Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura

COEXPORT

Fundación Walmart
MARN - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El 
Salvador
OSARTEC - Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica

UCA - Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNIVO - Universidad de Oriente

World Vision

ESPANHA

AEC - Asociación Española para la Calidad

AEDM - Asociación Española de Derecho Marítimo
AME - Asociación multisectorial de empresas de alimentación y 
bebidas
Amfori
ANFACO - Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos
Centro Tecnológico AIMEN

Centro Tecnológico AINIA

Clúster de alimentación de Galicia

Ecoembes
FIAB - Federación Española de Industrias de la Alimentación y 
Bebidas
Forética

Friend of the Sea

Instituto de la Empresa Familiar

IPNLF - International Pole & Line Foundation
OPAGAC - Organización de Productores Asociados de Grandes 
Atuneros Congeladores
Promarca

Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Universidade de Santiago de Compostela

WWF - World Wildlife Fund

Alianças externas do Grupo Calvo 102-41
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COMPROMISSO 
RESPONSÁVEL

OBJETIVOS 2025

 
CONTRIBUIÇÃO 
AOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL 

PESCA SUSTENTÁVEL

MEIO AMBIENTE
DADOS ECONÔMICOS 
E TRANSPARÊNCIA 
FISCAL

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO

NOSSA EQUIPE

CLIENTES E 
CONSUMIDORES

COMUNIDADES
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O Grupo Calvo acredita firmemente que é 
possível criar valor para o negócio, a sociedade e 
o ambiente através de uma gestão empresarial 
baseada na responsabilidade. Nessa linha, a 
companhia apresentou em 2019 a iniciativa 
Compromisso Responsável, que estabelece 
objetivos de melhora a cumprir antes de 2025  
em três grandes áreas: oceanos, meio ambiente  
e pessoas.

Através desta iniciativa, o Grupo Calvo tem 
definido o roteiro e as diretrizes a seguir para gerir 
seu negócio de forma responsável, incrementando 
a eficiência e minimizando os impactos negativos 
associados à atividade.

Alinhado ao compromisso de transparência da 
companhia, o grau de avanço desses objetivos 
será verificado por um terceiro independente e os 
resultados se farão públicos na web corporativa.

Além disso, e com o objetivo de garantir o 
cumprimento destas metas, a remuneração 
variável dos responsáveis do Grupo Calvo nas 
áreas implicadas estará vinculada aos objetivos 
2025 a partir de 2020.

O Grupo Calvo busca integrar e tornar 
participantes todos os seus grupos de interesse 
neste projeto, especialmente os consumidores. 
Por isso, a iniciativa Compromisso Responsável 

Queremos ser melhores e por isso passamos do 
compromisso à ação!

Objetivos 2025

se materializou em um selo que se incorporará 
progressivamente aos rótulos de todos os produtos 
das marcas do Grupo Calvo.

O projeto foi apresentado em outubro de 
2019 no quadro do evento internacional sobre 
sustentabilidade, Sustainable Brands. Mané 
Calvo, conselheiro delegado da companhia, foi 
o encarregado de apresentar este ambicioso 
programa de sustentabilidade:

“Estamos perante um momento chave para a 
companhia em seus quase 80 anos de história. 
Acreditamos que é possível criar valor para a 
sociedade, para o planeta e para o negócio se 
nossa gestão integrar a responsabilidade, a 
inovação e a excelência. Há tempos vinhamos 
dando passos neste sentido, mas podemos 
fazê-lo melhor e por isso nos comprometeremos 
publicamente com objetivos mensuráveis e 
verificáveis. Hoje, damos um grande passo para 
que nosso negócio seja mais responsável e mais 
sustentável.”

Oceanos Meio ambiente Pessoas

compromisso 
responsável
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Comprometidos com os Comprometidos com o Comprometidos com as 

oceanos meio ambiente pessoas

100% -10%

50%

95%

0

85%

-10%

100%

30% 300 FAD

100%
Atum sustentável  
em nossas marcas

Consumo de água 
por tonelada 
produzida

Eletricidade 
consumida de 
origem renovável 

Material reciclável 
nos produtos

Resíduos  
em aterro

Materiais utilizados 
de origem reciclada 
ou certificados como 
sustentáveis

Consumo de energia 
e emissões por 
tonelada produzida

FAD não enredantes 
e biodegradáveis

Sem uso de FAD Ativos por barco

GESTÃO DE RESÍDUOS MARINHOS

Produto pesqueiro 
rastreado na origem

30%

36h

100%

-10%

100%

44%
Mulheres no 
Comitê de 
Direção

Formação  
por  
funcionário

Fornecedores 
com risco crítico 
ou alto auditados 
por um terceiro 
independente

Índices de 
frequência  
e gravidade

Produtos 
nutritivos  
e saudáveis

Mulheres 
em cargos 
intermediários

Em nossa frota
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Em novembro de 2019, a inciativa Compromisso 
Responsável foi agraciada com o IX Prêmio 
à Melhor Prática Responsável do ano no 
quadro das XV Jornadas de Benchmarking em 
Responsabilidade Corporativa, um encontro anual 
onde se compartilham as melhores práticas em 
termos de Responsabilidade Social, organizadas 
pelo Clube de Excelência em Sustentabilidade e a 
Associação para o Progresso da Direção APD, com 
a colaboração da Fundação Adecco y Garrigues. 

Mariví Sanchez, diretora de RSC e Comunicação 
do Grupo Calvo, foi a encarregada de receber 
a premiação: “É uma honra receber este 
reconhecimento que não somente ajuda a 
valorizar o firme compromisso que temos 
adquirido como Grupo, mas também nos estimula 
a continuar fazendo as coisas cada dia melhor, 
graças ao direcionamento que nos demos 
para cumprir dezessete objetivos em termos de 
proteção dos oceanos, do meio ambiente e das 
pessoas entre hoje e 2025.”

Além disso, o Grupo Calvo continuou com passo 
decidido em sua estratégia de sustentabilidade, 
aderindo em dezembro de 2019 ao New Deal for 
Europe, o pacto pela sustentabilidade europeia 
iniciado pela CSR Europe e ratificado por mais 
de 270 CEOs, com a finalidade de criar uma 
estratégia público-privada europeia que una 
as forças do âmbito empresarial, a sociedade 
civil e o setor público e integra os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 
Trata-se de uma convocação que reúne e mobiliza 
o maior número de diretorias empresariais 
europeias em torno ao objetivo comum de 
implementar uma estratégia geral conjunta para 
uma Europa Sustentável até 2030.

Mariví Sánchez, diretora de RSC e Comunicação do Grupo Calvo, recebe o prêmio outorgado pelo 
Clube de Excelência em Sustentabilidade (Sevilha, novembro de 2019)

A Iniciativa Compromisso 
Responsável foi 
reconhecida como melhor 
prática responsável  
de 2019
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CONTRIBUIÇÃO  
COM OS OBJETIVOS  
DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
O Grupo Calvo contribui com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas e com a concretização da Agenda 2030 através de 
sua estratégia de gestão responsável ao longo de toda sua cadeia de valor. 
Concretamente, a companhia contribui de forma específica com os objetivos 
ODS 3, ODS 5, ODS 8, ODS 9, ODS 12 e ODS 14, por neles ter maior impacto  
e capacidade de influência através de sua atividade empresarial.

A companhia tem trabalhado para que sua estratégia de sustentabilidade 
esteja vinculada com os ODS. Tanto os objetivos 2025 enquadrados na 
iniciativa Compromisso Responsável como os assuntos identificados na análise 
de materialidade1 estão alinhados com estas metas globais.

COMPROMISSO 
RESPONSÁVEL

1  Mais informações sobre a análise de materialidade no capítulo Sobre este relatório.
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A missão do Grupo Calvo é oferecer alimentos 
saudáveis e que satisfaçam aos consumidores. As 
principais matérias primas utilizadas são o atum, a 
sardinha, o mexilhão, o óleo/azeite, os cefalópodes 
e os vegetais. Todas elas contribuem com uma dieta 
nutritiva e saudável.

Além do mais, tudo isso é obtido seguindo os mais 
altos padrões de segurança alimentar. Dentro dos 
objetivos 2025, a companhia se compromete a fazer 
com que sua gama de produtos continue cumprindo 
os parâmetros atuais de nutrição e saúde.

O Grupo Calvo apresentou em 2019 o primeiro Plano 
de Igualdade Global da organização, aplicado em 
todas as empresas da companhia. O Plano citado 
conta com sete compromissos específicos em 
cinco áreas de trabalho: recrutamento e seleção, 
desenvolvimento, conciliação, sensibilização e 
prevenção do assédio.

A companhia quer garantir a presença equilibrada 
de gêneros na tomada de decisões, por conta disto 
definiu dois objetivos específicos para 2025.

A organização contribui de forma direta com o 
emprego nas fases de fornecimento e produção, e de 
forma indireta mediante o impacto socioeconômico 
gerado nas comunidades locais, assim como o 
restante dos grupos de interesse com os quais constrói 
e mantém relações sólidas nas diferentes localizações 
onde está presente.

O Grupo Calvo quer assegurar as condições de 
trabalho digno e o crescimento econômico. Por 
isso tem elaborado vários objetivos 2025 ligados 
às pessoas, vinculando desde fornecedores a 
colaboradores.

100% 30% 36h 30%

44%

100%

44%
Produtos nutritivos 
e saudáveis

Mulheres no Comitê  
de Direção

De formação por 
funcionário

Mulheres no Comitê 
de Direção

Mulheres em cargos 
intermediários

Fornecedores com risco crítico 
ou alto auditados por um 
terceiro independente

Mulheres em cargos 
intermediários

IGUALDADE  
DE GÊNERO

TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

Oceanos Meio ambiente Pessoas

TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

IGUALDADE  
DE GÊNERO

SAÚDE  
E BEM-ESTAR

SAÚDE  
E BEM-ESTAR
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O Grupo Calvo, consciente do impacto de sua atividade 
extrativa, trabalha para assegurar que tanto a 
companhia como sua cadeia de suprimentos assumam 
as melhores práticas pesqueiras e os mais altos padrões 
de controle em sua atividade.

A organização tem desenhado objetivos específicos 
dentro do quadro Compromisso Responsável para reduzir 
ao mínimo seu impacto sobre a sustentabilidade e 
biodiversidade dos oceanos, tanto a partir de sua própria 
frota como da de seus fornecedores.

100%
100%

100%

300
30%

100%

Produto pesqueiro de 
origem rastreada

Produto pesqueiro 
com origem 
rastreada

FAD não enredantes 
e biodegradáveis

FAD ativos 
por barco

Pesca sem o 
uso de FAD

Atum sustentável em 
nossas marcas

Gestão de 
resíduos  
no mar

Estamos contribuindo com o ODS 12 ao longo de todas as  
cadeias de valor. Os impactos identificados abrangem desde a 
gestão responsável da cadeia de suprimentos até a minimização 
do impacto ambiental das atividades da companha, ou a 
informação adequada dos consumidores através da rotulagem. 
É necessário poder garantir ao consumidor não somente a 
fabricação de todos os alimentos com o máximo padrão de 
qualidade, nutrição e segurança alimentar, mas também a 
produção destes da maneira mais eficiente possível. O Grupo Calvo 
trabalha para assegurar, de forma integral, produtos responsáveis 
e rastreáveis que permitam ao consumidor tomar decisões de 
compra de uma maneira informada.

CONSUMO E PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEIS

O Grupo Calvo implementa o ODS 9 na fase de 
produção através das fábricas de produto final, 
embalagens e bioprodutos.

A inovação não somente é um dos quatro valores 
principais do Grupo Calvo, mas também é a alavanca 
de crescimento necessária para gerar vantagem 
competitiva, lançar novos produtos no mercado e 
adaptar-se às necessidades do consumidor.

O investimento em tecnologias inteligentes e contar 
com os sistemas de gestão adequados permite um 
melhor aproveitamento da matéria prima, reduz 
o consumo de recursos no 
processo produtivo e diminui 
a geração de resíduos, 
contribuindo de forma direta 
com o cumprimento dos 
objetivos 2025.

INDÚSTRIA, INOVACÃO 
E INFRAESTRUTURA

50%

-10% -10%

85%

0

10%

95%
Eletricidade 
consumida de 
origem renovável

Consumo de água 
por tonelada 
produzida

Consumo de energia 
e emissões

De origem 
reciclada ou 
certificada como 
sustentável

Resíduos não 
perigosos em 
aterros

Redução dos 
acidentes de 
trabalho

Material 
reciclável nos 
produtos

Oceanos Meio ambiente Pessoas

INDÚSTRIA, 
INOVACÃO E 
INFRAESTRUTURA

CONSUMO E
PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEIS

VIDA
NA ÁGUA

VIDA NA
ÁGUA
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Por outro lado, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável prioritários para o Grupo Calvo estão relacionados com os assuntos 
materiais da seguinte forma:

Segurança e saúde
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FORNECIMENTO PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO

Rotulagem do produto

Produtos de qualidade e segurança alimentar

 Alimentação saudável e hábitos de consumo

Adaptação do modelo de negócios às mudanças climáticas

Gestão ambiental

Uso sustentável dos recursos e economia circular

Suprimento responsável e direitos humanos

Desenvolvimento dos funcionários

Práticas laborais

Bom Governo, Ética e Conformidade

Impacto socioeconômico

Relações institucionais e com as Administrações Públicas

Fiscalidade responsável

Gestão de riscos

Inovação e eficiência

Gestão de marca e reputação

Internacionalização e desenvolvimento de negócios

Comunicação com Grupos de Interesse  
e presença no setor

Pesca sustentável

Suprimento responsável e direitos humanos



SUPRIMENTO 
RESPONSÁVEL

35%    
Do atum com certificação APR 
(Atum de Pesca Responsável)1

34%  
Do atum pertence a um 
Projeto de Melhora de  
Pesca (FIP)

381 
Avaliações de RSC realizadas 
com os fornecedores

75% 
Das compras totais provenientes 
de barcos com PVR2

O esforço que fazemos no Grupo 
Calvo para alinhar nossas políticas e 
compromissos com a sustentabilidade 
melhora nossa competitividade global. 
Garantir um suprimento responsável é 
uma prioridade estratégica para nós.

COMPROMISSO 
RESPONSÁVEL

1   100% dos atuneiros próprios do Grupo Calvo dispõem da certificação APR (Atum de Pesca Responsável)
2   PVR (Proactive Vessel Register) é um sistema que permite aos proprietários de atuneiros identificar-se como participantes ativos mediante esforções de 

sustentabilidade significativos, como a implementação das melhores práticas pesqueiras.
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Na fábrica do Grupo Calvo na Espanha foi criado, 
no início de 2019, um grupo de trabalho para 
elaborar e implementar o processo de melhoria 
do atum, TIM (Tuna Improvement Management), 
que possibilita uma integração completa dos 
parâmetros de qualidade do pescado, do processo e 
do produto terminado para garantir a padronização 
do produto final com independência das variáveis 
associadas à matéria prima.

Para melhorar a produtividade nos processos de 
compras, foi implantado um portal eletrônico para 
gerir o processo de compras junto aos fornecedores. 
Através do novo portal se pode gerenciar, entre outros, 
orçamentos, envio de pedidos, automatizações de 
processos e ofertas eletrônicas.

Na fábrica da Espanha, foi finalizada em 
outubro a fase piloto da implantação 
de uma ferramenta que permite 
avaliar a qualidade de toda a matéria 
prima recebida. O objetivo é informar 
aos fornecedores, no momento do 
recebimento, sobre os parâmetros 
mais relevantes para poder realizar o 
acompanhamento, trabalhando de forma 
conjunta para melhorar a qualidade.

Implantação do processo  
Tuna Improvement Management 
(TIM)

Implantação de um novo 
portal de compras no Brasil

Criação de uma 
ferramenta de avaliação 
da qualidade 

Assim foi  

2019...
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Compromisso Responsável 2025 
Para o Grupo Calvo, dispor de uma cadeia de suprimentos responsável é uma prioridade estratégica 

O monitoramento e o controle da cadeia de suprimentos são essenciais para garantir a máxima qualidade, a rastreabilidade de todos os produtos e a 
responsabilidade empresarial dos fornecedores, independente daquilo que suprem e de onde estejam localizados.

Neste sentido, no quadro da iniciativa Compromisso Responsável se definiram dois objetivos relacionados com o suprimento responsável:

De forma adicional aos objetivos estabelecidos 
pela companhia no contexto do Compromisso 
Responsável 2025, cada área do Grupo Calvo 
estabelece seus próprios objetivos em função 
das necessidades e oportunidades de melhorias 
detectadas pelo departamento. Este ano, os 
objetivos associados ao atum se enquadram em 
dois grandes blocos: digitalização e otimização  
da qualidade.

O Grupo Calvo se comprometeu a garantir 
que em 2025 100% dos filetes de atum 
de seus produtos procedam de uma pesca 
responsável e sustentável. Isto significa 
que devem cumprir uma ou várias das 
seguintes características:
   Ter a certificação MSC (Marine 
Stewardship Council).

   Proceder de pesca incluída em um FIP 
(Projeto de Melhora da Pesca) robusto, 
qualificado como A ou B.

   Ter sido pescado sem FAD (Dispositivo 
de Concentração de Peixe).

   Ter sido capturado por barcos com 
a certificação APR (Atum de Pesca 
Responsável).

   Ter sido pescado um a um, mediante 
métodos de pesca seletivos, como a 
pesca com vara e linha.

Para 2025, todos os 
fornecedores que 
apresentem um 
risco crítico ou alto 
de descumprimento 
social e ambiental 
serão auditados 
por um terceiro 
independente 
credenciado, para 
garantir uma cadeia 
de suprimentos 
responsável e 
sustentável.

Os departamentos de compra de atum do Grupo Calvo 
começaram a trabalhar para cumprir este ambicioso objetivo 
através da colaboração com fornecedores capazes de suprir 
matéria prima que tenha origem responsável e sustentável. 
Além disso, foram elaborados indicadores de acompanhamento 
específicos e objetivos de conformidade anual para garantir o 
compromisso adquirido.

Durante 2019, foram avaliados em termos de 
gestão responsável 381 fornecedores, 12% a 
mais que em 2018. Deles, 188 foram avaliados 
inicialmente como de risco alto ou crítico e 
7% foram submetidos a auditorias externas 
independentes.

100% 
Atum sustentável 
em nossas marcas

100% 
De fornecedores de 
risco alto ou crítico 
auditados por um 
terceiro

   Melhorar a 
qualidade das 
matérias primas 
em um projeto 
conjunto com os 
fornecedores

   Início da avaliação 
MSC no atum 
listrado das 
Canárias

   Digitalização dos 
padrões e indicadores 
de sustentabilidade 
associados ao atum 
para obter um melhor 
controle das compras 
e da matéria prima 
armazenada

   Estabilização e 
melhora da área 
de suporte do 
departamento de 
compra e venda  
de atum
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FORNECEDORES DE 
MATÉRIAS PRIMAS E 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
FINALIZADOS

Nossa cadeia de suprimentos
O trabalho em equipe dos departamentos de Qualidade, Compras e Responsabilidade Social Corporativa na 
aquisição de matérias primas, produtos e suprimentos para a produção nos permite garantir aos consumidores 
produtos de máxima qualidade, assegurando a sustentabilidade em todo o processo de fornecimento

Podem distinguir-se três grandes categorias de fornecedores:

102-9 102-10

FORNECEDORES  
DE SUPRIMENTOS

FORNECEDORES  
DE SERVIÇOS

   Fornecedores de matérias primas e produto final:  
as principais matérias primas que a companhia utiliza nos 
produtos que coloca no mercado são o atum, a sardinha, 
o mexilhão e os cefalópodes. Todas elas contribuem com 
uma dieta nutritiva e saudável. A seleção das melhores 
matérias primas e o esforço permanente da companhia 
para adaptar-se às necessidades dos consumidores permite 
oferecer produtos com uma qualidade diferenciada.

   Fornecedores de suprimentos: entre os suprimentos 
diretamente vinculados a produção, os mais 
importantes são o óleo comestível, os vegetais, arroz, 
cereais e massas (base das saladas), condimentos 
e os materiais para a confecção das embalagens e 
estojos. Entre os suprimentos indiretos se encontram, 
principalmente, as peças de reposição e suprimentos 
auxiliares para as fábricas e para a frota.

   Fornecedores de serviços: serviços de distribuição 
(água, gás, eletricidade, combustíveis), serviços 
logísticos e de transporte, além de outros serviços 
(reparos e manutenção, sistemas de informação, 
recursos humanos, saúde e segurança, I+D+i, 
auditorias e certificações, entre outros).
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O Grupo Calvo, no acompanhamento de seus indicadores, faz uma distinção especial entre os 
fornecedores de atum e os do restante dos produtos e serviços. Isto se deve ao fato de que o atum 
é o principal produto abastecido, e o mais estratégico. É o insumo com maior peso relativo sobre o 
total: 38% do total do volume de compras em 2019. Esta diferenciação entre os fornecedores permite 
à companhia gerenciar de maneira mais eficaz os processos e os dados relativos a compras locais e 
fornecedores críticos.

O Grupo Calvo trabalha de forma contínua junto 
a seus fornecedores para conseguir otimizar 
a qualidade de seus produtos. Entre os feitos 
destacados de 2019 se podem mencionar os 
seguintes:

   Existe no Brasil uma iniciativa dirigida a 
fomentar o emprego e o desenvolvimento 
econômico local, que tem como objetivo 
dotar os fornecedores locais de atum do 
conhecimento e ferramentas necessárias 
para cumprir com os padrões de qualidade 
e sustentabilidade exigidos a todos os 
fornecedores da companhia. Este programa, 
iniciado em 2017, se desenvolve nos estados 
brasileiros do Rio Grande do Norte, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, e conseguiu capacitar 79 
pessoas. Durante 2019, foram realizadas 79 
horas de auditorias e foram administradas 199 
horas de formação. Graças a esta iniciativa, 
foi possível reduzir em 42% o número de 
incidentes relativos à qualidade do atum 
comprado em comparação com o ano de 
2018. Cabe destacar que, em 2019, 54% das 
compras de atum da Divisão América foram 
feitas de fornecedores locais.

   Também no Brasil, se desenvolveu durante 
o ano uma plataforma digital de compras 
que permite conectar o Grupo Calvo com 
seus fornecedores, facilitar e automatizar 
alguns gerenciamentos como a emissão de 
propostas, o envio de pedidos e a recepção 
de orçamentos, permitindo processos mais 
padronizados e homogêneos.

   Na Espanha, em 2019 foi implantado um 
processo de pull planning4 que se desenvolveu 
como programa piloto entre janeiro e 
dezembro e sobre o qual se continuará 
trabalhando em 2020. Este processo foi 
implantado em duas linhas de trabalho. Por 

uma parte, foi aplicado ao abastecimento de 
matérias primas e suprimentos na fábrica da 
Espanha, com o objetivo de melhorar o nível do 
serviço na fábrica, diminuir o tempo dedicado 
ao abastecimento e reduzir os estoques, 
obtendo uma redução de 38% nas matérias 
primas e materiais auxiliares armazenados 
e 58% em custos. O projeto também foi 
implantado no abastecimento de unidades 
de produto final fabricadas por terceiros, 
com o objetivo de ajustar o fornecimento 
destes produtos às vendas reais no lugar 
do planejamento das vendas, de forma a 
conseguir reduzir o leadtime5 dos fornecedores, 
e diminuir tanto o tempo dedicado ao 
abastecimento como o estoque do produto 
final. O lançamento deste novo processo, 
dirigido a fornecedores europeus, africanos e 
asiáticos, gerou em 2019 uma redução de 30% 
do número de referências com baixa cobertura 
e de 34% no estoque de produto final.

   Em relação à matéria prima atum, cabe 
destacar a criação do processo de melhoria 
Tuna Improvement Management (TIM), 
focado em realizar uma gestão integral 
de toda a cadeia de atum através de uma 
previsão clara da qualidade das matérias 
primas a provisionar, para poder realizar um 
tratamento posterior melhorando assim sua 
qualidade final. Desta maneira, se obtém uma 
integração dos parâmetros de processo e os 
de produto final. Para isso, foi desenvolvido um 
sistema digital de gestão de dados que facilita 
a análise da automatização da tomada de 
decisões e permite informar aos fornecedores 
de atum sobre os indicadores mais relevantes 
no momento do recebimento de suas matérias 
primas. Os resultados atingidos até agora 
mostram melhorias em relação ao orçamento 
do custo do pescado comprado e dos preços de 
transferência de todos os produtos.

204-1 FP-5

3   No ano passado os fornecedores da frota não foram contabilizados no total dos fornecedores. Neste ano sim, estão 
sendo levados em consideração. Em 2018 foram 408 e este ano foram 487.

4   Sessão de trabalho em que participam todos os envolvidos no processo de abastecimento.
5   O lead time - ou tempo de ciclo, de entrega ou de fornecimento - se refere ao tempo decorrido desde a geração de um 

pedido a um fornecedor até a entrega da mercadoria desse fornecedor ao cliente (pode ser um particular ou uma loja). A 
gestão deste conceito é fundamental para a organização de todos os processos ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

2019 2018

Fornecedores 
não atum

Fornecedores 
atum

Fornecedores 
não atum

Fornecedores 
atum

Número de fornecedores3 2.533 86 1.987 104

Volume total de compras 
(€) 272.968.371 164.442.701 259.269.375 211.320.007

% de fornecedores críticos 21,99 % 24,42 % 6,00 % 16,35%

% de compras de 
fornecedores críticos 52,17 % 80,10 % 66,00 % 59,00%

% de fornecedores locais 75,96 % 54,65 % 94,00 % 57,69%

% de compras de 
fornecedores locais 69,36 % 36,53 % 64,00 % 64,00%

Auditorias de qualidade 54 36 40 65

% da produção elaborada 
em locais certificados por 
terceiro independente 
de acordo com padrões 
internacionais de 
segurança alimentar

99,99% 92,49%

% de compras verificadas 
de acordo com padrões de 
produção responsáveis

11,13% 8,22%
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Sistema de compras responsáveis: valores e princípios

O Grupo Calvo considera que o futuro do 
negócio passa necessariamente pelo fato de que 
todos os agentes envolvidos na cadeia de valor 
exerçam uma atividade responsável, baseada na 
busca da excelência e na redução de impactos 
negativos associados à sua atividade.

O Sistema de Compras Responsáveis do 
Grupo Calvo permite controlar os riscos mais 
significativos associados à cadeia de suprimentos 
e estender o compromisso da empresa com a 
gestão responsável a todos seus fornecedores. 
A peça fundamental do sistema é o Código de 
Conduta para Fornecedores do Grupo Calvo6, 
cujos princípios são de cumprimento obrigatório 
para todos os fornecedores da organização.

O Código de Conduta para Fornecedores define 
os padrões mínimos de conduta empresarial 
ética e responsável que os fornecedores do 
Grupo Calvo devem seguir, de acordo com 
os princípios reunidos no Código Ético da 
companhia. O Grupo Calvo se compromete a 
suprir os meios necessários para que todos os 
seus fornecedores conheçam e compreendam 
o Código de Conduta, e instaurou um sistema 
de acompanhamento para assegurar seu 
cumprimento. Está baseado no Código de 
Conduta BSCI (Business Social Compliance 
Initiative) em sua versão 1/2014, elaborado 
pela Amfori, a principal associação empresarial 
global para um comércio aberto e sustentável, 
que conta com mais de 2.400 comerciantes, 
importadores, marcas e associações em mais de 

6   https://www.grupocalvo.com/wp-content/uploads/2019/11/Co%CC%81digo-de-Conducta-para-proveedores-de-Grupo-Calvo-atu%CC%81n-otras-especies_24.10.2018.pdf
7  https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

40 países, e cujo objetivo é assegurar cadeiras 
de suprimento responsáveis e sustentáveis. O 
Grupo Calvo é membro da Amfori7 desde 2016, 
tornando-se na ocasião a primeira companhia 
do setor de alimentos em conserva a aderir à 
Business Social Compliance Initiative (BSCI).

O Código de Conduta da BSCI faz referência 
aos principais acordos internacionais, tais 
como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, os Direitos da Criança e Princípios 
Empresariais, os Princípios Reitores das 
Nações Unidas para as Empresas e os Direitos 
Humanos, as Diretrizes da OCDE, o Pacto 
Mundial das Nações Unidas e os Acordos e 
Recomendações da Organização Internacional 
do Trabalho, todos eles relevantes para a 
melhoria das condições de trabalho nas 
cadeias globais de suprimento. Todos os 
seus princípios foram integrados no Código 
de Conduta do Grupo Calvo que, além 
disso, incorpora cláusulas específicas para 
fornecedores de pescados, tanto da matéria 
prima atum como sardinha e outras espécies 
pesqueiras, com a finalidade de evitar sua 
pesca ilegal e garantir práticas pesqueiras 
sustentáveis e responsáveis (incluindo, entre 
outros, as regras IUU da União Europeia contra 
a pesca ilegal ou os princípios do Acordo 188 
da OIT para trabalhos de pesca).

102-12 102-13

70% dos fornecedores com os 
quais trabalhamos adotaram 
o Código de Conduta para 
Fornecedores do Grupo Calvo
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O requerimento de adesão a este código vem sendo realizado 
paulatinamente junto aos fornecedores desde 2017, atingindo 
o total do perímetro da atividade de compras de fornecedores 
de matérias primas, produto final e suprimentos diretos para 
a produção no primeiro trimestre de 2019. Apesar de sua 
implantação relativamente recente em nível global no Grupo, 
a proporção de fornecedores comprometidos com os termos 
de implementação do Código de Conduta aumentou em 27% 
em relação a 2018 e já atinge 70% do total de fornecedores 
diretos. No caso dos fornecedores de atum, a matéria prima 
principal do Grupo Calvo, a porcentagem de fornecedores que 
assinam e assumem o Código se situa em 89% frente aos 41% 
registrados em 2018.

A companhia está firmemente comprometida com o respeito e 
promoção dos Direitos Humanos em todas as suas atividades 
e localizações onde opera. Para realizar uma correta gestão 
das cadeias de suprimento é necessária uma abordagem 
cooperativa na qual cada fornecedor adote as medidas 
razoáveis e apropriadas em sua esfera de influência para aplicar 
o Código, e intercambie informação para detectar de maneira 
antecipada qualquer impacto que precise ser amenizado. 
Os fornecedores da companhia deverão atuar com a devida 
diligência e desenvolver procedimentos para gerenciar de 
maneira adequada qualquer efeito indesejado sobre os direitos 
humanos que possa ser detectado na cadeia de suprimentos.

Durante 2019, o Grupo Calvo não reportou incidentes por 
descumprimento de normas, regulamentos ou padrões 
voluntários aos quais tem aderido, relativos ao transporte, 
processamento e práticas pesqueiras.

Requisitos especiais para os fornecedores de atum

Comprometer-se 
com a devolução 
de espécies não 

objetivo e a 
redução da captura 

acidental

Proibir práticas  
como a pesca 
de barbatanas 

de tubarão, que 
impliquem em danos 

intencionais a  
alguma espécie

Atuar em 
conformidade 

com as normas e 
resoluções nacionais e 
internacionais para a 

pesca do atum

Registrar de forma 
permanente os 

dados associados à 
pesca

Não realizar 
descartes de atum 

a bordo

Evitar de forma 
ativa a pesca ilegal 
e a comercialização 

de seus produtos.

No caso de 
barcos atuneiros 

cercadores de 
grande escala, fazer 

parte do registro 
PVR da ISSF

Não realizar 
transbordos em  

alto mar

Formar 
periodicamente a 

tripulação em boas 
práticas pesqueiras 

e medidas de 
conservação

Controlar de 
forma exaustiva o 
cumprimento dos 

requisitos sanitários

 FP-13
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Avaliação RSC de fornecedores

Anualmente, no quadro do Sistema de Compras Responsáveis, é realizada uma avaliação de todos 
os fornecedores para determinar seu nível de risco em função de diversos critérios, como: o país 
de origem do produtor, seu setor empresarial, a exposição ao fornecedor em termos de volume de 
compras, aspectos de segurança alimentar e risco reputacional. Através de oito critérios de avaliação, 
cada um dos fornecedores é classificado como risco crítico, alto, médio ou baixo. De acordo com os 
compromissos adquiridos pelo Grupo Calvo para 2025, 100% dos fornecedores de maior risco devem 
ser monitorados e auditados por um terceiro independente.

Em 2019 foram realizadas 381 avaliações através da ferramenta de riscos interna do Grupo Calvo, 
frente aos 339 fornecedores avaliados em 2018. Deles, 47 fornecedores foram qualificados como 
de risco crítico e 141 de risco alto. Durante o ano de 2019, o Grupo Calvo incorporou 70 novos 
fornecedores, dos quais 61% foram avaliados durante o ano em função de critérios sociais  
e ambientais.

Com os resultados da avaliação anual de riscos, são realizados comitês de avaliação com cada 
departamento de Compras para analisar quais os fornecedores apresentam maior índice de 
risco em cada categoria, decidir sobre quais será mantida supervisão especial e quais deverão se 
submeter a auditoria externa independente. Os fornecedores selecionados são incorporados à 
plataforma BCSI para receber um acompanhamento formal de seu desempenho em RSC, planejar 
e gerenciar as auditorias BSCI realizadas em suas fábricas. Em 2019 foram monitorados através 
da plataforma BSCI 30 fornecedores dos 188 avaliados como de risco alto ou crítico, 19 dos quais 
estão auditados por um terceiro independente, o que corresponde a 63% do total.

ATUM NÃO ATUM TOTAL GRUPO

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Fornecedores mapeados 89 148 435 332 524 480

Novos fornecedores no ano 14 10 56 282 70 292

Proveedores evaluados 
(riesgos sociales y 
ambientales)

89 162 292 177 381 339

Fornecedores avaliados 
(riscos sociais e ambientais) 88,57% 40,54% 65,92% 60,84% 69,27% 54,58%

% fornecedores adotantes do 
Código de Conduta 45 67 143 77 188 144

Fornecedores de risco alto  
ou crítico 50,56% 41,36% 48,97% 43,50% 49,34% 42,48%

Fornecedores monitorados 
(BSCI) 13 20 17 14 30 34

Fornecedores auditados pela 
plataforma BSCI 9 15 10 9 19 24

% fornecedores auditados 
pela plataforma BSCI 69,23% 75,00% 58,82% 64,29% 63,33% 70,59%

Auditorias BSCI realizadas 
em 2019 5 1 8 3 13 4

Auditorias superadas no ano 
(qualificação BSCI A ou B) 4 0 2 0 6 0

% fornecedores críticos ou de 
alto risco auditados no ano 11,11% 1,49% 5,59% 3,90% 6,91% 2,78%

308-1 414-1

RISCO PAÍS 
Governo 

(índice de 
risco país)

RISCO PAÍS 
Social

RISCO PAÍS 
Ambiental

EXPOSIÇÃO
Faturamento 
(volume de 

compras anual)

EXPOSIÇÃO
Periodicidade 

(número anual 
de pedidos)

SETOR  
PROFISSIONAL 

(BSCI)

SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

(BRC)

REPUTAÇÃO
(Análise de 

meios online)

CERTIFICAÇÕES EMPRESAS TOICARTÕES IUU (PESCA) 

RISCO CRÍTICO RISCO ALTO RISCO MÉDIO RISCO BAIXO
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Fornecimento e comercialização de atum
O atum é a matéria prima mais importante para o Grupo Calvo sendo 34% do volume de 
compras totais do Grupo em 2019

A gestão do abastecimento de atum é 
crucial para a companhia e deve ser feita sob 
condições estritas de legalidade, segurança e 
responsabilidade para assegurar a qualidade 
do produto e o cumprimento de todos os 
compromissos adquiridos por parte da companhia.

Nas fábricas da Espanha e El Salvador, o volume 
de atum procedente de compra de fornecedores 
externos representou em 2019 80,62% do total 
abastecido (em toneladas de pescado inteiro), 
enquanto os 19,38% restantes foram capturados 
pela frota de atuneiros da companhia, distribuição 
muito similar à do ano anterior (82,80% comprado 
frente a 17,20% capturado). Por outro lado, todo o 
atum provisionado nas fábricas do Brasil procede 

de compra de terceiros, especialmente  
pequenas e médias empresas pesqueiras locais. 
Isto salienta a especial importância das áreas 
do Grupo Calvo dedicadas à compra e venda 
de atum, que conectam as fábricas, a frota e os 
agentes externos (clientes, fornecedores, brokers 
de matéria prima e distribuidores). O contato 
constante desses departamentos com o restante 
da companhia e com o mercado serve para 
garantir a melhor qualidade da matéria prima, ao 
mesmo tempo que se assegura a rastreabilidade,  
a sustentabilidade e a eficiência.

De acordo com o Compromisso Responsável do 
Grupo Calvo de conseguir em 2025 que 100% 
dos filetes de atum de suas marcas estejam 

Porcentagens de atum comprado com certificado de sustentabilidade (sobre toneladas de pescado inteiro)

Certificado de sustentabilidade 2019 2018

PVR, Proactive Vessel Register 75,42% 81,60%

APR, Atum de Pesca Responsável 34,50% 38,25%

FIP, Projeto de Melhoria de Atividade Pesqueira 34,43% 30,06%

Friend of the Sea, FoS 29,81% 31,71%

FAD Free (pesca à brisa) 12,83% 20,10%

Pole and Line (pesca com vara e linha) 11,48% 17,60%

MSC, Marine Stewardship Council 0,49% 1,20%

qualificados como sustentáveis, é realizado um 
acompanhamento especial às certificações das 
companhias pesqueiras e as artes de pesca dos 
fornecedores dos quais esta matéria prima é 
proveniente.

De todo o volume de pescado comprado em 2019, 
75,42% proveio de fornecedores cujos barcos 
estão incluídos no Proactive Vessel Register (PVR) 
da ISSF (International Seafood Sustainability, 
Foundation)8, 34, 5% foi capturado por barcos com 
certificação APR (Atum de Pesca Responsável)9,  
e as compras de atum pertencentes a um 
Projeto de Melhoria Pesqueira ou FIP (Fishery 
Improvement Project) foram de 34,43%.

8  Todos os fornecedores de atum do Grupo Calvo devem pertencer ao PVR com a exceção dos atuneiros cercadores de pequena escala, de acordo com os critérios da ISSF, e os barcos 
de pesca artesanal, razão pela qual a porcentagem não é atualmente de 100%.

9  100% dos atuneiros próprios do Grupo Calvo dispõem da certificação APR.
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   PVR ou Proactive Vessel Register: o registro PVR da ISSF (International Seafood Sustainability 
Foundation) é uma lista verificada dos barcos que, além de cumprir com a legislação vigente 
incorporam a suas práticas pesqueiras requisitos de sustentabilidade como o uso de FAD não 
enredantes ou a proibição de pesca de barbatanas de tubarões. Existem requisitos mínimos de 
tamanho (capacidade de pesca) para poder formar parte deste registro.

   APR ou Atum de Pesca Responsável: a certificação de Atum de Pesca Responsável tem 
origem espanhola e até o momento é a única que leva em consideração que se cumpram não 
somente critérios ambientais mas também sociais a bordo dos barcos. Em particular, verifica o 
cumprimento do Acordo 188 da OIT sobre trabalhos na pesca.

   Fishery Improvement Projects: os projetos de melhorias pesqueiras estão desenhados para 
melhorar de forma voluntária as condições de sustentabilidade de uma atividade pesqueira 
concreta (espécie e habitat). Para ser considerado um FIP, deve cumprir requisitos de participação, 
financiamento, transparência e rigor científico.

   FAD Free (Pesca sem FAD ou pesca à brisa): os FAD (Fish Aggregating Device) ou dispositivos 
de agrupamento de peixe são objetos flutuantes que se usam para concentrar um cardume 
de atum, aproveitando a tendência natural do peixe para nadar sob objetos flutuantes e assim 
facilitando os trabalhos de pesca. É uma técnica que pode ter impacto em outras espécies 
marinhas.

   MSC (Marine Stewardship Council): é uma certificação internacionalmente reconhecida que 
estabelece para uma atividade pesqueira concreta os padrões para uma pesca sustentável com 
base em três princípios: populações sustentáveis, minimização do impacto na biodiversidade e 
uma correta gestão das atividades pesqueiras.

   Friend of the Sea: é um projeto da World Sustainability Organization, e é um dos padrões de 
certificação para produtos e serviços que respeitam e protegem o meio ambiente marinho.  
A certificação confere práticas sustentáveis em pesca, aquicultura e produção de farinha e óleo  
de peixe.

75% 
Proactive Vessel Register

35% APR

34% 
Fishery Improvement Projects

30% 
Friend of the Sea

13% 
FAD Free

11% 
Pole&Line

0,49% MSC
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Compras de atum por zona de pesca (toneladas de pescado inteiro)

2019 2018

Origem (Zona FAO) toneladas % toneladas %

Zona FAO77: setor centro-
oriental do oceano Pacífico

Zona FAO87: setor sul-oriental 
do Oceano Pacífico

38.760 40,84% 30.875 36,48%

Zona FAO34: setor centro-
oriental do Oceano Atlântico

Zona FAO47: setor sul-oriental 
do Oceano Atlântico

7.224 7,61% 10.091 11,92%

Zona FAO51: Setor ocidental do 
Oceano Índico 6.474 6,82% 7.771 9,18%

Zona FAO31: Setor ocidental do 
Oceano Atlântico 0 0 49 0,06%

Zona FAO41: Setor sul-ocidental 
do Oceano Atlântico 21.484 22,64% 13.973 16,51%

Zona FAO71: Setor centro-
ocidental do Oceano Pacífico 20.707 21,82% 21.694 25,63%

Zona FAO57: setor oriental do 
Oceano Índico 247 0,26% 52 0,06%

Zona FAO27: setor norte-
oriental do Oceano Atlântico 8 0,01% 0 0

Zona FAO81: setor sul-ocidental 
do Oceano Pacífico 0 0 123 0,15%

Total 94.904 84.628

Com o objetivo de realizar um controle da atividade pesqueira e do estoque de espécies, a FAO 
(Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) estabeleceu a divisão da massa 
oceânica e marítima em diferentes zonas, atribuindo a cada uma delas um código numérico. O 
abastecimento de atum do Grupo Calvo procede das seguintes zonas FAO:

Para a companhia, é essencial dispor de um controle exaustivo das espécies e da origem do atum. A 
companhia realiza o acompanhamento do abastecimento de cinco espécies distintas de atum.

Compra de atum por espécie

2019 2018

Especie toneladas % toneladas %

Yellowfin 36.177 38,12 % 27.170 32,10 %

Bigeye 6.381 6,72 % 5.617 6,64 %

Skipjack 51.168 53,92 % 49.438 58,42 %

Bonito 8 0,01 % 200 0,24 %

Blackfin 1.169 1,23 % 2.203 2,60 %

Total 94.904 84.628
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CBPCA: Mais informações em   
https://www.mapa.gob.es/es/
alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-
mejorar-el-funcionamiento-de-la-cadena-
alimentaria/buenas-practicas-mercantiles/ 

Certificações e alianças
Em matéria de compras responsáveis, o Grupo Calvo conta com as seguintes certificações e alianças para a 
gestão sustentável e responsável de sua cadeia de suprimentos:

amfori BSCI: Mais informações em   
https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

COMPRA DE 
ATUM POR 

ESPÉCIE 2019

Bonito

0% 54%
Skipjack

38%
Yellowfin

Blackfin

1%

Bigeye

7%

102-12 102-13
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PESCA 
SUSTENTÁVEL

12%     
Atum pescado  
sem o uso de FAD 

100% 
Barcos atuneiros  
certificados Atum de Pesca 
Responsável 

100% 
Barcos atuneiros e 
de apoio com observador 
independente

126 Horas 
de formação em  
Boas Práticas Pesqueiras

O fornecimento de atum de forma 
eficiente e responsável é um aspecto 
crítico do nosso negócio. Dispor de 
frota própria nos permite não somente 
garantir o fornecimento de produto de 
qualidade como também ser parte ativa 
em assegurar a sustentabilidade da 
matéria prima. 

COMPROMISSO 
RESPONSÁVEL
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De acordo com o plano de renovação 
da Frota do Grupo Calvo, no dia 8 de 
março de 2019 foi assinado o contrato 
de construção do novo navio de pavilhão 
espanhol, que no dia 12 de julho teve 
a quilha colocada no estaleiro Freire 
Shipyard (Vigo).

Ainda que não seja o primeiro ano em que se 
realiza uma pesquisa de compromisso nos barcos, 
durante 2019 conseguiu-se uma alta participação 
(85%) graças a uma campanha de comunicação 
que foi realizada. As pesquisas permitem conhecer 
o grau de satisfação das tripulações, as áreas de 
melhoria e os aspectos mais valorizados pelos 
nossos colaboradores nos barcos.

Durante o ano um dos atuneiros, o Montemaior, 
dedicou-se exclusivamente a pescar sem o uso de 
FAD (dispositivo de concentração de peixes) durante 
dois meses, conseguindo que 29% de suas capturas 
do ano fossem realizadas com esta técnica, frente a 
4% do ano anterior. Um feito inicial importante para 
cumprir o objetivo que a companhia fixou para 2025: 
que pelo menos 30% das capturas da sua frota 
sejam sem o uso de FAD.

Início da construção 
do novo navio atuneiro 
congelador

Pesquisas de 
compromisso a bordo

Pesca sem o uso de FAD 
(Dispositivo de Concentração 
de Peixes)

Assim foi  

2019...
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A frota do Grupo Calvo
Nossos barcos operam no oceano Atlântico e no Pacífico
O Grupo Calvo conta com uma frota própria de 12 barcos que operam nos oceanos Atlântico e Pacífico, 
e uma tripulação de 405 pessoas.

Sete destes barcos são atuneiros especializados na pesca de atum tropical das espécies: bonito ou 
skipjack (Katsuwonus pelamis), atum-amarelo ou yelowfin (Thunnus albacares) e patudo ou bigeye 
(Thunnus obesus). Estas três espécies de atum são as utilizadas pelo Grupo Calvo para a fabricação de 
conservas. A arte de pesca utilizada pelos atuneiros é pesca de cerco1,2.

A companhia desenvolve sua atividade pesqueira consciente sempre dos grandes desafios que 
seu setor enfrenta. Por isso, aposta sempre em uma gestão responsável de sua frota, reduzindo e 
amenizando impactos relacionados com sua atividade com firmes esforços na melhoria de seus 
sistemas e de acordo com seu compromisso sustentável a curto, médio e longo prazo.

1   A pesca de cerco consiste em realizar um cerco com a rede ao redor do cardume de atum com auxílio de uma embarcação pequena chamada panga, que segura uma extremidade da rede enquanto o atuneiro realiza a manobra circular para rodear o cardume.
2   Adicionalmente, a companhia promove a pesca a linha em colaboração com pescadores locais das Ilhas Canárias e do Brasil.
3 As 405 pessoas compõem a tripulação total, mas não estão embarcados de forma simultânea por terem turnos de embarque e férias alternadas para garantir a continuidade das operações.

Navios atuneiros Bandeira Nº UVI Área de trabalho

Montecelo El Salvador IMO No-7409152 Atlântico

Montelape El Salvador IMO No-8021775 Atlântico

Montealegre El Salvador IMO No-8021763 Atlântico

Montemaior Espanha IMO No-7817323 Atlântico

Montefrisa-nueve El Salvador IMO No-7409176 Atlântico

Montelucía El Salvador IMO No-9232668 Pacífico Oriental

Monterocío El Salvador IMO No-8919453 Pacífico Oriental

7 atuneiros que 
utilizam pesca de cerco. 

2 operam no oceano 
Pacífico e 5 no oceano 

Atlântico.

2 mercantes,
(operam no oceano 

Atlântico)

3 embarcações de apoio, 
(operam no oceano 

Atlântico)

405  tripulantes   
em 31 de dezembro 

de 20193 
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Compromisso Responsável 2025
Nossa atividade pesqueira se desenvolve com o compromisso de levar  
a cabo uma atividade social e ambientalmente responsável

O cuidado dos mares e oceanos se apresenta como um 
dos principais desafios ambientais no âmbito global. 
O Grupo Calvo é consciente deste aspecto e o integra 
em seu modelo de negócio fornecendo atum de forma 
eficiente e responsável. Para cumprir este desafio, conta 
com uma frota própria que permite não somente garantir 
o abastecimento de produto de qualidade, como também 
ser parte ativa em assegurar a sustentabilidade da matéria 
prima e sua efetiva conservação ao longo do tempo.

O compromisso da companhia com a 
sustentabilidade marcará o roteiro da frota nos 
próximos anos. Além dos projetos em que já está 
trabalhando e que serão detalhados ao longo do 
capítulo, no quadro da iniciativa Compromisso 
Responsável foram elaborados cinco objetivos 
específicos para a frota do Grupo Calvo, dentro  
da área de oceanos.

O Grupo Calvo se comprometeu a garantir que em 2025 100% dos 
filetes de atum de seus produtos procedam de uma pesca responsável 
e sustentável. Isto significa que devem cumprir uma ou várias das 
seguintes características:

A frota do Grupo Calvo tem o compromisso 
de incrementar até 30% a pesca sem o uso 
de FAD (Dispositivo de Concentração de 
Peixes, do inglês Fish Aggregating Device). 
A arte de pesca utilizada de maneira geral 
pela frota atualmente é a pesca de cerco 
com FAD, que permite uma pesca mais 
eficiente ao aumentar as garantias de 
localização dos cardumes de atum. Não 
obstante, o compromisso é incrementar a 
pesca sem o uso destes dispositivos como 
forma de equilibrar o impacto nas espécies.

O Grupo Calvo tem o objetivo de pôr em 
andamento diversos programas de melhoria da 
gestão de resíduos no mar para fornecer soluções 
que contribuam com a eliminação de plásticos em 
nossos mares.

Todos os barcos atuneiros da frota do Grupo Calvo estão certificados de acordo com a norma 
APR (Atum de Pesca Responsável) e participam em 3 Projetos de Melhoria de Atividade 
Pesqueira no Oceano Atlântico, no Pacífico Oriental e no Pacífico Ocidental, qualificados como A 
(progresso avançado), máxima qualificação da fisheryprogress.org em 2019. O objetivo destes 
projetos é conseguir a certificação MSC nas pescarias de atum bonito, atum-amarelo e patudo. 
Os trabalhos para iniciar o processo de certificação começaram em 2019 para algumas das 
espécies por oceano.

Durante 2019 um dos atuneiros do Grupo Calvo esteve pescando 
sem o uso de FAD durante dois meses conseguindo que 29% de 
suas capturas anuais fossem feitas sem o uso de dispositivos, frente 
aos 4% do ano anterior. No âmbito global, 12% da pesca da frota 
foi realizada sem o uso de FAD, piorando ligeiramente a proporção 
do ano anterior. Durante 2020 se continuará trabalhando para 
atingir o objetivo 2025.

Durante 2020 se trabalhará em um programa integral de 
gestão de resíduos tanto na frota do Grupo Calvo como na 
dos fornecedores de matéria prima com o objetivo de reduzir o 
impacto dos barcos no meio marinho.

100% 
Atum sustentável 
em nossas marcas

30% 
Pesca sem o  
uso de FAD   Ter a certificação MSC (Marine 

Stewardship Council).
   Proceder de uma pesca incluída 

em um FIP (Projeto de Melhoria 
de Atividade Pesqueira) robusto, 
qualificado como A ou B

   Ter sido pescado sem FAD 
(Dispositivo de Concentração 
de Peixes)

   Ter sido capturado por barcos 
com a certificação APR (Atum 
de Pesca Responsável)

   Ter sido pescado um a um, 
mediante métodos de pesca 
seletivos, como a pesca com 
vara e linha.
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O Grupo Calvo decidiu limitar o uso de 
FAD ativos por barco a 300 antes de 2025 
como medida adicional para reduzir o 
impacto na biodiversidade.

Além do compromisso já efetivo de que 
100% dos FAD do Grupo Calvo sejam 
do tipo não enredante, para assegurar 
que nenhuma espécie fique presa neles, 
o objetivo para 2025 é que também 
sejam biodegradáveis, evitando assim 
que os FAD à deriva possam impactar na 
biodiversidade marinha.

Durante 2019 a média de FAD ativos 
por barco foi de 420 dispositivos 
diante dos 356 de 2018, o que obriga 
a trabalhar na redução de maneira 
intensiva em 2020. O objetivo marcado 
para o próximo ano é de 350 FAD 
ativos por barco.

Em 2019, o Grupo Calvo esteve 
trabalhando com a CIAT (Comissão 
Interamericana do Atum Tropical) 
em uma prova piloto de uso de FAD 
biodegradáveis, testando os materiais 
que melhor se adaptem à natureza dos 
dispositivos. 

300 
FAD ativos  
por barco

100% 
FAD não 
enredantes e 
biodegradáveis

Certificação Atum  
de Pesca Responsável
Todos os nossos atuneiros estão certificados como APR 
(Atum de Pesca Responsável) e FoS (Friend of the Sea)

Desde 2017 todos os atuneiros do Grupo Calvo estão certificados como “Atum de Pesca 
Responsável”, de acordo com a norma UNE 195006:2016, verificada pela AENOR. Esta 
norma certifica que as operações da frota do Grupo Calvo são realizadas de uma maneira 
social e ambientalmente responsável.

4   C188 - Convênio sobre o trabalho na pesca, 2007 (núm. 188)

A certificação APR implica em um compromisso 
com os consumidores, o ambiente e os 
trabalhadores. Com esta certificação se 
garantem as boas práticas pesqueiras, evitando 
capturas de outras espécies e liberando-as se 
for o caso; a atividade pesqueira com licenças 
e autorizações, diário de captura e localização 
geográfica; o controle marítimo, com a 
classificação do navio pesqueiro, seguros e 
registros sanitários; e as condições adequadas 
do posto de trabalho com contratos apropriados, 
descansos, assistência médica e previdência 
social, tal e como estabelece o Acordo 188 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
para o trabalho do setor pesqueiro4.

A certificação APR tem uma validade de 
cinco anos e é revisada através de auditorias 
independentes a cada ano.
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Boas práticas pesqueiras
As boas práticas pesqueiras são verificadas por terceiros independentes

O Grupo Calvo demonstra seu apoio ao uso sustentável dos recursos pesqueiros e o respeito ao meio ambiente através de seu compromisso de aplicação das melhores práticas pesqueiras disponíveis.

Estas práticas são verificadas semestralmente pela AZTI (Centro tecnológico especialista em inovação marinha e alimentar).

BOA PRÁTICA COMPROMISSO

Limitação da 
capacidade 
pesqueira

Compromisso de não incrementar a capacidade da frota com a aquisição de 
novos barcos sem dar baixa de outros. Neste sentido, a nova construção não 
ampliará a capacidade de pesca. Limitar a capacidade da frota mantendo-a 
constante ao longo do tempo é essencial para garantir a sustentabilidade dos 
estoques de atum.

Controle via satélite 
permanente

Navios geolocalizados mediante satélite VMS (Vessel Monitoring System) para 
facilitar às autoridades sua localização a todo momento.

Controle sanitário 
extensivo das 
capturas

Implementação de todas as medidas de saneamento e higiene necessárias 
para manter os padrões de qualidade e segurança no armazenamento e 
manipulação das capturas.

Formação em 
práticas pesqueiras

Formação contínua nas normas e boas práticas pesqueiras para os membros 
das tripulações. Durante 2019, o número de horas de formação em boas 
práticas pesqueiras aumentou para 126, diante das 86 do ano passado.

Presença de 
observadores 
independentes

Todos os barcos atuneiros e de apoio do Grupo Calvo dispõem de um 
observador científico a bordo. Nos primeiros, o observador é uma pessoa 
que está fisicamente presente no barco, e nos segundos trabalha-se com 
observadores eletrônicos remotos que gravam tudo o que acontece a bordo 
através de um sistema de câmeras, e cujas gravações são revisadas por 
observadores independentes em terra.

Proibição de dano 
intencional

Proibição total da mutilação das barbatanas de tubarões e de dano 
intencional a qualquer outra espécie que não seja objeto da pesca.

Proibição de 
descartes

Proibição do descarte de atum no mar para evitar que se possa otimizar a 
capacidade de pesca a bordo com as melhores capturas.

BOA PRÁTICA COMPROMISSO

Sem transbordos 
em alto mar

Para garantir controle das capturas e evitar a pesca ilegal não declarada e não 
regulamentada, (IUU) é necessário evitar as transferências em alto mar. O 
Grupo Calvo as proíbe tanto em seus navios como nos de seus fornecedores.

Registro de dados 
da atividade 
pesqueira

Identificação e registro permanente de todos os dados associados às 
atividades de pesca.

Registro dos 
direitos das 
tripulações

A bordo dos navios da frota do Grupo Calvo se garantem condições de 
trabalho dignas para todos os membros da tripulação, em conformidade com 
as normas internacionais. Ainda que o Acordo 188 da OIT sobre trabalhos 
na pesca não tenha sido ratificado pela Espanha, todos os navios do Grupo 
Calvo o cumprem de maneira voluntária. Este também é o padrão incluído no 
Código de Conduta de Fornecedores, de assinatura obrigatória para todos os 
fornecedores do Grupo Calvo.

Redução da pesca 
acidental

Compromisso de devolução das espécies não-objetivo e de redução da 
captura acidental para minimizar o impacto das atividades de pesca na 
biodiversidade.

Uso de dispositivos 
agregadores não 
enredantes

Na pesca de cerco, habitualmente são utilizados dispositivos agregadores de 
peixes ou FAD (Fish Aggregating Device), que são objetos flutuantes em torno 
dos quais o atum tende a concentrar-se.

Para minimizar o impacto em outras espécies, a frota do Grupo Calvo e o 
restante de seus fornecedores utilizam FAD não enredantes, evitando que 
espécies como tartarugas ou tubarões possam ficar presos no objeto ao 
substituir os materiais tradicionais (redes e varas) por outros que evitam o 
enredamento (malhas finas e cabos).
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Projetos de melhoria das atividades pesqueiras
Participamos em três projetos de melhoria de atividades pesqueiras qualificados com o nivel máximo de avanço (A)

Todos os barcos do Grupo Calvo, junto ao restante das frotas membros da OPAGAC 
(Organização de Produtores Associados de Grandes Atuneiros Congeladores), desenvolvem 
desde 2016 três projetos de melhoria de atividades pesqueiras ou FIP (Fishery Improvement 
Project) nos Oceanos Atlântico e Pacífico para as três espécies de atum que são utilizadas 
para fazer as conservas: bonito ou skipjack (Katsuwonus pelamis), atum-amarelo ou yellowfin 
(Thunnus albacares) e patudo ou Bigeye (Thunnus obesus), estes três projetos são:

  Atlantic Ocean tropical tuna - purse seine (OPAGAC)6

  Eastern Pacific Ocean tropical tuna - purse seine (OPAGAC)7

  Western and Central Pacific Ocean tropical tuna - purse seine (OPAGAC)8

Estes projetos, de caráter completamente voluntário, foram desenhados em colaboração com 
a  WWF e têm um prazo de execução de cinco anos, com o objetivo de tornar as atividades 
pesqueiras certificáveis de acordo com o padrão MSC MSC (Marine Stewardship Council). 

No caso do Grupo Calvo e do restante das frotas da OPAGAC, trabalha-se em um roteiro 
desenhado em 2016 que estabelece objetivos anuais em torno dos três princípios sobre os quais se 
baseia o padrão MSC para determinar se uma atividade pesqueira está sendo bem gerenciada9:

Atualmente todos os FIP de que o Grupo Calvo participa estão qualificados como A10  (progresso avançado), 
qualificação máxima na fisheryprogress.org. Vale a pena mencionar o bom progresso que está sendo 
realizado em estes projetos, dado que em 2018 apenas um dos projetos contava com a qualificação A, todos 
eles contam com esta qualificação desde 2019.

9  Toda a informação relacionada com estes FIP está incluída na página web fisheryprogress.org e é de acesso público. Cada projeto 
é, além do mais, qualificado por especialistas independentes em função do cumprimento do roteiro estabelecido no projeto.

10  A categorização dos FIP de acordo com a metodologia da fisheryprogress.org abrange qualificações de A a E, em função do grau 
de cumprimento dos objetivos previstos.

1 2 3Populações 
sustentáveis

Minimização 
do impacto 
ambiental

Gestão efetiva 
da atividade 
pesqueira

Novos projetos 
Além disso, o Grupo Calvo desenvolveu durante o ano de 2019 novas iniciativas focadas na melhoria da eficiência de sua frota. Durante 2018 iniciou-se um projeto para ter controle em tempo real do consumo 
de combustível e assim poder realizar um gerenciamento mais eficiente do consumo de gasóleo. Este projeto terá uma duração de dois anos, e se desenvolveu inicialmente em dois dos atuneiros que operam no 
Atlântico: Montemaior e Montelape, aos que se juntarão o Montefrisa-nueve e o Monterocío em 2020. O objetivo esperado é uma redução de 2% no consumo de combustível para 2021.

5 OPAGAC desenvolve quatro FIP: um no Oceano Atlântico, dois no Oceano Pacífico e um no Oceano Índico. O Grupo Calvo participa em três deles.
6 https://fisheryprogress.org/fip-profile/atlantic-ocean-tropical-tuna-purse-seine-opagac 
7 https://fisheryprogress.org/fip-profile/eastern-pacific-ocean-tropical-tuna-purse-seine-opagac 
8 https://fisheryprogress.org/fip-profile/western-and-central-pacific-ocean-tropical-tuna-purse-seine-opagac

Pacífico Ocidental Pacífico Oriental ou Leste Atlântico
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Desafios do setor pesqueiro

O setor pesqueiro enfrenta essencialmente dois 
grandes desafios nos próximos anos, segundo os 
especialistas.

O primeiro deles é a pesca ilegal, que constitui a 
ameaça mais importante a sustentabilidade dos 
oceanos (sobrepesca, falta de controle das capturas...) 
e, portanto, à própria atividade pesqueira.

O Grupo Calvo, de acordo com este desafio, se 
compromete a não se abastecer de barcos que 
possam estar associados a este tipo de pesca. Para 
isso, todo o pescado que compra procede de barcos 
inscritos no PVR (Proactive Vessel Register) da ISSF 
(International Seafood Sustainability Foundation), 
um registro público e voluntário que verifica através 
de auditorias o cumprimento da legalidade por 
parte dos barcos, além de critérios básicos de 
sustentabilidade como levar a bordo observadores 
científicos ou ter políticas contra a pesca ilegal e 
a pesca de barbatanas de tubarão11, entre outros. 
Todos os barcos da frota do Grupo Calvo estão 
inscritos neste registro.

O segundo grande desafio da pesca mundial é a 
governança internacional dos oceanos, onde o 
papel das Organizações Regionais de Pesca (ORP) 
é fundamental, já que nelas participam partes 
interessadas (países da região ou da zona de 
pesca tratada) e os países que têm interesse nessa 
atividade pesqueira.

As ORP são grupos de caráter internacional cuja 
finalidade é a de exercer um estrito controle 
sobre a saúde dos estoques atuneiros através da 
regulamentação e da vigilância. Seus trabalhos de 
gestão vão desde as populações de peixes localizados 
em uma zona concreta até as espécies altamente 
migratórias em extensões geográficas mais amplas.

A maioria desses grupos está habilitada para 
estabelecer limites no número de capturas e esforço 
pesqueiro, medidas técnicas e obrigações de controle. 
Ao total, são 13 os diferentes estoques de atum 
gerenciados pelas ORP.

11  A pesca de barbatanas de tubarão é uma prática ilegal que consiste na mutilação das barbatanas dos tubarões, geralmente para comercializá-las em mercados culinários. Esta prática está expressamente proibida em todos os barcos do 
Grupo Calvo e nos de seus fornecedores. 

    IATTC: Comissão Interamericana do Atum Tropical
    ICCAT: Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico
    WCPFC: Comissão de Pesca do Pacífico Ocidental e Central
    CCSBT: Comissão para a Conservação do Atum do Sul
    IOTC: Comissão do Atum para o Oceano Índico

IOTC

WCPFC

WCPFC

IATTC

ICCAT

CCSBT

IOTC

Os principais desafios do setor pesqueiro são eliminar a pesca ilegal e assegurar a 
governança dos oceanos para garantir estoques saudáveis

Outros grandes desafios que 
afetam o setor são:

 Proteção dos Direitos 
Humanos e das condições 
laborais das tripulações.

1 2 3 4 5
Proteção do 

emprego nas 
comunidades locais.

Adaptação e atenuação 
dos efeitos das mudanças 

climáticas sobre as 
espécies marinhas.

Prevenção da contaminação de mares e 
oceanos e desenvolvimento de medidas 

que fomentem a economia circular, 
especialmente a gestão de plásticos.

Saúde dos estoques e 
controles para evitar a 

sobrepesca.

Organizações regionais de pesca (ORP)

O Grupo Calvo e as bandeiras de seus barcos colaboram ativamente com as ORP associadas aos oceanos onde operam (ICCAT, IATTC e WCPFC).
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A governança internacional dos oceanos consiste em gerenciar e utilizar os oceanos do mundo e seus 
recursos, mantendo-os ao mesmo tempo sãos, seguros, protegidos e resilientes 

Durante 2019,  
a pesca sem FAD foi 

12%

As áreas oceânicas nas que opera a frota do Grupo Calvo estão submetidas a intensos controles. As 
regulamentações que as amparam, além do mais, minimizam os riscos de aparição de problemas 
relacionados com a segurança sobre a sustentabilidade operacional.

Do total de capturas mundiais, podemos distinguir o status dos diferentes estoques de atum:

Fonte: https://iss-foundation.org/about-tuna/status-of-the-stocks/interactive-stock-status-tool/

102-11

Os 3% restantes correspondem à captura de outras 
espécies diversas submetidas aos mesmos controles 
estritos de saúde dos estoques12.

12  Pode-se consultar os dados consolidados da frota e dos fornecedores externos do Grupo Calvo no capítulo Suprimento Responsável

O papel das Organizações Regionais de Pesca 
é fundamental neste sentido, já que nelas 
participam tanto aquelas partes interessadas 
(países da região ou da zona de pesca em 
questão) como os países que detêm interesse 
nessa atividade pesqueira.

Todas as decisões adotadas pelas ORP estão 
baseadas nas avaliações que os comitês 
científicos vão realizando periodicamente 
sobre o estado dos recursos pesqueiros. É por 
isso que é essencial que as medidas de gestão 
e controle das atividades pesqueiras que têm 
lugar em alto mar possam adotar o quadro 
das ORP para garantir sua sustentabilidade.

O Grupo Calvo utiliza em suas conservas três 
espécies: o bonito ou skipjack (Katsuwonus 
pelamis), o atum-amarelo ou yellowfin 
(Thunnus albacares) e o patudo ou bigeye 
(Thunnus obesus). O total de capturas de 

Espaços e espécies vulneráveis

atum do Grupo Calvo em 2019 foi de 49.993 
toneladas, distribuídas da seguinte forma:
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Espécies de atum capturadas

59%

25%

3%
13% Bonito

Patudo
Outros

Atum-
amarelo

12%2019

2018

2017

2016 11%

16%

16%

Pesca sem FAD

Abundância das espécies em cada oceano

De acordo com a ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), 84% das capturas mundiais 
de atum provém de estoques saudáveis.

Bonito (skipjack) Atum-amarelo  
(yellowfin) Patudo (bigeye) 

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Oceano Índico

Oceano Atlântico

Oceano  
Pacífico Leste

Oceano  
Pacífico Oeste



Renovação da frota Alianças relacionadas  
com a pesca sustentável

No ano passado, o Grupo Calvo iniciou o 
processo de renovação de sua frota através 
da construção de um novo atuneiro cercador 
congelador que operará sob bandeira 
espanhola.

Atualmente o barco se encontra em processo 
de construção, com a assinatura do contrato 
efetuada no dia 8 de março entre o Grupo 
Calvo e o estaleiro Freire Shipyard (Vigo) e a 
colocação da quilha no dia 12 de julho de 2019.

A nova embarcação contará com 77 metros 
de comprimento, uma arqueação bruta13 
de 1.973GT e 3.392 kW de potência e está 
desenhado para cumprir com os mais altos 
padrões de eficiência energética. Os 
trabalhos de construção se estenderão ao longo 
de 19 meses, assim que o Grupo Calvo espera 
tê-lo operacional no início de 202114.

Para garantir a sustentabilidade em toda a 
cadeia de valor, um dos pilares estratégicos do 
Grupo Calvo, o navio será auditado para receber 
a certificação APR, tal como ocorre com o 
restante dos atuneiros da companhia.

Quanto ao desenho do navio, o Grupo Calvo 
depositou ênfase especial não somente 
no equipamento técnico, mas também na 
habitabilidade do barco, de forma que ofereça 
o maior conforto e qualidade para as condições 
de trabalho e a vida das 30 pessoas que 
formarão sua futura tripulação.

O roteiro contempla a renovação progressiva do 
total da frota do Grupo Calvo.

O compromisso do Grupo Calvo se estende a estabelecer novas alianças para enfrentar os desafios a 
médio e longo prazo. No âmbito da pesca sustentável, a companhia colabora principalmente com os 
seguintes organizadores:

13  Para mais informação sobre a arqueação bruta visitar https://revistamarina.cl/revistas/2012/3/araya.pdf
14  A data de entrega original estava prevista para o final de 2020 mas devido às circunstâncias associadas à 

pandemia de SARS-CoV2 as datas foram alteradas.

Assinatura do acordo com o estaleiro Freyre Shipyard para a construção do novo navio

102-12

102-13

Associação de armadores cercadores congeladores à qual o Grupo 
Calvo pertence. A partir da associação são promovidos projetos de 
sustentabilidade conjuntos para toda a frota espanhola.

Atualmente o Grupo Calvo, junto ao restante das frotas da OPAGAC, 
está trabalhando em certificar pela MSC as atividades pesqueiras de 
atum tropical nos oceanos Atlântico e Pacífico. Além disso, o Grupo 
Calvo colabora com o MSC em distintos projetos e tem certificada a 
cadeia de custódia tanto da fábrica da Espanha como de El Salvador.

Desde 2016, o Grupo Calvo é membro desta Fundação que promove 
a pesca seletiva de atum (um a um) através de métodos de pesca 
artesanal.

Os projetos de melhorias nas atividades pesqueiras mencionados neste 
capítulo foram elaborados em colaboração com a WWF, com quem a 
frota espanhola de atuneiros trabalha em diversos projetos para velar 
pela sustentabilidade dos oceanos.

Todos os barcos do Grupo Calvo contam com a certificação Friend of 
the Sea, que verifica a sustentabilidade dos trabalhos de pesca.

Todos os barcos do Grupo Calvo pertencem ao PVR (Proactive Vessel 
Register), um registro de barcos que garante não somente sua 
legalidade mas também o cumprimento de critérios mínimos de 
sustentabilidade como o uso de FAD não enredantes ou a proibição da 
mutilação de tubarões. A participação neste registro é exigida a todos 
os fornecedores do Grupo Calvo.
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MEIO AMBIENTE
Consideramos a proteção do meio 
ambiente e o uso racional dos recursos 
como uma parte essencial de nossa 
atividade.

COMPROMISSO 
RESPONSÁVEL

+1,7%   
De investimento   
ambiental  

98% 
nos produtos

De materiais 
recicláveis  

-4,3%  
emissões
Na intensidade das 

75%  
recuperados
De resíduos 
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Durante o ano de 2019, o Grupo Calvo 
melhorou o tratamento de efluentes 
em sua fábrica de produto final no 
Brasil, com a incorporação de novos 
equipamentos de flutuação. O trabalho foi 
executado de forma transversal por vários 
departamentos e como resultado houve 
melhora na ecotoxicidade e na gestão dos 
efluentes da planta.

O Organismo Salvadorenho de Regulamentação Técnica tem como poderes 
coordenar a adoção, adaptação, atualização e divulgação dos regulamentos 
técnicos de sua jurisdição emitidos pelas diferentes instituições do Estado, assim 
como emitir os regulamentos necessários para o bom funcionamento do sistema. 
O Grupo Calvo foi reconhecido por este organismo graças à sua participação em 
um novo regulamento ambiental através da negociação de parâmetros para a 
indústria atuneira.

O Grupo Calvo iniciou em El Salvador o projeto 
Pegada Verde em colaboração com seu fornecedor 
de botas Garbal para a reciclagem das botas 
utilizadas na fábrica. O propósito deste projeto 
é contribuir para a economia circular com a 
reciclagem do plástico evitando assim que o 
calçado profissional usado chegue ao aterro. 
O projeto citado tem o aval da ASIPLASTIC, a 
Associação Salvadorenha da Indústria do Plástico.

Melhora no tratamento 
de efluentes

Reconhecimento por Parte do Organismo Salvadorenho 
de Regulamentação Técnica (OSARTEC)

Calçado ecoamigável: 
Pegada Verde

Assim foi 

2019...
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Compromisso Responsável 2025 
A proteção do meio ambiente e o uso racional dos recursos é essencial para garantir não só a 
sustentabilidade do planeta, mas também do próprio negócio. Por isso, uma das três áreas nas 
quais se enquadra o Compromisso Responsável do Grupo Calvo é o meio ambiente

Nesta linha foram definidos seis objetivos específicos:

Além dos objetivos estabelecidos para 2025, foram estabelecidas metas adicionais a curto prazo para 2020 em função das necessidades particulares detectadas em cada uma das fábricas, de acordo com o 
cumprimento dos objetivos que vão desde o investimento em tecnologia para a otimização de processos até a categorização de resíduos para melhorar sua separação em planta.

Para 2025, pelo menos 95% dos produtos 
colocados no mercado deverão ser 
reciclados.

O objetivo é que 85% dos materiais 
utilizados para elaborar os produtos 
sejam materiais reciclados ou 
tenham uma origem certificada como 
sustentável.

Durante 2019, foi alcançado o objetivo projetado para 
2025, já que 98% dos produtos colocados no mercado 
foram recicláveis. Entre eles destacam-se as latas de 
conservas e as embalagens de vidro. O desafio nos 
próximos anos será manter e até mesmo aumentar 
estas porcentagens e assegurar que todos os novos 
produtos lançados tenham taxas elevadas  
de reciclabilidade.

Durante 2019, aproximadamente 44% dos materiais 
usados pelo Grupo Calvo foram de origem reciclada. Foram 
atingidos 57% no caso de papel e papelão e cerca de 95% 
no caso de metal.

95% 
Material reciclável 
nos produtos

85% 
Materiais utilizados de 
origem reciclada ou 
certificada como sustentável
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Pelo menos 50% da eletricidade utilizada 
nos processos produtivos e nos escritórios 
provirá de fontes de energia renovável.

Para 2025, a companhia se compromete 
a reduzir em 10% o consumo de água por 
tonelada de produto fabricado.

O compromisso da companhia é que todos os resíduos não 
perigosos das fábricas, embarcações e escritórios sejam 
valorizados (reciclados, reutilizados ou energeticamente 
valorizados) de forma a não acabarem em aterros. Além disso, 
se trabalhará para reduzir a geração de resíduos tanto em planta 
como nos escritórios onde se eliminarão os plásticos de uso único.

Para 2025, a companhia se 
compromete a reduzir em 10% o 
consumo de energia e as emissões 
por tonelada de produto final.

Durante 2019, más de 60% da eletricidade consumida pelo 
Grupo Calvo proveio de fontes renováveis. Isto representa um 
aumento notável em relação a 2018, devido à possibilidade 
de se utilizar 100% de eletricidade a partir de fontes 
renováveis no Brasil. Para 2020, o Grupo Calvo se esforçará 
para manter estas cifras e aumentar a cota de fontes 
renováveis como suprimento de suas fábricas e escritórios da 
Europa e América Central.

Durante 2019, a intensidade hídrica do Grupo Calvo 
aumentou em 44%, devido fundamentalmente a uma 
mudança no critério de contabilização do volume na fábrica 
de El Salvador, que permite fornecer dados mais confiáveis. 
Para 2020 serão incrementados os esforços para diminuir o 
consumo de agua nos processos produtivos e melhorar os 
níveis de consumo por tonelada de produto final.

Durante 2019, 75% dos resíduos não perigosos do 
Grupo Calvo foram valorizados (reutilizados, reciclados 
ou energeticamente valorizados). Isto implica em um 
aumento de 30,5% em relação aos níveis de 2018. O 
Grupo Calvo trabalhará durante 2020 para continuar 
aumentando o volume de resíduos valorizados para a 
concretização deste objetivo: 100% de resíduos valorizados 
e 0% de resíduos em aterros.

Durante 2019, a intensidade energética do Grupo Calvo 
situou-se em 11,98Gj/t de produto final. Isto significa 
um aumento de 3,7% em relação aos níveis de 2018. Por 
outro lado, a intensidade de emissões diminuiu em 4,3% 
em relação a 2018, dados muito positivos levando em 
consideração o aumento na produção. Para 2020, o Grupo 
Calvo continuará trabalhando para prosseguir melhorando e 
reduzir ainda mais estes índices.

50% 
De eletricidade 
consumida de  
origem renovável

-10% 
De consumo de água 
por tonelada produzida

0 
Resíduos  
em aterros

-10% 
De consumo de  
energia e emissões por 
tonelada produzida
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Gestão do impacto ambiental

Uma das principais prioridades da companhia é trabalhar sob a ótica da melhoria contínua nos 
processos, atividades e infraestrutura, para reduzir e evitar, na medida do possível, os impactos 
derivados das atividades que desenvolve.

Além do efeito das atividades da frota do Grupo Calvo no meio marinho, que é tratado em 
profundidade no capítulo de Pesca Sustentável, os principais impactos ambientais derivados da 
atividade da empresa são os associados ao próprio processo produtivo e a suas fábricas, a saber:

  Consumo de água e energia.

  Geração de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEI)

  Geração de resíduos.

  Geração de descargas e efluentes.

Nestas páginas há informação sobre todos eles.

Adicionalmente, e em relação às emissões de GEI, existe um vínculo claro entre a geração de emissões 
em nível industrial e o comprometimento dos recursos pesqueiros. Existem estudos1 que indicam que 
um aumento na concentração de dióxido de carbono na atmosfera conduziria de igual maneira a 

um aumento de sua concentração nos oceanos. Como consequência seria produzido um aumento 
da acidez da água, que acarretaria uma perda significativa de recifes de coral e da biodiversidade 
dependente destes.

A indústria de maneira geral e o Grupo Calvo em nível particular têm, portanto, o dever de trabalhar 
de maneira prioritária em uma estratégia de atenuação (redução de suas emissões de CO2) e na 
adaptação às consequências da mudança climática.

Como parte de seu compromisso com o ambiente, o Grupo Calvo participa em projetos colaborativos 
com outras organizações com a finalidade de promover as melhores práticas setoriais e estimular uma 
maior mitigação de impactos através de medidas conjuntas e solidárias com outros representantes  
da indústria2.

Cabe também  frisar que o trabalho na gestão ambiental do Grupo Calvo em El Salvador viu-se 
recompensado com o reconhecimento por parte do Organismo Salvadorenho de Regulamentação 
Técnica graças à sua participação em um novo regulamento através da negociação de parâmetros 
para a indústria atuneira. O Organismo Salvadorenho de Regulamentação Técnica é um organismo 
que dispõe de poderes de lei para coordenar a adoção, adaptação, atualização e divulgação dos 
regulamentos técnicos de sua competência emitidos pelas diferentes instituições do Estado, assim 
como elaborar os regulamentos necessários para o bom funcionamento do sistema.

1 https://www.researchgate.net/publication/49667242_Ocean_Acidification_the_Other_CO2_Problem
2 Mais informações no capítulo Pesca Sustentável

Gerenciamos nosso impacto sobre o meio ambiente trabalhando com parâmetros de melhoria contínua

103-01 103-02 103-03
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 3 Taxa de câmbio utilizada 1€ = 1,12$

Investimentos e sanções ambientais
O total de investimentos ambientais em 2019 atingiu 1.864.287 €, o que implicou em um 
aumento de 1.7% em relação ao ano anterior 

O investimento entre as diferentes ações foi distribuído da seguinte maneira:

2019 2018 2017

Tratamento de efluentes 555.721 801.578 308.413

Tratamento de resíduos 676.004 500.068 449.280

Gestão ambiental 20.798 521.711 246.068

Conformidade ambiental e 
outros 611.764 10.315 34.156

Total 1.864.287 1.833.672 1.037.918

1.037.918

555.721

Evolução dos investimentos 
ambientais

Investimentos por área 2019

1.833.672
676.004

1.864.287

20.798

611.764

2019  2018  2017

Tratamento de efluentes 
Tratamento de resíduos 
Gestão ambiental 
Conformidade ambiental e outros

Os investimentos são distribuídos entre todas as 
localidades atendendo às necessidades de cada 
fábrica. No Brasil, os recursos econômicos foram 
dedicados principalmente a melhorar a eficiência 
da estação de tratamento de efluentes, e na 
restruturação da equipe de meio ambiente, onde 
houve duas contratações de técnicos ambientais. 
Na fábrica de El Salvador, mais de 13.000€ são 
dedicados mensalmente na planta de farinhas 
para prevenir riscos ambientais3.

Durante 2019, o Grupo Calvo enfrentou duas 
sanções administrativas no Brasil em sua fábrica 
de bioprodutos. Uma delas foi devido à emissão 
de ruído acima dos limites estabelecidos pela 
legislação, depois disso foram tomadas medidas 
imediatas para remediar a situação através da 
construção de um muro de isolamento acústico. 
A outra está relacionada com a emissão de 
odores, para a solução da qual foi instalado 
um novo sistema de redução de odores que 
atualmente se encontra em fase de testes. 
Nenhum destes processos gerou sanção do  
tipo econômico.

Também durante o ano, foi registrado um 
derramamento pontual em uma lagoa artificial 
próxima à fábrica que o Grupo Calvo possui na 
Espanha, na localidade de Carballo. A sanção foi 
categorizada como leve e foi associada à multa 
econômica correspondente.

Cobertura  
de riscos 
ambientais
O Grupo Calvo realiza um trabalho de gestão de 
riscos e prevenção que garante a sustentabilidade 
de sua atividade e minimiza a possibilidade de 
sinistros ambientais. 

A companhia tem uma cobertura de 
responsabilidade por contaminação acidental 
com um limite de 10M€ dentro da apólice de 
Responsabilidade Civil com cobertura em todos os 
países. As fábricas da Galícia contam, além disso, 
com um seguro ambiental específico com cobertura 
ante situações de danos ocasionados fora das 
instalações.

Adicionalmente, a frota conta com seu próprio 
seguro de responsabilidade ambiental com 
cobertura à totalidade dos barcos (incluindo 
mercantes e embarcações de apoio). Este seguro 
é acompanhado pela certificação Blue Card como 
prova de cobertura frente a eventos que impliquem 
em responsabilidade civil para com terceiros.

Além disso, em El Salvador deve-se conferir 
a Garantia Ambiental ao Ministério do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais quando este 
concede a licença ambiental baseada em um 
Estudo de Impacto Ambiental e no Plano de 
Gestão Ambiental. Esta garantia pode variar em 
função das modificações que sejam geradas na 
licença ambiental, no plano de gestão ambiental e 
as compensações derivadas de outros projetos.
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Gestão e valorização de resíduos
A gestão eficiente dos resíduos é uma parte fundamental do nosso compromisso com o meio ambiente e com o impulso  
de uma economia circular
Em 2017, o Grupo Calvo lançou o projeto Calvo Resíduo Zero, com o objetivo de valorizar 100% dos resíduos não perigosos (0% de resíduos em aterros em 2025) e de reduzir o consumo de materiais de uso 
único, especialmente plásticos. Desde então, o projeto foi implantado nas fábricas do Grupo Calvo na Espanha e El Salvador, e durante 2020 será finalizada a implantação na planta do Brasil.

No contexto deste projeto, durante 2019 foram realizadas distintas ações:

Além do mais, o Grupo Calvo dispõe de suas próprias instalações no Brasil e El Salvador para 
tratamento e valorização dos resíduos orgânicos procedentes da produção de atum e sardinhas em 
conserva. Como resultado deste processo são gerados dois tipos de subprodutos: farinhas de pescado, 
que são empregadas principalmente na fabricação de rações para alimentação animal e óleos úteis 
para a indústria cosmética.

Durante 2019 o Grupo Calvo conseguiu valorizar 75% dos resíduos não perigosos, o que implica em 
um crescimento de 30,5% no volume de resíduos não perigosos valorizados em relação a 2018 e um 
resultado muito positivo face aos objetivos 2025.

2019 2018 2017

Total de resíduos gerenciados (t) 40.115 21.211 47.675

Não perigosos 39.988 21.067 47.574

Perigosos 127 144 101

Total de resíduos valorizados (t) 30.182 12.230 41.267

Não perigosos 75% 58% 87%

Perigosos 76% 55% 90%

   Administração de sessões de sensibilização e formação a mais de 500 colaboradores da fábrica 
da Espanha sobre redução de consumo e gestão de resíduos.

   Busca contínua de gestores e opções de reciclagem para atingir 100% de reutilização. A fábrica 
da Espanha é a que apresenta a mais alta porcentagem de resíduos valorizados: 96,6%.

   Iniciativas de redução dos plásticos de uso único nos escritórios e fábricas em El Salvador, 
substituindo os talheres e recipientes de plástico das refeições. Além disso, na fábrica 
começou-se a reutilizar o óleo do processo produtivo como biodiesel.

   Colaboração na iniciativa Pegada Verde desenvolvida pela Garbal, um fornecedor de calçados. 
Este projeto tem o propósito de reutilizar o plástico (PVC) das botas utilizadas na fábrica. As 
botas deterioradas pelo uso são enviadas ao fornecedor para que as triture e reintroduza o 
PVC no processo produtivo de novos calçados, evitando assim que acabem em aterros. O 
processo tem o aval da ASIPLASTIC, Associação Salvadorenha da Indústria do Plástico.

   Ações de conscientização com os colaboradores, que desempenham um papel fundamental 
para atingir os objetivos estabelecidos em termos de gestão de resíduos. Durante a semana 
do meio ambiente foram entregues a todos os funcionários da fábrica bolsas ecológicas, com 
o objetivo de sensibilizar em matéria de resíduos e reciclagem.

FÁBRICA DE EL SALVADOR

FÁBRICA DA ESPANHA

   Durante o ano foram realizados testes para enviar o lodo da planta de tratamento de efluentes 
para um gestor externo para realizar compostagem e produzir biogás. Atualmente o projeto está 
em fase de testes.

   O desperdício de alimentos é outro tema relevante na redução de resíduos. Por isso, durante 2019 
foi lançada uma iniciativa de conscientização dos funcionários através de panfletos informativos.

FÁBRICA DO BRASIL

103-01 103-02 103-03 306-02
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Eficiência no consumo
Dentro dos objetivos 2025 da área de meio ambiente estão inclusos três objetivos específicos para a redução de consumo de 
água, emissões e energia por tonelada de produto fabricado, e dois objetivos relativos à sustentabilidade dos materiais utilizados, 
demonstrando nosso compromisso com a eficiência, a redução e a sustentabilidade ambiental no consumo dos recursos necessários para 
nossa atividade
Cabe destacar em 2019, diferentes iniciativas:

Consumo de água
Em 2019, o consumo de água do Grupo Calvo aumentou de forma significativa nas águas 
subterrâneas e provenientes da rede, fazendo com que a intensidade hídrica total aumentasse de 
forma considerável. A razão do aumento está associada à instalação de um macromedidor na fábrica 
em El Salvador que fornece uma medição mais confiável que a dos medidores parciais que eram 
utilizados até então. A distribuição por origem foi a seguinte:

     Continuação dos trabalhos 
de melhoria da eficiência 
energética com a substituição 
das luminárias por luzes LED. 
Graças a esta iniciativa estima-
se uma redução de 67% anual 
no consumo de energia e uma 
economia de 4.000€ ao ano.

   Instalação de equipamentos mais eficientes nas 
autoclaves e na estação de tratamento de águas 
residuais (EDAR).

   Climatização da sala de limpeza do pescado com 
equipamentos de melhor eficiência energética.

   Melhoria da iluminação na sala de limpeza do 
pescado, substituindo as antigas luminárias por 
lâmpadas LED, de alta eficiência energética.

   Instalação de novos medidores de 
água para sua monitoração.

   Substituição dos compressores  
de ar.

   Substituição das empilhadeiras a 
gás por empilhadeiras elétricas.

FÁBRICA DA 
ESPANHA

FÁBRICA DE EL SALVADOR

FÁBRICA  
DO BRASIL

FROTA

4 Mais informação no capítulo de Pesca Sustentável
5 Esta cifra não contempla a captação de água dos barcos para refrigeração, que constituiu a extração de um total de 
27.127.916 m3 durante o ano de 2019.

Fontes (m3) 2019 2018 2017

Águas superficiais - - 65.705

Águas subterrâneas 818.974 285.717 290.675

Águas residuais - 576,8

Águas da rede 1.127.148 1.000.489 908.745

Total 1.946.1225 1.286.206 1.265.702

% água reciclada ou reutilizada* 0,035% 0,033% -

* Dado referente exclusivamente à área de Frota.

Intensidade Hídrica 2019 2018 2017

Toneladas de produto final 134.826 128.235 103.467

Consumo total de água (m3) 1.946.122 1.286.206 1.265.702

Intensidade de consumo de água 
(m3/t de produto final) 14,43 10,03 12,23

Durante 2019, o Grupo Calvo não realizou captações de fontes de água significativamente afetadas 
pela extração.

103-01 103-02 103-03

303-03

303-02
Durante 2019 a frota do Grupo Calvo continuou 
trabalhando para poder controlar em tempo real 
o consumo de combustível e assim realizar uma 
gestão mais eficiente para reduzir este consumo.  
Já são dois os atuneiros que contam com este 
sistema a bordo (Montemaior e Montelape) e em 
2020 mais dois serão incorporados. Estima-se que 
este projeto tenha uma duração de dois anos4.

302-4
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Consumo energético
O consumo energético do Grupo Calvo aumentou em relação a 2018. Igualmente, a intensidade 
energética aumentou em 9% devido principalmente ao aumento do consumo de gás natural e 
biomassa. Tendo em conta o tipo de consumo, a distribuição em 2019 foi a seguinte:

Energia consumida (Gj) 2019 2018 2017

Total 1.615.086 1.480.730 1.362.556

Gás natural 148.062 66.902 132.542

Gasolina - - -

Diesel (*) 1.063.119 1.097.374 1.082.923

GLP 124.387 109.436 117.403

Gasolina veículos 2.356 2.410 1.797

Diesel veículos 49 161 88

Fuel - - 27.228

Biomassa 59.619 200 575

Vapor 37.758 35.845 0

Eletricidade consumida (Gj) 2019 2018 2017

Total 179.737 168.403 162.192

De origem renovável 63,11% 17,9% 25%

Intensidade energética  
(Gj/t de produto final) 11,98 11,55 15,20

Material utilizado nos 
produtos (2019)

Quantidade 
adquirida (kg)

Quantidade que pode 
ser reciclada

% que pode ser 
reciclada

Caixas de papelão 
ondulado ou compacto 745.472 745.472 100%

Talheres de plástico 2.527 2.527 100%

Estojos e cintas 4.201.639 4.201.639 100%

Etiquetas 1.313.771 649.128 49,41%

Etiquetas Bolsas BOP 24.923 0,00 0%

Etiquetas RO 25.353 25.353 100%

Latas 10.536.438 10.536.438 100%

Pouch 134.040 0,00 0%

Tampa abre fácil 8.888.878 8.888.878 100%

Tampa para vidro 49.774 49.774 100%

Tampa easypeel 76.701 41.139 53,64%

Tampa plástica 35.134 35.134 100%

Vidro 771.767 771.767 100%

Total 26.785.848 25.947.250 97,69%

Consumo de materiais
Entre os principais materiais consumidos para o suprimento da produção do Grupo Calvo, destacam-
se aqueles usados para a embalagem e apresentação do produto final: papel e papelão, vidro, metal, 
madeira e plástico.

De acordo com os objetivos 2025 do Compromisso Responsável, o Grupo Calvo tem como meta que 
todos os materiais que adquire sejam reciclados ou certificados como de origem sustentável, e que os 
materiais que coloca no mercado tenham o máximo grau de reciclabilidade. Neste sentido, durante o 
ano de 2019 aumentou a porcentagem de origem reciclada ou sustentável do papel, papelão e vidro, 
enquanto caiu a do plástico e da madeira. Ressaltamos o aumento de 23% no caso do vidro.

Além disso, 98% do volume de materiais que o Grupo Calvo emprega para a embalagem ou transporte 
dos produtos que coloca no mercado tem a característica de poder ser reciclados uma vez usados.

Consumo de materiais

2019 2018 2017

kg % reciclado kg % reciclado kg % reciclado

Papel e 
papelão 7.916.247 56,52% 3.979.693 50,52% 3.960.256 53,20%

Plástico 306.559 0,50% 394.935 0,85% 360.382 0%

Metal* 18.384.207 ND 24.701.361 ND 29.008.333 74,30%

Vidro 771.767 43,05% 787.446 35,00% 1.000.973 ND

Madeira 1.283.017 43,62% 1.156.275 56,51% 1.283.017 61,83%

* Os dados sobre a origem reciclada do metal não foram postos à disposição por todos os fornecedores, o que impediu a 
realização do cálculo. Contudo, a taxa de reciclabilidade do aço está em torno de 95%.

302-01 301-01 301-02

301-03

302-03

103-01 103-02 103-03

(*) Incluindo fábricas e frota.
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Emissões, descargas e derrames

O consumo de eletricidade de fontes renováveis 
atingiu 63,2% em 2019, um aumento de 45% 
em relação a 2018 graças à contribuição do 
Brasil, onde todo o consumo de 2019 proveio de 
fontes de energia renováveis. Na Divisão Europa, 
no momento, 34,3% do total da eletricidade 
consumida. Durante 2020 se continuará 
trabalhando para melhorar este dado.

Total de emissões (t CO2 eq) 2019 2018 2017

Emissões de alcance 1 99.491 99.681 100.695

Emissões de alcance 2 11.731 10.872 8.830

Total 111.202 110.553 109.525

Intensidade de emissões  
(t CO2 eq/t produto final) 0,82 0,86 1,1

Emissões NOx (t) 143,82 109,84 -

Emissões SOx (t) 144,37 0,18 -

Descargas (m3) 2019 2018 2017 Destino Método de tratamento

Complexo fabril de Carballo (España) 170.072 141.054 139.457 Río Anllóns Tratamento secundário (biológico)

Complexo fabril de La Unión  
(El Salvador) 271.838 178.655 175.213 Golfo de Fonseca Tratamento primário (físico-químico)

Fábrica de produto final (Brasil)* 663.881 554.673 490.393 Río Itajaí-Açu Tratamento primário (físico-químico)

Fábrica de embalagens (Brasil) 3.577 5.494 1.667 Ribeirão da Murta Tratamento secundário (biológico)

Centro logístico (Brasil) 743 870 - Red de drenaje pluvial Tratamento secundário (biológico)

* Incluindo as descargas da fábrica de bioprodutos.

Por outro lado, ainda que as emissões de 
alcance 2 tenham aumentado em 8% devido ao 
aumento da produção, as associadas ao alcance 
1 diminuíram ligeiramente (0,2%). O total de 
emissões (alcance 1+2) diminuiu em 0,6% e 
a intensidade de emissões em 4,3%, um dado 
muito positivo levando em consideração que a 
fabricação de produtos aumentou em 5%.

305-05 305-02305-01 305-04 305-07

306-01

De acordo com a redução de emissões na atmosfera, dentro do compromisso do Grupo Calvo para 2025 está incluído o objetivo 
de redução de 10% nas emissões por tonelada de produto fabricado e que pelo menos 50% da eletricidade utilizada seja 
proveniente de fontes renováveis

A companhia dispõe de um sistema 
de controle dos efluentes derivados da 
sua atividade com o objetivo de realizar 
o acompanhamento e tratamento 
destes, além de assegurar que se 
cumpram os limites legais estabelecidos 
nos diferentes parâmetros da água: 
demanda química de oxigênio (DQO) e 
demanda biológica de oxigênio (DBO).
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Biodiversidade

Atualmente, há duas instalações do Grupo Calvo que se encontram localizadas dentro de um espaço 
natural protegido. Por um lado, as instalações de Carballo, na Espanha, que fazem divisa com o rio 
Anllóns, um espaço considerado Local de Importância Comunitária (LIC) da Rede Natura 2000.

Como parte dos requisitos estabelecidos na Autorização Ambiental Integrada, as instalações se 
submetem a controles de descargas semestrais, onde são coletadas amostras das águas afetadas e é 
enviado para Águas de Galicia um relatório de controle de descargas e fluxo.

Por outro lado, também a fábrica de alimentos do Grupo Calvo no Brasil se encontra localizada junto ao 
Rio Itajaí Açu, um rio pertencente à Reserva Biológica de Canela Preta, cujo controle e acompanhamento 
de descargas se encontra sujeito à legislação vigente do país. O principal impacto detectado na atividade 
da fábrica do Grupo Calvo está associado à liberação de efluentes no rio. Neste sentido, a companhia 
adota as medidas necessárias de controle para reduzir o citado impacto.

Em relação à atividade pesqueira desenvolvida pela frota do Grupo Calvo, durante a pesca de atum 
podem ser capturadas de maneira acidental outras espécies incluídas na Lista Vermelha da União 
Internacional Para a Conservação da Natureza (UICN), como podem ser tubarões, arraias ou tartarugas, 
que devem ser liberados e devolvidos ao mar em condições ótimas para garantir sua sobrevivência. Em 
consequência, se faz um controle exaustivo do tipo de espécie que pode ser afetada.

Durante 2019 foram recuperados 12.484 exemplares através de sua reintrodução ao mar ou de sua 
proteção diante da atividade de pesca. Além do uso de técnicas de liberação, com o objetivo de obter 
um maior controle sobre o total da pesca acidental ou by-catch, são utilizados sistemas de coleta de 
informações e controle das capturas acidentais que permitem informar aos organismos internacionais 
sobre sua gestão. 100% das liberações efetuadas em 2019 pela frota do Grupo Calvo foram realizadas 
em conformidade com os procedimentos estabelecidos.

Espécies que aparecem na Lista Vermelha da UICN e em listagens nacionais de 
conservação cujos habitats se encontrem em áreas afetadas pelas operações

2019 2018

Em perigo crítico (CR) 4 2

Em perigo (EN) 4 5

Vulnerável (VU) 13 16

Quase ameaçada (NT) 3 4

Preocupação menor (LC) 38 32

Principais espécies liberadas em 2019 nas zonas de pesca FAO 34 e FAO 47

Nome científico Nome comum

Canthidermis maculata Calafate áspero

Caranx crysos Carapau

Carcharhinus falciformis Tubarão-seda

Caretta caretta Tartaruga marinha comum

Chelonia mydas Tartaruga verde

Elagatis bipinnulata Macarela de rabo amarelo

Isurus oxyrinchus Tubarão-mako

Lepidochelys olivacea Tartaruga-oliva

Lobotes surinamensis Caruaçu

Makaira nigricans Marlim-azul

Masturus lanceolatus Peixe-lua-rabudo

Mobula mobular Manta-diabo

Mola mola Peixe-lua

Prionace glauca Tubarão-azul

Seriola rivoliana Olhete

Sphyrna lewini Tubarão-martelo-recortado

Sphyrna mokarran Tubarão-martelo-panã

A Frota do Grupo Calvo tem cobertura de observadores científicos independentes em todos os barcos, 
incluindo barcos de apoio 6.

6  É possível encontrar mais informação sobre as iniciativas em marca do Grupo Calvo sobre pesca no capítulo sobre Pesca 
Sustentável.

Trabalhamos para reduzir ao máximo nosso impacto na biodiversidade terrestre e marinha

304-01 305-03304-02

304-04
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Status dos estoques de pesca
O maior impacto do Grupo Calvo na biodiversidade está relacionado com a extração pesqueira. As 
espécies das quais a indústria de conservas de atum se abastece são as seguintes:

  O bonito ou skipjack (Katsuwonus pelamis)

  O atum amarelo ou yellowfin (Thunnus albacares)

  O atum patudo ou bigeye (Thunnus obesus)

As avaliações dos estoques são estimativas quantitativas da abundância de cada espécie e da 
intensidade da pesca sobre eles. De acordo com a International Seafood Sustainability Foundation 
(ISSF), 84% do atum do mundo provém de estoques que estão em um nível saudável de abundância, 
1% está em um nível intermediário e 15% precisam melhorar sua gestão. Contudo, todo o atum precisa 
ser protegido da sobrepesca7, onde a pesca ilegal desempenha um papel essencial.

7 https://iss-foundation.org/about-tuna/status-of-the-stocks/
8  Alguns produtos do Grupo Calvo contém matérias primas certificadas MSC. Mais informações nos capítulos Clientes e 

Consumidores e Suprimento Responsável.

Certificações ambientais

O Grupo Calvo conta com as seguintes certificações em fábricas e barcos:

  Dolphin Safe

  MSC Cadeia de Custódia

  MSC8 

  ISO 14001 
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Fonte: https://iss-foundation.org/about-tuna/status-of-the-stocks/interactive-stock-status-tool/

Abundância das espécies em cada oceano

Bonito (skipjack) Atum-amarelo  
(yellowfin) Patudo (bigeye) 

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Oceano Índico

Oceano Atlântico

Oceano Pacífico 
Leste

Oceano Pacífico 
Oeste



NOSSA 
EQUIPE

142.562    
Horas de formação

62%  
De mulheres    
na folha

+ 10% 
De trabalhadores   
com necessidades especiais

93% 
De contratos   
indefinidos

Estamos trabalhando há quase 80 anos 
para ser melhores a cada dia e continuar 
sendo referência no setor. Estes feitos 
não seriam possíveis sem o trabalho, a 
dedicação e a constância de todos os que 
fazem parte de nossa companhia.

COMPROMISSO 
RESPONSÁVEL
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Com o objetivo de promover um ambiente de 
aprendizado para o desenvolvimento de habilidades 
por parte dos colaboradores e da comunidade, o Grupo 
Calvo realizou durante o ano de 2019 a Universidade 
Corporativa Unicalvo, uma iniciativa que permite 
centralizar toda a formação dos colaboradores através 
de uma única plataforma.

Durante 2019, os escritórios do Grupo Calvo em Madri se 
mudaram para uma localização mais central (Calle del Príncipe 
de Vergara, 110) e com uma nova filosofia de trabalho na 
qual se aposta em espaços abertos e colaborativos. Nos 
novos escritórios, foram eliminados os gabinetes fechados e 
aumentaram-se as salas de reuniões e espaços compartilhados 
para favorecer a comunicação entre os colaboradores.

O Grupo Calvo apresentou em 2019 o 
primeiro Plano de Igualdade Global, de 
implementação em todas as empresas 
da companhia, independentemente 
de sua localização geográfica. Conta 
com sete compromissos específicos em 
cinco áreas de trabalho: recrutamento e 
seleção, desenvolvimento, conciliação, 
conscientização e prevenção do assédio.

Unicalvo

Novos escritórios em Madri

Primeiro Plano de 
Igualdade Global 

Assim foi  

2019...
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Compromisso Responsável 2025 
A missão, visão e valores do Grupo Calvo estão desde sempre unidos 
às pessoas. Por isso, uma das três áreas da estratégia de Compromisso 
Responsável está ligada a elas 

A chave do sucesso do Grupo Calvo se fundamenta na gestão de sua equipe de profissionais. A companhia se esforça 
para criar as condições necessárias de desenvolvimento, compromisso, orgulho e motivação, investindo em talento e 
reconhecimento através das suas plataformas de seleção, gestão e desenvolvimento.

Em 2025, pelo menos 30% dos lugares do Comitê de Direção 
estarão ocupados por mulheres.

O Grupo Calvo persegue a meta de zero acidentes laborais, e continua 
trabalhando nessa linha. Para isso é importante garantir que em 
2025 tanto o índice de frequência como o índice de gravidade sejam 
reduzidos pelo menos em 10% em relação aos níveis de 2018.

Em 2019, 62% dos colaboradores e 19% do 
Comitê de Direção eram mulheres. O Plano de 
Igualdade Global do Grupo Calvo incentivará a 
concretização dos objetivos estabelecidos nos 
próximos anos.

Em seu compromisso com a transparência, o Grupo 
Calvo pela primeira vez incluiu a frota neste relatório, nos 
cálculos dos índices de gravidade e frequência, para ter 
em conta a totalidade de acidentes da companhia. Desta 
maneira, nos próximos anos será possível trabalhar para 
atingir uma redução de acidentes em todas as atividades 
realizadas no Grupo.

30% 
Mulheres  
no Comitê  
de Direção

-10% 
Nos índices de 
frequência e 
gravidade

O objetivo em 2025 é 
que exista uma presença 
equilibrada de gêneros entre 
os responsáveis de equipe, 
chegando a pelo menos 44% 
de cargos intermediários 
ocupados por mulheres.

O aprendizado contínuo é 
essencial para o desenvolvimento 
e motivação dos funcionários. 
Por isso, nos próximos cinco anos, 
o Grupo Calvo aumentará para 
36 horas o tempo de formação 
por funcionário ao ano.

O Grupo Calvo conta atualmente com 
33,4% de mulheres na categoria de cargos 
intermediários, 3,4 pontos a menos que em 
2018. O Plano de Igualdade Global do Grupo 
Calvo estimulará a realização dos objetivos 
estabelecidos nos próximos anos.

O esforço para ter funcionários qualificados 
de acordo com seus postos de trabalho 
materializou um aumento de 32% nas horas 
de formação por funcionário em relação a 
2018, situando-se em 31,35 horas em média 
em 2019.

44% 
Mulheres em cargos 
intermediários

36
Horas de formação 
por funcionário
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Encontrar e selecionar os 
candidatos adequados

Promoção interna de 
colaboradores

Formação

Reconhecimento

Plano de carreira e sucessão

Organização

Relações trabalhistas

Segurança e saúde

Avaliação de desempenho

Remuneração e benefícios

Comunicação

O trabalho da área de Recursos Humanos se divide em três grandes áreas: captação de talentos, gestão e desenvolvimento de pessoas.

CAPTAÇÃO  
DE TALENTOS 

GESTÃO  
DE PESSOAS DESENVOLVIMENTO  

DE PESSOAS

1 2 3
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1.332 COLABORADORES

El Salvador

Costa Rica

Argentina Brasil

Itália

Frota

Guatemala

Espanha

85%

15%

10 COLABORADORES

40%

60%

509 COLABORADORES

COLABORADORES   37

46%

43%
25%

75%

10 COLABORADORES

20%

80%

54%

57%

COLABORADORES 2.241
61%

39%

TRIPULANTES  405
100%

4 COLABORADORES

Mulheres

Homens

Atuneiros

Mercantes

Embarcaçõe de apoi

Distribuição geográfica

El Salvador
Frota

Brasil

Espanha

Itália

Outros países*

29%

9%

1%

49%

11%

1%

*  A categoria “Outros países” inclui Costa Rica, 
Guatemala e Argentina.

Distribuição por gênero

Homens Mulheres

38%62%

Nossos colaboradores
No final de 2019, o Grupo Calvo conta com uma folha de 4.548 colaboradores, 1,3% a menos que em 2018.
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405-1 O Grupo Calvo conta com 62% de mulheres 
na folha. Além disso, a companhia pretende 
garantir uma presença equilibrada na tomada 
de decisões e nos postos de responsabilidade.  
Por esta razão, dentro dos objetivos do 
Compromisso Responsável 2025 se incluem dois 
objetivos ligados ao aumento da presença de 
mulheres em cargos de responsabilidade: atingir 
30% de mulheres no Comitê de Direção e 44% 
de mulheres em cargos intermediários.

As pessoas são a peça chave da companhia. 
O Grupo Calvo aposta em profissionais com 
experiência no setor, oferecendo estabilidade 
e um plano de carreira dentro da companhia. 
Atualmente, cerca de 93% dos colaboradores 
conta com contratos indefinidos.

DIRIGENTES

CARGOS INTERMEDIÁRIOS

TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

OPERÁRIOS

OFICIAIS E SUBOFICIAIS

OPERÁRIOS DE FROTA

Com o propósito de atrair e fidelizar os melhores 
talentos possíveis, foram desenvolvidas distintas 
atividades para divulgar a empresa e atrair 
novos colaboradores. Entre elas, destacam-se a 
participação em feiras de emprego e palestras 
de orientação laboral nas áreas de influência da 
companhia, assim como atividades destinadas 
às comunidades locais onde o Grupo Calvo está 
presente (campanhas, programas de bolsas, etc.)

No ano de 2019 foi realizado um importante 
incremento na contratação de novos colaboradores 
na Espanha, Brasil e El Salvador. Foram contratados 
307 novos colaboradores na Espanha, 651 no 
Brasil e 845 em El Salvador, dos quais as mulheres 
representam 55% das novas contratações no Brasil, 
80% na Espanha e 98% em El Salvador. Em termos 
gerais, o ano de 2019 teve um incremento de 
121% na contratação de mulheres.

Durante o ano de 2019 o número total de 
desligamentos da empresa chegou a 1.891 
pessoas. Delas, 37% foram demissões e o 
restante a outros motivos como aposentadorias, 
baixas voluntárias ou licenças. No total, a 
taxa de rotatividade da companhia atingiu 
19%, devido principalmente à rotatividade da 
planta de El Salvador, onde se acumularam 
65% dos desligamentos registrados. O Grupo 
Calvo está trabalhando de forma ativa com 
os colaboradores com o objetivo de reduzir a 
rotatividade de El Salvador1.

Além disso, no Grupo Calvo se fomenta a 
contratação local, buscando que as pessoas, 
ali onde a companhia opera, possam acessar a 
companhia. No ano de 2019, a distribuição de 
dirigentes locais por Divisão ocorreu da  
seguinte forma2 :

Divisão 
América

Divisão 
Europa

2019 2018 2019 2018
Dirigentes 
locais 75% 71% 92% 86%

1  Mais informação na subseção “Absentismo e 
rotatividade”

2  A informação detalhada da folha discriminada por 
gênero, idade, categoria profissional, tipos de contrato, 
tipos de jornada, demissões e remunerações está incluída 
nos Anexos.

81%

67%

53%

24%

100%

100%

19%

33%

47%

76%

93%

Tipos de contrato

7%

Indefinido Temporário

0,7%

Tipos de jornada

99,3%

Período parcial Período integral 

Evolução das novas contratações

Novas contratações 2019

1.876

1.168

2019 2018

55% de 
mulheres no 

BRASIL

80% de 
mulheres na 

ESPANHA 

98% de 
mulheres em  
EL SALVADOR 
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Compromissos com as pessoas
O Grupo Calvo trabalha sob a ótica da melhoria 
contínua em todas as áreas, especialmente 
naquelas que têm a ver com as pessoas. Em 
2019 foram realizados os seguintes projetos 
relacionados com a gestão dos colaboradores.

   MEU RH. Com o objetivo de melhorar 
os processos de gestão, seleção e 
desenvolvimento de pessoas na divisão 
América, foi implantado o Meu RH, um 
portal dirigido aos colaboradores e gestores 
que automatiza o gerenciamento e unifica 
a informação disponível. Sua implantação 
surge com os seguintes objetivos: alinhar-
se às tendências do mercado laboral e às 
ferramentas de gestão, descentralizar e 
compartilhar informação de diferentes áreas, 
dar mais autonomia aos colaboradores e 
gestores, automatizar e agilizar as rotinas 
internas de trabalho, aumentar as interações 
interdepartamentais no menor tempo 
possível, automatizar os processos de seleção 
e comunicar as baixas para informar possíveis 
candidatos com maior agilidade.

   Programa de Employer Branding. Este 
programa, iniciado em 2019 na Divisão 
América, consiste em realizar ações de 
comunicação orientadas a candidatos, 
comunidades e principalmente aos 
colaboradores da empresa. Esta iniciativa tem 
o objetivo de gerar um maior compromisso 
dos colaboradores com a empresa, ampliar a 
visibilidade e reputação da marca em âmbito 
externo e ajudar a fortalecer os valores da 
empresa. No contexto deste programa, foi 
ampliado o calendário de ações e campanhas 
de comunicação interna, foi gerado mais 
conteúdo nas redes sociais e foi dada voz aos 

colaboradores para que compartilhem suas 
experiências na organização.

Durante 2019 foi criada a página de Facebook 
@GCDAlimentos, para divulgar ações 
relevantes da empresa e valorizar as pessoas 
que fazem parte do Grupo Calvo.

   Calvo em Positivo. Durante o ano foi 
consolidado o programa Calvo em Positivo 
da Divisão Europa, uma iniciativa onde 
se reconhece o trabalho bem feito, as 
contribuições excepcionais e as atitudes dos 
colaboradores, que fazem do Grupo Calvo um 
lugar melhor para se trabalhar. Este sistema 
de reconhecimento e recompensa permite 
visibilizar e potencializar condutas excepcionais 
dentro da organização, premiando aqueles 
comportamentos que facilitam a realização 
dos objetivos estratégicos da organização, 
fomentam o trabalho em equipe e fortalecem 
os valores da companhia. Os reconhecimentos 
podem materializar-se em gratificações de 
distintas categorias até um montante de 500 €.
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A seguir, é oferecido um resumo dos benefícios sociais implementados por localidade.

3  Os benefícios sociais se adaptam à legislação aplicável de cada país.
4  O serviço médico é obrigatório na Espanha.

Benefícios sociais3 Espanha Itália El 
Salvador

Costa 
Rica Guatemala Brasil Argentina

Horário flexível

Ampliação de folgas por 
maternidade e paternidade  
(segundo a lei)

Remuneração flexível

Trabalho Remoto

Transporte

Refeição gratuita

Seguros de vida

Prêmios por produção ou 
remuneração variável por metas

Acordos com empresas de bens e 
serviços com condições vantajosas

Desconto na compra de 
medicamentos

Serviço médico  4

Programas de reconhecimento e 
recompensa

Auxílio natalidade

Formação em idiomas

Programa de autodesenvolvimento 
formativo

Bolsas para formação de 
funcionários e filhos de funcionários

Assistência odontológica gratuita

Assistência psicológica gratuita

Políticas de Desconexão Digital

Benefícios sociais

O Grupo Calvo é consciente da importância do uso 
responsável das novas tecnologias de informação e sua 
aplicação no âmbito laboral, assim como o acesso a estas 
ferramentas a partir do domicílio do trabalhador. Por isso, 
durante 2019 foi aprovada uma Política de Desconexão 
Digital, cujos objetivos principais é respeitar o direito ao 
descanso dos trabalhadores e potencializar a conciliação de 
sua atividade laboral com sua vida pessoal e familiar. Esta 
política foi implantada em uma fase inicial para todos os 
colaboradores na Espanha.

Cabe destacar que durante o ano, 100% dos colaboradores 
com direito a licença parental fizeram uso da mesma. Além 
disso, 80% dos colaboradores que tiraram partido desta 
licença continuavam na companhia após um ano de sua 
incorporação.

Por outro lado, tanto nos escritórios da Espanha como 
da Itália foi implantado o teletrabalho em 2019 com a 
possibilidade de desfrutar de dois dias completos ao mês.

O Grupo Calvo trata de oferecer de maneira gradual uma 
ampla oferta de benefícios sociais aos seus colaboradores em 
todas as localidades onde está presente, não importando se 
são colaboradores de período integral ou parcial.

Em relação aos planos de pensão, na Divisão Europa não 
estão previstas contribuições, enquanto na Divisão América 
existem diversos planos de pensão aos quais os colaboradores 
podem aderir, como o Plano de Pensões do Brasil, que 
é determinado pela legislação brasileira, ou o Plano de 
Segurança Social na Argentina.

201-3 
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Pesquisas de compromisso

14 pontos a mais de participação nas pesquisas de compromisso em relação à pesquisa anterior

O Grupo Calvo considera seus colaboradores uma peça 
essencial do negócio, e espera que o compromisso 
entre os mesmos e a empresa seja mútuo. A ferramenta 
principal para avaliar o compromisso dos colaboradores 
são as pesquisas de compromisso. Essas pesquisas são 
realizadas a cada dois anos. Em 2019 foi realizada 

% participação na pesquisa de 
compromisso 2019 Total 2019 Total 2017

Espanha 81% 84%

Itália 78% 94%

El Salvador 80% 69%

Guatemala 100% -

Costa Rica 90% 94%

Frota 85% 35%

Brasil 83% -

Argentina 90% -

A participação em 2019 superou os 75% em todos os países, chegando a atingir 
100% na Guatemala:

Com base nos resultados da pesquisa de compromisso, o Grupo Calvo elabora 
planos de remuneração e benefícios para cada uma das áreas onde se detecta 
uma necessidade.

uma nova pesquisa de compromisso com a finalidade 
de avaliar os aspectos nos quais o Grupo Calvo pode 
continuar melhorando.

Em particular, são avaliados diferentes aspectos, 
agrupados em cinco pilares:

LIDERANÇA  
MOTIVADORA

Alta diretoria
O chefe

FOCO NO TALENTO

Marca
Desenvolvimento e carreira

Gestão do desempenho
Reconhecimento
Talento e Staffing

O TRABALHO

Tarefas
Conciliação
Autonomia

OS BÁSICOS

Infraestrutura de apoio
Segurança

Remuneração

AGILIDADE

Colaboração
Tomada de decisões

Diversidade e Inclusão

FU
N

D
AM

EN
TO

S
D

IF
ER

EN
CI

AD
O

RE
S

BE
ST

EM
PL

O
YE

RS
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Remuneração e compensação
O Grupo Calvo tem como compromisso a 
igualdade e transparência nas remunerações de 
seus colaboradores. Sua política de retribuição 
se divide em cinco princípios que procuram 
assegurar que a remuneração seja equitativa e 
competitiva, em função da responsabilidade e 
desempenho de cada colaborador, e de acordo 
com a legislação vigente.

O Grupo Calvo pretende que todos os seus 
colaboradores tenham remunerações competitivas 
e justas em função do tipo de cargo e de acordo 
com o mercado. Por isso, periodicamente são 
realizados estudos de mercado por consultores 
externos independentes.

Em seu esforço para garantir remunerações 
justas, a empresa se dedica especialmente a 
eliminar a desigualdade salarial. Conforme as 

recomendações da Oxfam em seu relatório  
“Quem parte e reparte” 5, este esforço se vê 
refletido nos dados, onde a proporção total da 
companhia entre o salário da pessoa mais bem 
paga e o salário médio é de 9,86, bem inferior 
ao limite de 20 pontos, que é o valor que Oxfam 
considera que seria o limite do razoável. Cabe 
destacar que os aumentos salariais da média da 
folha têm sido de 5,96%, enquanto este ano os 
salários máximos por localidade das pessoas mais 
bem pagas diminuíram 2,7%.

As remunerações iniciais que a empresa oferece 
a seus colaboradores superam em pelo menos 
2% o salário mínimo interprofissional em todas 
as localidades onde opera, chegando até 356% 
em lugares como a Guatemala. Atualmente, 
em todas as delegações (exceto na Argentina) 
a proporção do salário mínimo pago no Grupo 

Calvo entre homens e mulheres não supera a 
cifra de 1, situando-se abaixo da unidade em 
muitos lugares.

Além disso, a companhia disponibiliza para 
seus colaboradores complementos salariais em 
função do cargo que desempenham e da área 
geográfica na qual desenvolvem seu trabalho. 
Estes complementos abrangem variáveis 
associadas a objetivos departamentais, veículos 
de empresa ou bônus por produtividade, entre 
outros. Os planos privados de pensões de 
emprego ficam fora do alcance do Grupo Calvo 
ao existir planos públicos de previdência em 
todos os países nos quais opera.

Ainda que o Grupo Calvo não disponha 
atualmente de um estudo exaustivo das 
diferenças salariais em que se analisem de forma 

  SMI % sobre o salário 
mínimo profissional

Proporção salário 
mínimo pago  

homem/mulher
H M H M

Espanha (EUR) 12.600,00 12.600,00 10,56% 7,92% 1,02

Itália (EUR) 21.567,28 21.567,28 7,62% 18,19% 0,91

El Salvador (USD) 3.891,20 3.891,20 1,91% 1,91% 1,00

Costa Rica (CRC) 6.578,00 6.578,00 162,09% 297,83% 0,66

Guatemala (GTQ) 4.669,48 4.669,48 201,66% 355,99% 0,66

Tripulação 
Espanha (EUR) 12.600,00 - 10,59% - -

Tripulação  
El Salvador (USD) 7.416,00 - 20,89% - -

Argentina (ARS) 13.545,42 13.545,42 87,59% 29,96% 1,44

Brasil (BRL) 976,46 976,46 16,03% 16,03% 1,00

individual todos os departamentos e se detalhe o 
tempo de serviço de cada posto, calculou o dado 
baseado nas categorias utilizadas neste relatório.

Como resultado, na Divisão América a 
disparidade salarial é praticamente zero em 
todas as categorias, com exceção da categoria 
de Operários I onde a diferença se situa em 
10% e em Técnicos e Administrativos, onde a 
diferença fica em 3%. Por outro lado, na Divisão 
Europa, a disparidade também é praticamente 
zero em todas as categorias com exceção das 
mesmas categorias que a Divisão América, onde 
a diferença em Operários 2 está em 24% e em 
Técnicos e Administrativos em 1%. No anexo 
deste relatório é apresentado o detalhamento 
das remunerações médias dos funcionários 
e a disparidade salarial. A remuneração dos 
conselheiros, por sua parte, está inclusa no 
capítulo Bom Governo, Ética e Conformidade.

Princípio de não 
discriminação

Princípio de 
legalidade

Princípio de 
desempenho

Princípio de 
competitividade

Princípio de 
equidade

103-1 103-2 103-3 

102-38 102-39 

202-1 

102-35

102-36 102-37

5 Quem parte e reparte (Oxfam, 2019) https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-y-reparte-informe-ibex-2019.pdf 89
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Igualdade e diversidade
Um dos principais compromissos 
da companhia com sua folha é 
a igualdade entre todos os seus 
trabalhadores, seja de trato, 
oportunidades ou remuneração. Por 
isso, a companhia tem continuado a 
trabalhar em políticas e compromissos 
específicos com o objetivo de 
promover a diversidade e igualdade de 
oportunidades.

Primeiro Plano de 
Igualdade Global
Em 2019 nasceu o primeiro Plano 
de Igualdade Global do Grupo 
Calvo, com o objetivo de estimular o 
tratamento equitativos e a igualdade 
de oportunidades para homens e 
mulheres.

O plano é de aplicação em todas as 
sociedades, independentemente de 
sua localização, e contém as diretrizes 
comuns a seguir para assegurar a 
igualdade de gênero na organização.

Este Plano de Igualdade inclui 7 
compromissos e se articula através 
de cinco eixos de atuação com seus 
objetivos correspondentes.

Políticas que 
integrem a 

igualdade de trato 
e oportunidades 
entre mulheres e 

homens.

RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO

FORMAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO  

E PROMOÇÃO

CONCILIAÇÃO DA 
VIDA FAMILIAR, 

LABORAL E PESSOAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
E PARTICIPAÇÃO POR 

PARTE DA FOLHA
PREVENÇÃO DO 

ASSÉDIO

Igualdade de 
oportunidades no 

acesso ao emprego, 
remuneração, 
promoções e 

acesso a programas 
de formação e 
desempenho.

Incrementar 
a presença de 

mulheres em cargos 
de liderança ou de 

decisão.

Eliminar os 
preconceitos 

inconscientes de 
gênero no interior 

da empresa.

Promover políticas 
que tendam a uma 
cultura de trabalho 

mais inclusiva e 
flexível.

Tornar público 
o compromisso 
do Grupo Calvo 

com os princípios 
de igualdade de 

gênero.

Contar com uma 
política de tolerância 
zero perante qualquer 

forma de violência 
no trabalho, seja esta 

física ou verbal.

Quadro global de gestão da igualdade de gênero do Grupo Calvo
COMPROMISSOS

EIXOS DE ATUAÇÃO

1 2 3 4 5 6 7
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Existem, além disso, objetivos e linhas de ação definidas em cada um dos eixos:

Recrutamento  
e Seleção
   Garantir as mesmas 
oportunidades para mulheres 
e homens no acesso a um 
posto de trabalho.

   Garantir a igualdade 
salarial e a equidade 
entre responsabilidades e 
remunerações.

   Informação adequada e 
não sexista nas ofertas de 
emprego.

   Atingir uma maior igualdade 
nos cargos em que as 
mulheres ou os homens 
estejam subrepresentados 
(abaixo dos 30%).

Formação e 
Desenvolvimento
   Garantir a plena participação 

de todo o quadro de 
funcionários nas formações do 
Grupo, independentemente de 
seu gênero.

   Incluir a igualdade de gênero 
nos processos internos de 
promoção, possibilitando uma 
participação equilibrada entre 
homens e mulheres.

   Promover o desenvolvimento 
profissional da força de 
trabalho independentemente 
da categoria profissional.

   Aumentar a presença de 
mulheres nos níveis diretivos 
do Grupo.

Conciliação da  
vida familiar, laboral  
e pessoal
   Levar em consideração a 
situação, necessidades e 
interesses dos profissionais do 
Grupo Calvo.

   Obter uma maior 
corresponsabilidade nas 
licenças maternidade e 
paternidade.

   Fomentar medidas que 
favoreçam o retorno ao posto 
de trabalho depois de baixas 
ou licenças.

Conscientização e 
participação de todo 
o pessoal
   Conscientizar todo o quadro 

de funcionários, fomentando 
uma cultura de igualdade de 
gênero nas relações laborais.

   Melhorar o empenho e a 
motivação do quadro de 
funcionários, e com isso o 
clima de trabalho.

   Sensibilizar os cargos 
intermediários em matéria 
de igualdade, diversidade 
e prevenção do assédio por 
conta de sua responsabilidade 
na gestão de pessoas. 

Prevenção  
do assédio
   Promover condições de 

trabalho que evitem 
o assédio sexual e por 
motivos de gênero.
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Diversidade
Um dos principais objetivos dentro da área de 
Recursos humanos é criar equipes diversas e 
com grande variedade de perfis. A empresa se 
compromete a oferecer igualdade absoluta de 
oportunidades a todos os seus colaboradores, 
além de estabelecer medidas corretivas para 
qualquer ato de discriminação.

O número de colaboradores com necessidades 
especiais em 2019 era de 80 (73 em 2018), 
distribuído da seguinte forma entre os países:

Colaboradores com necessidades 
especiais por país

Espanha 16

Itália 1

El Salvador 8

Costa Rica 0

Guatemala 0

Argentina 0

Brasil 55

Total 80

Apesar de não ter sido desenvolvido um Plano 
de acessibilidade universal para pessoas com 
necessidades especiais, todas as instalações 
cumprem com a legislação vigente do país em 
que operam.

Não foi registrado caso de discriminação em 
nenhuma das divisões durante 2019.

406-1 

O Plano de Igualdade Global do Grupo Calvo nos permite 
estabelecer um quadro comum de atuação para poder atingir os 
Objetivos 2025 propostos

Sem prejuízo à existência do Plano de 
Igualdade Global, o Grupo Calvo adapta 
suas políticas de conciliação e igualdade 
às legislações vigentes em cada um dos 
países em que opera. Do mesmo modo, 
a empresa, consciente das distintas 
necessidades em cada localidade, busca 
promover políticas que se adaptem da 
melhor maneira possível a estas e que 
sejam homogêneas entre si.

Dessa maneira, no Brasil a licença 
maternidade foi estendida 
voluntariamente para 60 dias, e a de 
paternidade para 15, em comparação 
ao estipulado pela lei. Como medida de 
conciliação, cabe destacar além disso a 
construção de uma sala de amamentação 
na fábrica em El Salvador.

O Plano de Igualdade contempla a criação de um Comitê de Igualdade cuja missão é assegurar o 
cumprimento do Plano de Igualdade Global, de seus objetivos e linhas de ação. É um órgão delegado 
do Conselho de Administração do Grupo Calvo, presidido pelo Conselheiro Delegado do Grupo6. 

Mané Calvo García-Benavides
Conselheiro Delegado  

(Presidente)

Mariví Sánchez Jiménez
Diretora de RSC e Comunicação 

(Secretária)

Alberto Encinas
Diretor Geral  

D. Europa  
(Vogal)

Vogal convidado  
Espanha

Vogal convidado 
Brasil

Rochelli Kaminski
Diretora de RH  

D. América  
(Vogal)

Vogal convidado 
Costa Rica

Vogal convidado 
Brasil

Enrique Orge
Diretor Geral  
D. América  

(Vogal)

Vogal convidado 
Itália

Vogal convidado 
Brasil

Rebeca Filgueira
Diretora de RH  

D. Europa  
(Vogal)

Vogal convidado 
El Salvador

Vogal convidado 
Brasil

6  A primeira reunião do Comitê de Igualdade aconteceu em abril de 2020.

Composição do Comitê de Igualdade
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Representação sindical e 
relações trabalhistas

Os colaboradores do Grupo Calvo estão cobertos pelos acordos coletivos 
correspondentes às regulamentações de homologação aplicáveis nos países em 
que desenvolvem suas atividades.

Em 2019 foi reportado um total de 144 processos abertos no âmbito de 
práticas laborais dentro do Grupo Calvo, dos quais 94% tiveram lugar na Divisão 
América. O maior número de processos foi aberto no Brasil, onde difundiu-se 
como prática habitual a reclamação sistemática contra as empresas por parte 
dos trabalhadores que cessam suas atividades junto a elas. Em resumo, dos 
135 processos abertos ao longo de 2019 no Brasil, no encerramento do ano 81 
estavam abertos, 3 estavam em apelação e 51 estavam encerrados.

Os acordos de negociação coletiva por país7 são os seguintes:

País8 Porcentagem de funcionários cobertos 
por acordos de negociação coletiva

Brasil 100% 

Argentina -

Espanha 100%

Itália 100%

El Salvador 98,11 %

Costa Rica -

Guatemala -

7 Nas localidades onde não há acordo coletivo, o número de trabalhadores não chega ao mínimo para cumprir este requisito legal.
8 São excluídos destas regras o diretor geral e o diretor administrativo financeiro, por se tratarem de representantes legais da empresa.

Desenvolvimento e formação profissional
O Grupo Calvo tem claro que melhorar a cada dia e atingir 
os objetivos da empresa só é possível através de um pessoal 
formado e especializado. Em seu compromisso com a formação 
e desenvolvimento dos colaboradores, a companhia investiu em 
2019 mais de 700.000€ em formação, o que representa 14% 
a mais do que em 2018. Nesta linha, o número médio de horas 
anuais de formação por funcionário aumentou para 31,35% em 
2019, em relação às 23,81% de 2018.

Aumentamos em 14% 
o investimento em 
formação em 2019 e  
em 32% as horas anuais 
por funcionário

Horas de 
formação 
por categoria 
profissional

Homens Mulheres Total

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Diretoria 398 702 451 195 420 200 593 1.122 651

Cargos 
intermediários 5.912 5.021 4.138 7.101 6.212 2.046 13.013 11.233 6.184

Técnicos e 
administrativos 9.973 7.967 3.942 17.906 10.987 3.212 27.879 18.954 7.154

Operários 38.452 30.317 41.239 57.702 45.739 64.253 96.154 76.055 105.492

Oficiais frota 741 1.735 ND* 0 0 ND* 741 1.735 0

Operários frota 4.184 2.480 ND* 0 0 ND* 4.184 2.480 0

Total 59.660 48.222 49.769 82.904 63.357 69.710 142.562 111.579 119.480

*Não disponível

407-1

103-2

102-41

404-1 

Em 2019, foi disponibilizado um total de 142.562 horas de formação ao quadro de funcionários, que se 
distribuem da seguinte maneira: 
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Além da plataforma de formação online adaptada aos interesses pessoais e profissionais dos colaboradores sob o lema “Você é o protagonista 
do seu desenvolvimento” lançada em 2018, a companhia tem desenvolvido em 2019 novos projetos que fomentam o crescimento profissional 
de seus colaboradores como:

Desenvolvimento do  
Food Program Talent 360

Universidade 
Corporativa Unicalvo
A Unicalvo surge da necessidade 
de estimular o desenvolvimento 
das equipes, focada em três 
pilares: crescimento rentável e 
sustentável, excelência operacional 
e liderança eficiente de pessoal. 
A Unicalvo conta com quatro 
escolas diferentes dependendo das 
necessidades: Escola de liderança 
(com foco no desenvolvimento de 
competências), Escola de pessoas 
e cultura (visando a identidade 
e cultura da empresa), Escola 
de excelência operacional (que 
busca a melhoria contínua de 
nossos processos) e Escola de 
negócios (orientada à busca da 
excelência na gestão estratégica 
de mercados). Algumas destas 
escolas já foram inauguradas 
durante o ano de 2019.

Criação da Escola de 
Formação de Lideres  
de Produção 
Um curso ministrado de maneira 
interna no Brasil que procura 
desenvolver a liderança dos 
participantes mediante técnicas e 
comportamentos para que possam 
desenvolver suas atividades com 
equipes operacionais de maneira 
mais efetiva, com foco especial 
nos resultados comerciais. O curso 
tem uma duração de dois meses 
e meio.

Lançamento do 
Programa de 
Desenvolvimento  
de Gestores 
Através da Unicalvo na delegação 
do Brasil, que tem como objetivo 
melhorar a liderança mediante 
uma transição de comportamento, 
em que o líder entenda e valoriza 
seu papel como gerente. O curso 
começa com um reconhecimento 
da perspectiva da liderança e 
logo foca em táticas e estratégias 
para obter o melhor desempenho 
da equipe. Está direcionado a 
supervisores e responsáveis de 
Qualidade e Manutenção.

404-2 103-2 103-3 

Durante 2019 foi lançada a 
primeira edição do Food Program 
Talent 360, um programa 
formativo dirigido a auxiliar 
os colaboradores com maior 
potencial do Grupo Calvo, Calidad 
Pascual e empresas afins, a 
desenvolver seus dotes de direção 
e liderança a partir de uma visão 
de negócios mais completa e 
funcional, de uma orientação mais 
estratégica, e de capacitá-los com 
as ferramentas necessárias para 
a permanente necessidade de 
reinvenção que o setor requer. O 
objetivo final é que as empresas 
contem com potenciais sucessores 
em suas equipes, preparados para 
assumir tarefas de liderança.
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Avaliação e desenvolvimento
O Grupo Calvo quer ser uma organização cada 
vez mais competitiva e eficaz, por isso estabelece 
objetivos para seus colaboradores para poder 
dimensionar seu rendimento e monitorar a 
obtenção de resultados de forma integral, 
sistemática e objetiva através de avaliações de 
desempenho. Nestas avaliações são levados em 
conta aspectos como as fortalezas, capacidades, 
possibilidades, aptidões, problemas e o grau 
de integração dos colaboradores. Realizar 
o acompanhamento do desempenho dos 
colaboradores é fundamental para detectar 
fortalezas e potencializá-las através dos Planos 
de Desenvolvimento Individual.

Dada a importância destas avaliações, o Grupo 
Calvo as efetua de maneira periódica, atingindo 
no ano de 2019 55% do quadro de funcionários. 
Por localidades, destaca os 100% na Costa Rica, 
Guatemala, Argentina e Brasil e 91% na Itália.

Graças às avaliações de desempenho, os 
colaboradores podem ser promovidos por conta 
de seu desempenho e, adicionalmente, receber 
menções por seu empenho positivo no trabalho.

404-3 

199 
Colaboradores 
promovidos e
 22 
Reconhecidos com 
méritos em 2019  
no Brasil

O Grupo Calvo mantém uma ampla oferta formativa para seus colaboradores, que abrange 
desde o desenvolvimento das habilidades de comunicação ou linguísticas, a ética e o manuseio 
de softwares, à prevenção de riscos laborais.

O Grupo Calvo ouve seus colaboradores e coloca à sua disposição uma formação de qualidade 
que cumpra com suas expectativas e necessidades.

A satisfação dos funcionários sobre a formação na Divisão Europa passou de 0,89 em 2018 para 
0,91 em 2019. Não se dispõe de dados consolidados em relação à formação administrada em 
2019 na Divisão América.

OFERTA  
FORMATIVA

PRL

Idiomas

Meio ambiente 

1%

1%

32% 48%

15%

3%
Ética e conformidade 

Técnica

Corporativa
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Comunicação com os nossos colaboradores
Os canais de comunicação interna do Grupo Calvo estão adaptados às necessidades das pessoas que fazem parte da companhia. 
A comunicação interna é realizada de forma bidirecional, aberta e baseada na transparência.

Neste compromisso com a comunicação 
aberta e a transparência, as mudanças 
operacionais são comunicadas aos 
colaboradores em um prazo máximo de 
um mês desde sua ocorrência.

103-2 103-3 

402-1 

Aproveitando a mudança da 
sede corporativa em 2019, o 
conselheiro delegado Mané Calvo 
deu as boas vindas oficiais à sede 
de Madrid a todos os funcionários 
com um comunicado através de 
correio eletrônico, Calvo TV e de 
maneira presencial no primeiro dia 
de trabalho na sede.

Bem-vindos

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
COM OS COLABORADORES

Calvo é melhor 
contigo

Calvo TV
Disponível na Espanha,  

El Salvador, Brasil e Itália

Manual de boas vindas 
Disponível em todas as 

localidades

Encontros com 
a direção 
Disponível 

em todas as 
localidades

Mailing
Disponível 

em todas as 
localidades

Revista interna
Disponível no Brasil

Intranet
Disponível em todas  

as localidades

Canal de denúncias  
e consultas 

Disponível em todas  
as localidades
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Absentismo e rotatividade
Absentismo 
O Grupo Calvo, através de sua área de Recursos Humanos, concentra seus esforços na melhoria dos 
índices de absentismo e rotatividade, especialmente em relação à sua atividade nas fábricas, que 
correspondem a 78,6% do quadro de funcionários. Em 2019 foram contabilizadas 392.182 horas de 
absentismo, 9,8% a mais que em 2018.

Rotatividade 
O Grupo Calvo quer que seus funcionários desenvolvam sua carreira profissional na companhia 
e que contem com um alto nível de estabilidade laboral, por isso a contratação indefinida no 
Grupo Calvo está acima de 90% do total dos contratos.

Em relação à taxa de rotatividade das fábricas, o número de baixas na planta de La Unión em 
El Salvador continua sendo um importante desafio para o Grupo Calvo. Em 2019 ocorreram 
648 baixas voluntárias, causando com isso o aumento da taxa de rotatividade total no Grupo 
de 16% para 19%. De maneira individual, a taxa de El Salvador atinge 44%, a mais alta entre 
as áreas de operação da companhia, ante uma rotatividade média de 13% no restante dos 
países. O número de baixas em El Salvador representa 65% do total de baixas do Grupo e, da 
mesma maneira que ocorre com o absentismo, a causa principal são os fatores socioculturais 
específicos da zona, onde situações familiares complexas dificultam ou impedem as 
colaboradoras de comparecer regularmente e com continuidade a seus postos de trabalho.

Por isso, o Grupo Calvo implementou uma série de medidas em El Salvador para favorecer a 
contratação e diminuir a taxa de rotatividade:

   Implantação de bônus de absentismo se os objetivos  
são cumpridos

   Reforço do serviço médico nos centros

   Assistência nas instalações de trabalho que incluem serviços  
de atendimento psicológico e médico

   Habilitação de espaços para a amamentação nas fábricas

   Implantação de tempo para ginástica no trabalho

Medidas para diminuir  
a rotatividade:

   Visita à fábrica antes da contratação.

   Período de aprendizagem tutelada 
durante 15 dias antes da incorporação 
às linhas de produção.

   Participação dos cargos intermediários 
na escola “Ensinando a liderar”.

   Entrevistas de saída para proporcionar 
feedback.

Absentismo por país (horas) Homens Mulheres Total

Espanha 15.466 69.290 84.756

Itália 0 0 0

El Salvador 13.368 161.994 175.362

Costa Rica 0 0 0

Guatemala 0 0 0

Argentina 0 0 0

Brasil 38.429 93.635 132.064

Total 67.263 324.919 392.182

401-1403-2

Medidas para 
diminuir o 
absentismo

O Grupo Calvo dedica grande parte de seus esforços para reduzir o absentismo através de 
diferentes medidas, especialmente em El Salvador, onde as horas de absentismo representam 
45% do total da companhia. Esta taxa tão elevada está relacionada principalmente com os 
desafios socioculturais específicos que o país enfrenta. Para mitigar ao máximo esta situação, 
estão sendo desenvolvidas diversas iniciativas:
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Segurança e saúde 

O Grupo Calvo implantou o objetivo corporativo de Zero Acidentes, no qual se 
desenvolvem ano após ano diferentes iniciativas de comunicação e conscientização. 
Os resultados dessa iniciativa em 2019 se traduzem em um total de 45.447 horas de 
formação em matérias de prevenção de riscos laborais (PRL), 32% do total de horas de 
formação administradas.

Os acidentes mais comuns entre os funcionários têm sido quedas, pancadas e lesões por 
esforço excessivo. A companhia trabalha atualmente na implantação de novas medidas 
de segurança nas fábricas para evitar este tipo de lesões.

Dependendo do centro, as necessidades de formação em matéria de PRL variam. Por 
isso, a gestão da Segurança, Saúde e Prevenção de Riscos Laborais é diferente em 
função do trabalho se desenrolar em um escritório, uma embarcação ou uma fábrica.

103-2, 103-3 403-2, 403-3

A segurança e saúde dos colaboradores é uma prioridade absoluta para o Grupo Calvo

Divisão Europa Divisão América

Indicadores de 
Segurança e 
Saúde

Homens Mulheres Homens Mulheres

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Acidentes de 
trabalho 35 24 49 39 13 16 18 15

Índice de 
frequência* 37,88 27,59 16,51 15,12 6,76 8,53 6,91 5,71

Índice de 
gravidade* 3,51 0,65 0,62 0,36 0,03 0,06 0,03 0,02

Doenças 
profissionais 11 0 1 1 1 1 4 2

*  Em 2018 não foram levadas em conta as horas da frota para o cálculo dos índices de frequência e gravidade.  
No cômputo de acidentes de trabalho e doenças profissionais em 2018 a frota estava inclusa.

Ainda que não haja postos de trabalho com alta exposição a doenças profissionais, 
as afecções mais comuns são as musculoesqueléticas. Os acidentes mais comuns 
durante o ano de 2019 foram quedas (30), lesões por esforço excessivo (28) e 
pancadas (21).

Em 2019 não foram registrados acidentes em 9 das 16 sedes do Grupo Calvo no 
mundo. O período mais longo do ano sem acidentes nas fábricas foi em média 
200,50 dias, melhorando em 14% o registro de 2018. A média em escritórios foi de 
343,93 dias (5% pior que em 2018) e nas embarcações da frota foi de 292,55 dias, 
melhorando o registro do ano passado em 3,5%. A média global para todo o Grupo 
Calvo foi de 279 dias sem acidentes (2% melhor do que em 2018).

Dias sem acidentes (Divisão América)

365

365

365

365

304

118

GCG Centro Logístico 

GDC Bioprodutos 

GDC Embalagens Itajaí 

GDC Alimentos Itajaí 

Escritório São Paulo 

Escritório Argentina 

Estabelecemos um 
novo recorde de 

279
 dias sem acidentes

403-1
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Dias sem acidentes (Divisão Europa)

365

293

251

126

184

122

91

365

365

365

365

Frota

Escritório Costa Rica 

Escritório Guatemala

Escritório Itália 

Escritório Madri 

Escritório Carballo 

Fábrica Embalagens Carballo 

Fábrica Produto Carballo 

Escritório San Salvador 

Escritório La Unión 

Fábrica La Unión 

Todas as fábricas do Grupo Calvo dispõem de Comitês de Segurança e Saúde. Estes comitês 
se reúnem mensalmente e abordam temas relativos tais como a participação na coleta de 
dados para a avaliação de riscos, a escolha de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
a investigação de acidentes, as inspeções nas instalações de produção, a identificação de 
oportunidades de melhoria e o acompanhamento destas. Dessa maneira, os sindicatos e o 
departamento de Recursos Humanos participam em reuniões específicas quando se requer a 
elaboração de acordos concretos relativos à segurança e saúde dos trabalhadores.

Atualmente, dispõe-se de Comitês de Segurança e Saúde no Brasil, Espanha e El Salvador. A 
porcentagem de colaboradores representados nestes comitês é de 100% no Brasil e El Salvador 
e 71% na Espanha.

Fábrica de El Salvador
Na fábrica de El Salvador foi atualizado em 
2019 o sistema de gestão de segurança e 
saúde, efetuando a transição da norma OHSAS 
18001:2007 para a norma ISO 45001:2018.

Em 2019 culminou o projeto iniciado em 2016 
para a melhoria da segurança dos trabalhos 
em altura através da instalação de 385 metros 
de cordas salva-vidas nos telhados para que 
os trabalhadores possam operar em condições 
ótimas de segurança.

Adicionalmente, a companhia executou 
outras iniciativas em termos de segurança nas 
instalações com o objetivo de evitar acidentes 
por entalamentos ou quedas, obtendo assim:

   Maior segurança no manuseio do maquinário: 
pelo menos 85% das máquinas deverão 
possuir proteções de segurança e dispositivos 
de intertravamento.

   A implementação de zonas mais amplas e 
seguras na área de limpeza do pescado.

37% 
De redução no número 
de acidentes em  
El Salvador

Graças ao esforço nesta linha, o Grupo Calvo 
recebeu em novembro de 2019 o prêmio da 3M 
pela Segurança Industrial e Saúde Ocupacional 
em El Salvador. O prêmio é concedido através 
de um júri da empresa 3M, do qual também 
participam membros do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social (MTPS), do Instituto 
Salvadorenho do Seguro Social (ISSS) e 
consultores independentes. Seu trabalho é 
reconhecer a gestão inovadora em segurança 
e saúde.

De forma paralela, foi lançada uma série de 
iniciativas para promover um estilo de vida mais 
saudável entre os colaboradores, entre os quais 
se destacam:

   Ginástica laboral

   Sextas para todos, que incluem palestras 
de prevenção de drogas, alcoolismo e riscos 
psicossociais

   Programa de nutrição e menu de dieta para o 
pessoal acometido de obesidade.

   Grupos de caminhadas para o pessoal da área 
administrativa.

403-1
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Fábricas do Brasil
Nas fábricas do Brasil, ao longo de 2019 
destacam-se os seguintes marcos:

   Recertificação no padrão OHSAS 18001 da 
fábrica de embalagens

   Implantação da “Escola de Conscientização” 
em maio de 2019, que consiste em uma 
formação para todos os colaboradores que 
tenham sofrido algum acidente dentro 
da empresa, para receber e reforçar seus 
conhecimentos de segurança, na intenção 
de que não ocorram novos acidentes. 
Desde sua implantação foram formados 45 
colaboradores.

   Lançamento da iniciativa Gestão da saúde 
ocupacional e qualidade de vida, focada em 
realizar ações que melhorem a saúde dos 
colaboradores. O objetivo é reduzir os riscos 
laborais que possam causar danos e interferir 
na saúde e integridade dos mesmos. Além das 
ações de saúde ocupacional, foram realizadas 
diversas ações para atender a temas 
preventivos e psicossociais como:

   Grupo de mulheres “Ei, mulher!”

   Atendimento psicológico na empresa

Fábricas da Espanha
De acordo com o compromisso do Grupo Calvo 
em termos de Prevenção de Riscos Laborais 
(PRL), durante o ano de 2019 se desenrolaram 
diversas iniciativas para continuar incentivando a 
saúde e a segurança no trabalho:

   Em outubro de 2019 foi implantado um 
Plano Semanal de Auditorias, no qual foi 
estabelecido um calendário que especifica o 
tipo de auditoria de segurança a realizar em 
função do dia da semana.

   Em janeiro de 2019 foi implementado o plano 
de Formação em PRL, onde se estabeleceu 
como objetivo a administração de 1.800 
horas em formação de PRL em função dos 
riscos associados aos postos de trabalho.

O maior desafio do Grupo Calvo é atingir o 
objetivo de Zero Acidentes. Em relação ao ano 
de 2018, na Calvo Conservas as ausências 
por acidentes de trabalho subiram 23% 
e os incidentes (acidentes sem ausência) 
aumentaram em 9%. O período consecutivo 
mais longo sem acidentes foi de 29 dias.

Por outro lado, na Calvo Embalagens foi 
mantido o número de ausências por acidente 
de trabalho e o número de incidentes foi 
reduzido em 25%; o período consecutivo mais 
longo sem acidentes foi de 130 días.

Mais de 

1.800 h.  
de formação em Prevenção  
de Riscos Laborais nas 
fábricas da Espanha.

18% de redução no índice de 
gravidade no Brasil em relação 
ao ano de 2018

   Curso para gestantes

   Ações preventivas sobre câncer de mama, 
câncer de próstata ou diabetes, entre 
outros.

De outro lado, foram realizadas 1.850 horas 
de formação no programa de Atitude Segura, 
10.516 horas em formação legal, 16.267 horas 
de palestras em Segurança e Saúde e 172 horas 
na Escola de Conscientização.

O Grupo Calvo conta desde 2015 no Brasil 
com um acordo firmado com diversas clínicas 
de saúde brasileiras, o que permite ampliar 
a cobertura médica disponível para seus 
funcionários.

Os esforços do Grupo Calvo para prevenir e 
melhorar as condições de trabalho, saúde 
e higiene de seus colaboradores através de 
diferentes medidas de participação, tornou 
possível que em 2019 se tenha reduzido o índice 
de gravidade nas fábricas brasileiras em 18%.

“Ei, mulher!” 
O grupo de mulheres “Ei, mulher!” começou em maio de 2019 e surgiu 
para compartilhar experiências entre as colaboradores, servindo 
assim de grupo de apoio com acompanhamento psicológico para 
auxiliar as mulheres que sofrem de algum problema a poder superá-
lo de maneira conjunta. Os resultados até o momento têm sido 
muito positivos: ajudou colaboradores a realizar um aprendizado do 
sofrimento, a transformar os desafios em um contexto de crescimento e 
a desenvolver a autonomia e a resiliência.
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Frota
Garantir a segurança e saúde da tripulação a bordo dos navios é essencial para o Grupo Calvo. Por isso 
todos os barcos cumprem com o acordo ILO 188 (convênio sobre o trabalho de pesca, aplicável aos 
atuneiros) ou com o MLC 2006 (convênio sobre o trabalho marítimo, aplicável aos mercantes), assim 
como os padrões de prevenção de riscos do pavilhão dos navios de bandeira espanhola.

No Manual Geral de Prevenção de Riscos Laborais das Embarcações Atuneiras, se aborda a política, os 
princípios básicos e o compromisso da companhia neste tema, assim como a realização de inspeções 
nesta matéria a cada três anos e o compromisso de que não se exceda o prazo de quatro anos sem 
realizar inspeção.

Todos os nossos barcos cumprem com 
os Acordos ILO 188 e MLC 2006

Avaliações de inspeções PRL da Frota

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montecelo Julho Dezembro Setembro Janeiro

Montefrisa 9 Abril Fevereiro Março Fevereiro

Montemaior Agosto Outubro

Montelape Agosto Abril Janeiro Outubro

Montealegre Setembro Outubro Maio Dezembro Março

Montelucia Agosto Dezembro

Monterocío Outubro Março Janeiro Setembro
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CLIENTES E 
CONSUMIDORES

Presença comercial em 

65 Países    

525 
pesquisas de satisfação 
realizadas

Cerca de  

1.500 
referências 
comercializadas

100%  
De reclamações resolvidas 
satisfatoriamente

Nossas conservas são elaboradas de 
acordo com os mais altos padrões de 
segurança alimentar e representam um 
aporte essencial de proteínas em qualquer 
dieta equilibrada.

COMPROMISSO 
RESPONSÁVEL
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A fábrica que o Grupo Calvo possui na 
Espanha obteve em 2019 pela primeira vez 
a certificação ISO 9001 dos seus sistemas 
de qualidade, que se soma às certificações 
já existentes: BRS e ISF, ISO 22005, BSCI, 
MSC chain of custody, Friend of the Sea. 
A planta continua apostando na melhoria 
contínua e na excelência, de acordo com a 
filosofia de trabaho da organização.

Para melhorar o atendimento aos clientes, em 2019 foi substituído no 
Brasil o sistema de atendimento ao consumidor (SAC) por um novo com 
estrutura mais robusta, o que permitiu estender o serviço a ligações 
de telefones celulares e o uso do WhatsApp para coletar evidências. 
Como resultado da mudança, foi obtida uma redução anual de gastos 
associados, maior agilidade e qualidade na entrega de informação e 
uma melhor interação online com as áreas de Marketing e Qualidade.

Para o Grupo Calvo, os clientes e 
consumidores são um pilar fundamental 
e por isso a companhia realiza 
periodicamente pesquisas de satisfação 
tanto de clientes de distribuição como 
de consumidores finais. Em 2019, a 
companhia aumentou o número de 
pesquisas de satisfação até atingir 525, 
em comparação com 356 em 2018.

ISO 9001 na fábrica da 
Espanha

Novo Sistema de Atendimento ao Consumidor 
(SAC) no Brasil

Aumento das pesquisas 
de satisfação

Assim foi  

2019...
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Compromisso Responsável 2025
Levamos à mesa de milhões de lares alimentos saudáveis e de qualidade

A missão do Grupo Calvo é oferecer produtos saudáveis e de qualidade que satisfaçam as necessidades dos consumidores. Em seu 
compromisso com a gestão responsável e a transparência com o consumidor, o Grupo Calvo desenhou dois objetivos estratégicos 
específicos para 2025:

O Grupo Calvo assume um compromisso 
para que o consumidor possa  conhecer 
a origem do produto que irá consumir: a 
espécie, a arte de pesca utilizada, a região 
oceânica onde foi capturado, quando foi 
pescado e por quem.

O Grupo Calvo se compromete a manter os 
padrões atuais de sódio, gorduras saturadas e 
açúcar em seus produtos, para assegurar uma 
oferta de 100% de produtos saudáveis.

O Grupo Calvo dispõe desde 2017 de um sistema de 
rastreabilidade alimentar, certificado com a norma ISO 
22005, que permite a qualquer consumidor conhecer 
o caminho que o atum seguiu até chegar a sua mesa. 
Atualmente está disponível para os produtos das marcas 
Calvo e Nostromo fabricados em Carballo (España), o 
restante dos produtos do portfolio da companhia será 
integrado de forma progressiva.

Qualquer novo produto que seja oferecido ao mercado 
deverá igualar ou melhorar os padrões atuais. Todos os 
produtos fabricados e comercializados pelo Grupo Calvo 
são ricos em proteínas, vitaminas e ômega 3, e não 
possuem conservantes.

100% 
Do produto pesqueiro 
rastreado pela origem

100% 
De produtos nutritivos  
e saudáveis
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Mercados estratégicos

Estamos presentes em 65 países com cerca de 1.500 
referências de produto final, das quais vendemos 
101.053 toneladas em 2019. Brasil, Espanha, Itália, 
América Central - Caribe e Argentina somam 94% do total 
do volume vendido
 
De forma geral, os produtos que são distribuídos pelo Grupo Calvo são classificados em: 
produtos de livre serviço, que são as marcas próprias que são distribuídas através dos 
canais estabelecidos para o consumidor final (grandes armazéns, comércio tradicional ou 
supermercados, entre outros, Horeca, que trata da comercialização de marcas próprias em 
hotéis, restaurantes e cafeterias e a Marca de Distribuidor (MDD), que inclui os produtos 
que o Grupo Calvo fabrica mas são comercializados sob marcas de um terceiro distribuidor.

LIVRE SERVIÇO HORECA MARCA DE DISTRIBUIDOR 
(MDD)

Os consumidores podem 
selecionar diretamente 

os produtos que desejam 
comprar, localizados nas 

prateleiras das lojas e 
espaços comerciais.

Os consumidores 
acessam os produtos 

através de pratos 
preparados nos 

estabelecimentos de 
hotelaria.

Produtos comercializados com 
a marca própria do distribuidor, 

em ocasiões mencionadas 
como de marca própria ou 

"marca branca".

Abrange grandes 
armazéns, hipermercados, 

supermercados, self-service 
e comércio tradicional.

Estes produtos são 
comercializados através do 

canal de livre serviço.

Os resultados comerciais no mercado espanhol 
foram muito satisfatórios em 2019, superando a 
previsão de vendas em volume tanto no livre serviço 
como em Horeca. A cota de participação da marca 
Calvo no mercado de atum aumentou durante o 
ano, demonstrando um crescimento superior ao do 
mercado2. As vendas de marca de distribuidor (MDD) 
aumentaram cerca de 30% em relação a 2018. Como 
objetivos para 2020 se tenciona manter o volume de 
vendas de MDD e crescer em volume de vendas de 
Livre Serviço e Horeca. Também se tenciona continuar 
incrementando a cota de mercado e a posição de 
liderança da marca no mercado espanhol.

Na Itália, Nostromo encerrou 2019 como segunda 
marca do setor de conservas de atum do mercado 
italiano. Um dos objetivos de 2020 é incrementar a 
cota de mercado no país, aumentar os volumes de 
venda e melhorar o EBITDA.

No Brasil, em 2019 se conseguiu manter a liderança 
tanto no mercado de sardinha como no mercado 
de atum. Também durante o ano foi ampliada a 
comercialização de produtos de sardinhas de baixo 
preço para satisfazer as necessidades daqueles 
consumidores que necessitavam de acesso à proteína 
de peixe por um preço mais acessível. Como resultado, 
o volume de produto comercializado neste segmento 
duplicou em relação a 2018. O objetivo para 2020 
é continuar aumentando a cota de mercado de 
sardinha e atum, assim como ampliar a capilaridade 
da venda em pequenos estabelecimentos.

No mercado centro-americano há a distinção entre 
o canal moderno (grandes clientes de distribuição) 
e o canal tradicional (pequenos estabelecimentos). 
Em 2019 o desenvolvimento deste último continuou, 
agregando 410 novos estabelecimentos. Para 2020 se 
planeja manter o volume de vendas da marca Gomes 

da Costa no canal tradicional e manter o da marca 
Calvo dentro do canal moderno. Também durante o 
ano, foi fechado um contrato com o Walmart para 
fabricar e distribuir sua marca Sabemas. Para 2020 
está previsto abordar o desenvolvimento de novas 
categorias, como feijões moídos e frutas enlatadas, 
assim como desenvolver a implantação da marca 
Gomes da Costa em atum e vegetais enlatados na 
Nicarágua e Guatemala.

Na Argentina, em 2019 se fortaleceu o 
posicionamento da marca com a entrada em 180 
estabelecimentos do Cencosud, terceiro retailer 
no país, obtendo excelentes resultados de venda 
e exposição que se traduziram em um aumento 
superior a 20% no volume de venda. Também se 
conseguiu realizar a primeira operação de fabricação 
de Marca de Distribuidor (MDD) no país. Como 
objetivos para 2020, se tenciona um incremento do 
EBITDA e aumentar a introdução da MDD em clientes 
do mercado.

No mercado internacional, cabe destacar que em 
2019 o lançamento de produtos inovadores como 
o atum 0% gordura em seis países europeus, a 
salada de cous-cous em 13 países da Europa e Egito, 
e a primeira referência de atum sustentável com 
certificação MSC para o cliente Leclerc na França. 
Em 2020 se trabalhará na abertura e consolidação 
de novos mercados nos Emirados Árabes Unidos, 
Israel, Marrocos e Indonésia, além de aumentar o 
reconhecimento da marca Calvo em um conjunto de 
países objetivo (Eslováquia, Romênia e Finlândia), 
melhorar a visibilidade dos produtos nas prateleiras 
através de mudanças no packaging e aumentar o 
peso relativo no catálogo de outras categorias e 
produtos novos (saladas, atum zero...).

2 https://www.iriworldwide.com/es-ES
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Argentina Brasil CAM-Caribe Espanha Itália Internacional 1

  Coto

  Vital

  Nini

  D.G. Belgrano

  Tadicor

  Maxiconsumo

  Yaguar

  Carrefour

  Makro

  Libertad

  Alimentos Fransro

  DIA Argentina

  Cencosud

  Diarco

  Dinosaurio

  La Anónima

  Armazém Mateus

  Carvalho e Fernandes Ltda

  Casas Guanabara

  Cencosud

  CHUA

  Cia Brasileira de Distribuição

  Dunorte

   Empresa Brasileira de 
Distribución Grupo Comper

  Makro

  Martins atacadista

  Walmart

  Carrefour

  DIA

  Mundial

  Supermercados BH

  Recife Doces e Caramelos

  DCL Distribuidora Cardeal

  Fortaleza Distribuição e Logistica

  JC Dist Log Impor Exp.

  Arrocha

  Casa Carne

  Diinsa 

  CCN Centro Cuesta Nacional

  Econosuper

  Gamar

  La Barata

  La Torre

  Nimar

  Price Smart

  Riba Smith

  Subway

  Super La Colonia

  Super Selectos

  Supermachetazo

  Supermercados 99

  Supermercados Rey

  Supermercados Xrta

  Unisuper

  Walmart

  Aldi

  Auchan

  Carrefour

  Consum

  DIA

  El Corte Inglés

  Eroski

  Euromadi

  IFA

  Lidl

  Makro

  Dealz

  Cobopa

  Nueva Cocina Mediterránea

  Casa Mas Alimentació

  Auchan 

  Carrefour 

  Conad 

  Coop Esd 

  Esselunga 

  Eurospin 

  Bennet 

  Lidl 

  Metro 

  Pam 

  Sigma 

  Vegè 

  FIRST

  Kaufland (SK, RO, PL) 

  Lidl (FI, SI) 

  Carrefour (RO) 

  Auchan (PL, HU) 

  Leclerc (FR) 

  Ahold - delhaize (RO, CZ) 

  Tesco (CZ, SK, PL, HU) 

  Spar (SI, CR) 

  Sok (FI) 

  kesko (FI) 

  REWE (SK, CZ) 

  DIA

  Metro (UA, China, Serbia)

LIVRE SERVIÇO: 97,9%

HORECA: 1,3%

MDD: 0,8%

LIVRE SERVIÇO: 96,7%

HORECA: 3,3%

MDD: 0%

LIVRE SERVIÇO: 99%

HORECA: 1%

MDD: 0%

LIVRE SERVIÇO: 65,5%

HORECA: 11%

MDD: 23,5%

LIVRE SERVIÇO: 64%

HORECA: 6%

MDD: 30%

LIVRE SERVIÇO: 59%

HORECA: 21%

MDD: 20%

1 A área internacional abrange vendas em mercados não consolidados.

2  
novos em 2019

66  
novos em 2019

1  
grande cliente novo: 
Lidl(marca Calvo)

1.000 novos 
pequenos clientes no 
canal tradicional na 
Costa Rica

Principais clientes por mercado

Mais de 
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Nossos produtos

A visão do Grupo Calvo é ser percebido pelo consumidor como uma referência que satisfaz suas necessidades 
de produtos alimentícios saudáveis, através da inovação, matéria prima de qualidade, e uma produção plena 
e eficiente. Cada novo lançamento sob qualquer uma das marcas é a resposta à combinação de uma extensa 
análise das necessidades concretas do consumidor e ao trabalho junto aos departamentos de inovação.

O Grupo Calvo, consciente da demanda por parte dos consumidores de produtos sustentáveis e junto à crescente 
conscientização por hábitos de vida mais saudáveis, continua apostando na oferta aos consumidores de alimentos 
nutritivos de qualidade ótima3. As principais matérias primas base dos produtos do Grupo Calvo são o atum, a 
sardinha, o mexilhão e os cefalópodes que se apresentam combinados com outros complementos alimentícios de 
primeira qualidade como o azeite, o arroz, a massa ou os vegetais.

Mercado Marcas e produtos principais Outras marcas

Espanha
Calvo: atum, mexilhões, lulas, 
sardinhas, sardinillas, cavala, 
bonito, chipirones, saladas e patês.

Razo
Eureka

Itália Nostromo: atum, saladas, 
cavala, sardinha e salmão.

San Marco
Faro

Brasil-Argentina
Gomes da Costa: sardinha, 
atum, patês, saladas, vegetais e 
frango.

88

CAM-Caribe

Calvo: sardinhas, palmito, 
vegetais enlatados, atum, 
molhos picantes, molhos prontos 
de tomate.
Gomes da Costa: atum.
Nostromo: atum.

Mar de Plata

Internacional
Calvo e Nostromo: atum, 
saladas, patês, lulas, mexilhões  
e sardinhas.

Eureka
Razo

San Marco 

3  Mais informação no capítulo Pesquisa e Desenvolvimento.

O atum é um alimento 
com alto conteúdo de 
proteínas e rico em 
ácidos graxos ômega-3. 
Oferece além disso um 
conteúdo significativo das 
vitaminas dos grupos B, D 
e E, assim como minerais 
como fósforo, potássio, 
iodo e selênio. O atum 
em conserva se elabora 
majoritariamente com 
tunídeos tropicais. As 
marcas do Grupo Calvo 
utilizam três espécies: 
bonito ou skipjack; atum-
amarelo ou yellowfin; e 
atum patudo ou bigeye.

O mexilhão é um  
alimento com baixo 
conteúdo de gorduras  
e alto conteúdo de 
proteínas de alto valor 
nutricional. É rico em 
Ômega-3 e fonte 
natural de vitaminas 
(B12, riboflavina - B2 e 
folacina-B9) e de sais 
minerais (ferro, fósforo, 
selênio, iodo, potássio  
e zinco).

A sardinha constitui, 
junto com a anchova, 
o peixe azul por 
antonomásia. É fonte de 
proteínas, ácidos graxos 
ômega-3, fósforo, selênio, 
vitamina B12, niacina, 
B6, riboflavina. Contém 
também quantidades 
significativas de vitamina 
D. Uma porção de 
sardinha cobre 100% das 
necessidades nutricionais 
recomendadas para 
a ingestão diária de 
ômega-3 e 93% da 
ingestão diária de fósforo 
recomendada.

A lula é fonte de 
proteínas de alto valor 
biológico e ácidos graxos 
polinsaturados ômega-3. 
Fornece minerais (selênio, 
fósforo e iodo), vitaminas 
(vitamina B12, vitamina 
E e niacina). Uma porção 
de lula fornece quase 
100% da ingestão 
recomendada de 
vitamina B12, segundo  
a Fundação Espanhola  
de Nutrição.

ATUM MEXILHÃO SARDINHA LULA

Os produtos do Grupo Calvo são comercializados através de suas marcas líderes: Calvo, Nostromo e Gomes da Costa; 
e outras secundárias como 88, Razo, San Marco, Mar de Plata, Eureka e Faro.
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Em relação às categorias de produtos mais demandadas pelos consumidores, são observadas 
importantes diferenças entre os mercados. Nos mercados consolidados da Europa (Espanha e 
Itália) e América Central se destaca claramente o atum em suas diversas preparações, com 85% das 
vendas agregadas, onde 22% corresponde ao atum claro e 63% ao atum listrado; o atum listrado 
representa também 87% das vendas do mercado internacional. Contudo, nos mercados da América 
do Sul (Brasil, Argentina), as sardinhas representam 62% das vendas ante 29% de atum listrado. 

No que corresponde às preparações preferidas pelos consumidores para as conservas de atum, 
destaca-se claramente o atum em óleo e ao natural (em água). Nos mercados consolidados da Europa 
(Espanha, Itália) e América Central, a oferta abrange variedades de atum em azeite de oliva e óleo de 
girassol; do mesmo modo, no mercado internacional, aproximadamente um terço do total de vendas 
de atum se apresenta em azeite de oliva, outro terço em óleo de girassol e o último terço ao natural. 
De forma oposta, na América do Sul (Brasil, Argentina), se utiliza óleo de soja, dividindo-se a oferta 
de atum entre 55% em óleo e 45% ao natural. É de se destacar a diversa oferta de atum na América 
Central - Caribe, onde 60% das vendas de atum são oferecidas em um amplo catálogo de produtos 
com diversos molhos e preparações, específico para este mercado.

Espanha Itália CAM-Caribe Internacional Brasil/
Argentina

Atum claro 68% - - - -

Atum listrado 12% 87% 88% 87% 29%

Sardinha 1% 1% - - 62%

Mexilhão 9% - - - -

Cavala - 3% - - -

Vegetais - - 12% - -

Saladas - - - 5% -

Espanha Itália CAM-
Caribe Internacional Brasil/

Argentina

Atum em azeite de oliva 28% 91% - 32% -

Atum em óleo de 
girassol 53% - - 39% -

Atum em óleo de soja - - - - 55%

Atum ao natural/ 
em água 9% 9% 17% 29% 45%

Atum com vegetais - - 23% - -

Atum outras preparações 11% - 60% - -

Distribuição das vendas das categorias de produtos mais vendidos por mercado

Distribuição das vendas de preparações de atum em relação ao total de atum 
comercializado por mercado
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Os produtos do Grupo Calvo são nutritivos e saudáveis. Possuem baixo conteúdo de sal e gorduras, e 
praticamente não incluem conservantes.

O Grupo Calvo monitora o conteúdo de sal e gorduras em todos os seus produtos e, como parte de 
seus objetivos do Compromisso Responsável 2025, se compromete que todos os novos lançamentos 
de produtos irão igualar ou melhorar os níveis atuais. A inovação é uma alavanca de crescimento para 
o Grupo Calvo, além de permitir-lhe que se posicione como fornecedor de marcas de alimentação 
saudáveis e responsáveis4. Em 2019, o peso relativo dos produtos inovadores da marca Calvo em 
relação ao volume fabricado foi de 5,4% frente aos 4,9% de 2018, e se prevê chegar aos 6,4% em 
2020. Em relação à marca Nostromo, o incremento foi de 1,9% para um total de 4,5%.

Em 2019, foi lançado ao mercado um total de 12 novos produtos, sete deles desenhados 
especialmente com critérios de sustentabilidade. Por exemplo, os produtos da gama Calvo 
Ecolínea contêm óleo ecológico certificado e atum certificado MSC (Marine Stewardship Council), 
e adicionalmente, no caso das saladas, os ingredientes vegetais também foram certificados como 
ecológicos por um terceiro. Dessa maneira, cabe destacar a introdução de atum pescado com linha 
(atum Pole & Line) de maneira artesanal, um a um, que reforçam o compromisso do Grupo Calvo de 
contribuir com uma gestão adequada dos recursos e com a proteção da biodiversidade dos mares e 
oceanos. Os principais lançamentos inovadores em matéria de sustentabilidade em 2019 foram  
os seguintes:

Conteúdo de sal Conteúdo de gorduras

Valor líquido Valor drenado Valor líquido Valor drenado

Espanha 1,02 1,45 28,19 10,43

Itália 1,00 1,59 29,34 11,81

CAM-Caribe n.d. 0,91 n.d. 13,67

Internacional 1,24 n.d. 22,57 n.d.

Brasil/Argentina 0,60 0,22 n.d. 4,41

Conteúdo médio em sal e gorduras (em gramas) por embalagem, para os produtos mais 
vendidos por mercado

MERCADO ESPANHA 

MERCADO INTERNACIONAL (EUROPA)

MERCADO BRASIL

Desde março de 2019, o Bonito MSC5 ecológico ampliou a 
variedade de produtos da gama Ecolínea. Por outro lado, a partir 
de um acordo com empresas pesqueiras locais, foram lançadas as 
variedades de Atum canário pescado com linha em azeite de 
oliva e óleo de girassol, e com elas se abriu uma nova gama de 
produtos de atum listrado pescado com linha nas Ilhas Canárias.

Durante o ano se desenvolveu com o cliente francês Leclerc 
um novo produto de atum de marca própria (MDD), Atún 
Pêche Océan em óleo de girassol com certificado MSC para 
distribuição na França. Igualmente, foi lançado o produto Atum 
0% gordura, elaborado com atum claro e água.

No mercado Brasil, foi ampliada a oferta de conservas de sardinha 
ralada com os produtos sardinha ralada em molho de tomate e 
em óleo 88, dentro da gama da marca 88. Além disso, iniciou-se a 
comercialização de azeite de oliva extra virgem, o que representa 
a entrada com uma matéria prima de alta qualidade em um 
mercado onde o óleo de soja é predominante nas conservas.

4 Para mais informações, ver capítulo de Pesquisa e Desenvolvimento.
5 MSC: Marine Stewardship Council. Para mais informações, ver capítulo Pesca Sustentável.
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Os produtos do Grupo Calvo são elaborados tendo em consideração os atributos de sabor, 
praticidade, saúde e sustentabilidade, identificados como aqueles que determinam a opção de 
compra dos consumidores nos mercados em que as marcas da companhia operam.

É um dos atributos que mais está ganhando 
relevância devido à crescente conscientização 

acerca do ecológico e sustentável. A 
companhia está destinando a cada ano mais 

recursos para o lançamento de novos produtos 
com valor agregado a partir desta perspectiva.

PRATICIDADE

SAÚDE

SABOR

Os produtos do Grupo Calvo são base de 
uma alimentação saudável. As conservas 

são fabricadas livres de conservantes 
e representam proteína essencial para 

qualquer dieta equilibrada.

A facilidade de armazenamento e consumo é uma 
característica própria da conserva e um dos atributos 
mais valorizados. O Grupo Calvo inova continuamente 
nas mais distintas formas de apresentação de seus 
produtos para adaptá-los às distintas necessidades  
do consumidor e à regulamentação.

Associado ao desfrute do produto, o 
trabalho de pesquisa executado pelos 
departamentos de marketing e I+D é 
orientado à busca de novos sabores com 
foco nas preferências e gostos locais.

Lançamentos 2019 Formato
Mercados 

nos quais é 
distribuído

Atributos mais 
representativos

Bonito MSC ecológico Lata ovalada 
120g Espanha

Atum Canario P&L  
em azeite de oliva

Lata redonda 
pack 3x80g Espanha

Atum Canario P&L  
em óleo de girassol

Lata redonda 
pack 3x80g Espanha

Filetes de sardinha  
em azeite de oliva

Lata dingley 
100g Espanha

Filetes de sardinha  
em molho picante

Lata dingley 
100g Espanha

Atún Pêche Océan  
em óleo de girassol Pack 3x80g França

Atún Pêche Océan  
em óleo de girassol 160g França

Salada de cous-cous Estojo 150g Diversos

Atum 0% gordura Pack 3x65g Diversos

Sardinha ralada  
com tomate 88 Lata 50x110g Brasil

Sardinha ralada  
com óleo 88 Lata 50x110g Brasil

Azeite de oliva  
extra virgem 12x500mle Brasil

Sabor                      Praticidade                   Saúde                    Sustentabilidade

SUSTENTABILIDADE
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416-1 416-1 417 - 1 417 - 3

Segurança alimentar Rastreabilidade e rotulagem

O Grupo Calvo, sob todas as suas marcas 
comerciais, assegura a qualidade e inocuidade 
de todos os produtos elaborados em todas as 
suas fábricas (Espanha, El Salvador e Brasil).

Dessa maneira, garante o cumprimento 
sistemático das regulações nacionais e 
internacionais aplicáveis em todas as localidades 
em que desenvolve sua atividade. A companhia, 
em seu compromisso de melhora contínua, 
trabalha ano após ano para cumprir com os mais 
altos padrões de segurança alimentar. 

Em particular, conta com as certificações British 
Retail Consortium (BRC) e International 
Food Standard (IFS) na Espanha e El Salvador, 
e a certificação da norma ISO 9001 no Brasil 
e na Espanha. Os padrões da BRC servem para 
assegurar aos consumidores a segurança, 
legalidade e qualidade dos produtos que 
contem com seu selo. Em relação às normas 
internacionais IFS, cobrem normas de auditoria 
internacionalmente aceitas com o objetivo 
de melhorar continuamente a segurança dos 
consumidores. Tanto a BRC como a IFS são 

Fruto do compromisso do Grupo Calvo com seus 
consumidores, em 2017 a companhia lançou um 
sistema de rastreabilidade alimentar para que 
qualquer consumidor possa conhecer a origem 
do produto que vai consumir. Atualmente, este 
sistema está disponível para os produtos de 
atum das marcas Calvo e Nostromo fabricados 
na Espanha, através das páginas web  
https://calvo.es/,  http://tonnonostromo.it/ e 
http://www.calvo.fi/. O restante dos produtos 
da companhia será incorporado ao sistema de 
rastreabilidade de forma paulatina.

Em 2019, a fábrica de Carballo (Espanha) 
renovou a certificação pela norma ISO22005, 
que avaliza o sistema de rastreabilidade para 
as marcas Calvo e Nostromo. Além disso, a 
companhia definiu um objetivo 2025 associado: 
que 100% dos produtos elaborados nas plantas 
do Grupo Calvo sejam rastreáveis desde sua 
origem até o produto final.

normas reconhecidas pela Global 
Food Safety Initiative (GFSI), iniciativa 
mundial com uma visão baseada 
em “Alimentos seguros para os 
consumidores em toda parte”.

O processo de fabricação de todos os 
produtos do Grupo Calvo conta com 
diversos pontos de controle que 
permitem monitorar a qualidade tanto 
da matéria prima como do produto 
final através da coleta de amostras e 
análise de laboratório. É necessária a 
conformidade com todos os parâmetros 
avaliados para que os produtos possam 
ser comercializados. 

Em relação aos impactos dos produtos 
e serviços na saúde e segurança 
dos consumidores, durante 2019 se 
registrou uma não conformidade  
(4 em 2018).

Qualquer consumidor que o deseje pode 
introduzir o código que aparece na lata de atum 
e receber um relatório detalhado via correio 
eletrônico, onde será informado a respeito de:

  A espécie de atum
  O barco que o capturou
  O período da pesca
  A arte de pesca utilizada
   A Zona FAO e a região oceânica onde sua 

pesca teve lugar
  Porto de desembarque
  Fábrica de produção

Em relação à rotulagem, o Grupo Calvo quer 
integrar e tornar partícipes todos seus grupos 
de interesse em suas ações no contexto da 
iniciativa Compromisso Responsável. Por isso, 
a companhia está incorporando de forma 
progressiva o selo da iniciativa citada ao rótulo 
de todos os produtos, conseguindo aproximar 
seu compromisso do consumidor final. Até agora, 
foi incluída toda a gama de produtos de atum 
na Espanha e durante 2020 serão incluídos os 
produtos Nostromo na Itália.

Durante 2019, não foram detectadas 
inconformidades com a regulamentação e os 
códigos voluntários relativos à informação e 
rotulagem dos produtos e serviços, tampouco às 
comunicações de marketing, como publicidade, 
promoção e patrocínio.

Garantimos a qualidade e segurança de todos  
os nossos produtos

A rastreabilidade alimentar permite seguir o caminho de 
um alimento através de todas as etapas de produção, 
transformação e distribuição de um alimento

compromisso 
responsável
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Relação com o cliente e o consumidor

Graças a seus clientes, o Grupo Calvo consegue 
chegar ao consumidor final através da oferta de 
uma ampla gama de produtos disponíveis para o 
consumo.

Ambos são peças chave na estratégia de negócios 
da companhia. Por esta razão, trata de manter 
as melhores relações com estes dois grupos 
de interesse, atendendo às suas sugestões e 
reclamações.

O Grupo Calvo realiza de forma periódica pesquisas 
de satisfação e gerencia as reclamações recebidas 
tanto dos clientes como dos consumidores finais. 
Dependendo da localidade, o diálogo com eles 
pode ser realizado, entre outros, através de 

2019 2018 2017

Número de pesquisas  
de satisfação 525 356 198

% Respostas de clientes e 
consumidores satisfeitos 81% 83% 95%

Número de reclamações atendidas 3.643 3.191 5.666

% Reclamações atendidas 100% 100% 100%

% Reclamações solucionadas 
satisfatoriamente 100% 100% 100%

pesquisas online e telefônicas, grupos focais ou 
painéis de opinião.

Nos mercados que dependem da produção da 
fábrica de Carballo, anualmente é enviada uma 
pesquisa de avaliação de satisfação, pelo menos, 
aos clientes que representem 50% do faturamento 
do período considerado (grandes clientes). Se 
considera que a amostra é significativa quando se 
recebe 50% das pesquisas enviadas (em número 
ou faturamento). No Brasil, uma entidade externa 
(B2B) realizou em 2019 uma pesquisa de satisfação 
por meio de uma metodologia quantitativa e 
parcialmente qualitativa, através de entrevistas 
telefônicas, mediante um questionário estruturado 
com questões fechadas e abertas.

Oferecemos uma ampla gama de produtos adaptados a 
diferentes mercados
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As reclamações são recebidas pelo 
departamento Comercial, que é o 
responsável por encaminhá-las ao 
departamento correspondente para sua 
análise. As reclamações são avaliadas,  
a investigação dos incidentes é realizada, 
se for necessário são verificadas amostras 
testemunhais, e uma resposta é enviada ao 
cliente com os motivos e o plano de ação 
para evitar incidentes futuros.

A recepção e gestão de reclamações 
recebidas é realizada de acordo com estritos 
controles que garantem a conformidade  
com as leis locais de proteção de dados.  
O cumprimento destas práticas teve como 
resultado o fato que, durante os últimos 
três anos, a companhia não tenha recebido 
reclamações fundamentadas sobre violações 
de privacidade e vazamento de dados  
dos clientes.

Paralelamente, em relação com a segurança 
e saúde dos produtos, o Grupo Calvo recebeu 
147 reclamações ao longo do ano, todas elas 
resolvidas de maneira satisfatória.

Entrada da  
reclamação

Caixa de 
atendimento 

ao cliente

Telefone
RRSS

Correio

RECLAMAÇÕES

Marketing 
comunica 

o resultado 
ao cliente/
consumidor

Comunicação 
do resultado ao 

departamento de 
Marketing

Análise da 
reclamação

Consulta 
encaminhada ao 

departamento 
correspondente

Introdução da 
reclamação 

na ferramenta 
pcar (problema, 
causa, análise, 

resolução)Resultado

Comunicação da 
recepção e começo 
do trâmite cliente/

consumidor

Solicitar ao 
consumidor/

cliente informação 
necessária para a 

análise

Recepção da  
reclamação pelo 
departamento de 

Marketing
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COMUNIDADES

510.133 €    
Investidos na comunidade

235 Crianças  
e adolescentes  
na Escola Esportiva  
Luis Calvo Sanz

354 Voluntários 
participaram nos projetos  
de ação social

116  Projetos  
de ação social

Promovemos a geração de valor mediante 
iniciativas específicas de ação social. 
O compromisso da companhia com as 
comunidades onde estamos presentes nos 
leva a desenvolver projetos sociais com o 
objetivo de gerar mudança positiva nestas 
comunidades, especialmente em termos 
de direitos humanos e trabalhistas.

COMPROMISSO 
RESPONSÁVEL

103-1, 103-2, 103-3

413-1
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Em 2019, o Grupo Calvo elaborou seu primeiro programa de 
voluntariado corporativo em âmbito global, que começará 
a ser implantado na Espanha, Itália e El Salvador em 2020, 
e continuará posteriormente nas demais localidades. Esta 
iniciativa está apoiada na estratégia de Compromisso 
Responsável da organização e para sua elaboração foi 
utilizada a metodologia de Design Thinking junto a 
pesquisas com funcionários das três sedes mencionadas. 
Dessa maneira, foram desenvolvidas métricas para o 
acompanhamento das ações a serem implantadas em cada 
contexto local. O programa de voluntariado corporativo 
foi projetado para ser uma ferramenta que permita aos 
colaboradores do Grupo Calvo participar de maneira direta 
em iniciativas destinadas a promover ações nas áreas 
estratégicas oceanos, meio ambiente e pessoas.

As fábricas de Carballo (Espanha) e Itajaí (Brasil) somaram-se pela primeira 
vez à fábrica de La Unión (El Salvador) na comemoração do Dia da Criança, 
que já vinha sendo celebrado há 17 anos. Estas jornadas permitem aproximar 
as crianças do lugar onde trabalham seus pais ou avós, além de compartilhar 
experiências lúdicas e comida em uma jornada familiar e divertida. Estas 
iniciativas proporcionam um momento de integração entre pais e filhos, 
estimula o compromisso dos funcionários e reforça o vínculo familiar, essencial 
para o desenvolvimento psicossocial da criança. Em 2019, 1.438 pessoas, 
incluindo crianças e seus familiares, participaram nas jornadas nas três sedes.

O Grupo Calvo, através da sua filial 
brasileira Gomes da Costa, tem apoiado 
por mais um ano a iniciativa Juntos pelo 
Rio, um evento anual organizado pelo 
SEMASA (Serviço Municipal de Água, 
Saneamento Básico e Infraestrutura), 
cujo objetivo é limpar as margens dos 
rios Itajaí-Açu, Itajaí-Mirim e Gravatá. 
Um total de 175 voluntários participaram 
nesta ação de preservação ambiental.

Programa de voluntariado 
corporativo do Grupo Calvo

Dia da Criança

Iniciativa Juntos pelo Rio 

Assim foi  

2019...
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Compromisso Responsável
As pessoas estão no centro de nossa estratégia. Desde nossos consumidores até nossos colaboradores, incluindo as 
comunidades onde estamos presentes

No Grupo Calvo, a missão, visão e propósito como empresa estão ligados desde sempre às 
pessoas. Por isso, a companhia promove programas de ação social naqueles lugares onde é 
possível agregar valor através de alianças estratégicas, programas de voluntariado social ou 
colaborações locais, entre muitas outras ações de forma contínua.

Em 2019, a companhia elaborou um programa de voluntariado corporativo, que terá iniciada 
sua implantação em 2020 na Espanha, Itália e El Salvador para posteriormente continuar 
sendo implementada no restante das sedes do Grupo. A linha estratégica deste programa 
é o cumprimento dos objetivos 2025 do Compromisso Responsável e os ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável) associados, de maneira a incentivar a contribuição direta com os 
mesmos através de ações executadas por seus colaboradores.

Para a criação do programa de voluntariado do Grupo Calvo foi aplicada a metodologia Design Thinking, 
que parte da experiência do usuário do programa de voluntariado em cada uma das sedes.

A seguir, é mostrado um gráfico da metodologia do programa, classificada em fases cronológicas e ações 
concretas em cada fase.

 

Para os voluntários

   Combate ao estresse, ansiedade e tristeza

   Promove valores, solidariedade, experiência 
vital transformadora.

  Melhora a autoconfiança

   Motiva e melhora a satisfação do 
trabalhador

   Promove a identidade e sentimento de 
pertencimento

  Proporciona uma visão ampla da realidade

  Permite aprender novas habilidades

  Dá acesso a pessoas e culturas diferentes

Para a empresa

   Melhora a motivação e satisfação dos 
trabalhadores

   Melhora a posição para atrair e reter 
talento

   Fortalece a imagem corporativa e provê 
diferenciação competitiva

   Sensibiliza os colaboradores perante 
questões não financeiras

   Favorece o fortalecimento de novas 
habilidades

   Dá acesso a pessoas e culturas diferentes

   Provê conhecimento de outros mercados  
e inovação social

BENEFÍCIOS

COMPREENDER

Experiência do usuário  

Criatividade

OBSERVAR

DEFINIR

 IDEALIZAR 

PROTOTIPAR

TESTAR

IMPLEMENTAR

Seleção

Desenho e execução

1 Abordagem  
estratégica (global) 2 Desenho e  

implantação (local) 3

Revisão e  
consolidação (local) 

Revisão e  
consolidação (global)

2019 2020 2021
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No contexto de seus programas de voluntariado e ação social, o Grupo Calvo estabeleceu as seguintes prioridades para o ano de 2020:

El Salvador

Implantar o programa de voluntariado do Grupo Calvo 
na região CAM-Caribe (América Central e Caribe) em 
2020, com ações realizadas em San Salvador, La Unión e 
Costa Rica.

Aumentar para 250 o número de crianças e jovens entre 
8 e 18 anos de idade inscritos na Escola Esportiva Luis 
Calvo Sanz, além de aumentar para 50% a porcentagem 
de participação de meninas. Fomentar igualmente a 
participação de filhos e familiares de colaboradores no 
projeto, tendo como meta 20% a mais do que atualmente.

Estabelecer pelo menos uma aliança estratégica 
para implementar projetos de ação social na área de 
influência da planta ou dos escritórios.

1

2

3

Espanha 

Implantar o programa de voluntariado do Grupo Calvo 
na Espanha (Madri e Galícia) e Itália em 2020, com 
ações concretas realizadas nestas regiões.

Manter o nível de atividade atual das colaborações 
locais da Fundação Luis Calvo Sanz.

Brasil 

 Fortalecer as ações de voluntariado corporativo com 
20 novos voluntários capacitados e com 150 jovens 
participantes nas oficinas.

Implementar um programa de visitas presenciais 
à população da comunidade de Itajaí, onde estão 
localizadas as instalações de produto final, embalagens, 
os centros de logística e a planta de bioprodutos, 
para apresentá-los às ações empresariais no âmbito 
da Responsabilidade Social Ambiental e de Saúde e 
Segurança no trabalho. Propõe-se a realização de quatro 
visitas anuais com um total previsto de 100 participantes.

1

2

1

2
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Colaboração com as comunidades locais  

Em 2019, o Grupo Calvo destinou um total 
de 510.133€ para o desenvolvimento de 116 
projetos de ação social, incluindo o trabalho da 
Fundação Luis Calvo Sanz e a quantificação das 
doações em espécie, que representaram 37%  
do total.

Ainda que o investimento total em 2019 tenha 
diminuído ligeiramente frente a anos anteriores, 
cabe destacar que o investimento em espécie 
aumentou em 122.362€ em relação ao realizado 
em 2018.

As áreas onde mais incidem os programas de 
ação social do Grupo Calvo são o esporte e o 

bem-estar social, entendido este último como o 
conjunto de fatores que participam na qualidade 
de vida das pessoas em uma sociedade e 
que fazem que sua existência possua todos 
os elementos que dão lugar à satisfação 
humana ou social. Juntos concentram 52% do 
investimento.

Em relação à contribuição ou ao investimento 
em ações sociais por zona geográfica, destaca-
se a região da Espanha, cujo trabalho através 
principalmente da Fundação Luis Calvo Sanz 
abrange 46% do total, seguido do Brasil (25%)  
e El Salvador (16%)

Composição do investimento por área  
de trabalho

20%

16%

Composição do investimento por  
zona geográfica

510.133€

2%

14%

1%

32%

3%

4% 8%

16%

25%
12%

46%

1%

Arte e cultura
Auxílio humanitário
Bem-estar social
Esporte
Desarrollo socioeconómico
Educação e juventude

Meio Ambiente
Outros
Saúde e nutrição

Brasil
El Salvador
Espanha
Guatemala
Itália

Investimento total em ações sociais Investimento em espécie

519.497€

2019 2018

188.339€

65.977€

2019 2018
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Programas e iniciativas destacadas

Escola Esportiva Luis Calvo Sanz
A Escola Esportiva Luis Calvo Sanz procura não só 
oferecer um espaço para a prática de esportes, mas 
também promover o desenvolvimento de habilidades 
para a vida e a sã convivência durante a infância e 
a juventude em uma zona especialmente afetada 
pela violência como El Salvador. Além de basquete e 
futebol, em 2019 foi incluído o voleibol como nova 
atividade.

O Grupo Calvo fundou a Escola de Futebol Luis Calvo 
Sanz no ano de 2010 em La Unión (El Salvador), 
com o objetivo de promover valores sociais entre 
os mais jovens. Desde então, a companhia vem 
desenvolvendo este programa de prevenção e 
convivência cidadã, que tem beneficiado mais de 
3.500 crianças e jovens.

Hoje, convertida na Escola Esportiva Luis Calvo Sanz 
graças a uma parceria com Glasswing International 
e à ampliação das atividades, o Grupo Calvo quer 
continuar reforçando o compromisso adquirido há 
mais de dez anos com o país e, concretamente, 
com o estado de La Unión, onde a companhia 

conta com um centro de produção com mais de 
1.000 colaboradores. Também se potencializa 
a participação das meninas para fortalecer as 
habilidades para a vida, valores e a prática da 
convivência sã através do esporte na infância e 
adolescência. 

Além disso, em 2019 a Escola Esportiva Luis Calvo 
Sans iniciou uma oficina para a formação de jovens 
entre 16 e 18 anos de idade sob o título “Meu 
Primeiro Emprego”. Seu objetivo é o de oferecer as 
ferramentas necessárias aos jovens que estão a 
ponto de ingressar no mercado de trabalho. Ao total, 
participaram 27 jovens.

Dia da Criança na Planta de La Unión (El Salvador)
Desde 2003 se vem celebrando o Dia da Criança na fábrica de La Unión, uma jornada 
na qual os filhos dos colaboradores visitam as instalações onde trabalham seus pais e 
participam de atividades lúdicas e culturais. Em outubro foi realizada a edição de 2019 da 
qual participaram 1.251 crianças e familiares.

Quase 4.000 crianças e 
adolescentes se beneficiaram 
do projeto Escola Esportiva Luis 
Calvo Sanz desde 2010

Em 2019, a Escola Esportiva Luis Calvo Sanz aposta 
também na formação de jovens com a criação da 
oficina “Meu primeiro emprego”

  235 participantes na Escola Esportiva Luis Calvo Sanz, dos quais 15% são crianças e adolescentes.
  49% dos participantes são filhos de funcionários.

Através da Escola Esportiva Luis Calvo Sanz a companhia busca atingir os seguintes 
objetivos:

EL SALVADOR

2019 2018

Retribuição Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Sede Conchagua 80 29 109 109 34 143

Sede La Unión 119 7 126 36 11 47

Porcentagem de participação 84% 15% 235 76% 24% 190

Escola Esportiva Luis Calvo Sanz - Participação por gênero

Promover a participação de filhos e familiares de colaboradores do Grupo Calvo a 
fim de fortalecer suas habilidades e prevenir situações de violência.1

Promover os direitos à recreação, à educação e à saúde.2

Contribuir para a redução da gravidez em adolescentes através da educação e 
da permanência em aula.3

Fortalecer habilidades de convivência e capacidades motoras através do 
esporte.4

Envolver pais de família e professores para fomentar a corresponsabilidade na 
obtenção dos objetivos.5

Promover o voluntariado corporativo e comunitário (os monitores do 
programa são voluntários da zona).6

Promover a igualdade de gênero através do aumento na participação de 
meninas e adolescentes.7

413-2
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Juntos pelo Rio 
As fábricas do Grupo Calvo no Brasil se situam 
no município de Itajaí, que se encontra nas 
margens do rio Itajaí-Açu. Este rio corre por parte 
da Reserva Biológica Canela Preta, uma área 
protegida. Através da sua filial brasileira Gomes 
da Costa, o Grupo Calvo tem apoiado pelo 
sexto ano consecutivo a iniciativa “Juntos pelo 
Rio, um evento anual organizado pelo SEMASA 
(Serviço Municipal de Água, Saneamento 
Básico e Infraestrutura), cujo objetivo é limpar 
as margens dos rios Itajaí-Açu, Itajaí-Mirim e 
Gravatá. Os participantes conseguiram coletar 
cerca de nove toneladas de resíduos. Nesta 
edição, a oitava desde o lançamento do projeto, 
participou um total de 175 voluntários do 
Grupo Calvo, diante dos 74 do ano anterior. Esta 
mobilização em favor da preservação do meio 
ambiente e dos recursos hídricos foi realizada dia 
23 de março, por conta do Dia Mundial da Água.

Dia da Criança no Brasil 
Por conta do Dia da Criança no Brasil, o Grupo 
Calvo com sua marca Gomes da Costa promoveu 
um dia especial para os filhos dos colaboradores, 
convidando-os a visitar a fábrica onde estes 
trabalham, com o objetivo de mostrar-lhes um 
pouco mais do ambiente de trabalho de seus 
pais. Esta iniciativa foi realizada pela primeira vez 
em 2019 e participaram 124 crianças.

BRASIL

Empresa signatária do 
Movimento Nacional ODS - SC
O Grupo Calvo, através da sua marca Gomes 
da Costa, é uma das empresas signatárias 
do Movimento Nacional ODS - Santa 
Catarina. Este movimento social, de caráter 
não partidário, plural e ecumênico, reúne 
voluntários com o objetivo de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da sociedade de 
Santa Catarina, estado onde está localizado o 
município de Itajaí. Tem como objetivo cumprir 
com os compromissos da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Ser signatário significa acordar a construção 
de uma sociedade melhor, socialmente 
inclusiva, ambientalmente sustentável 
e economicamente equilibrada. Este 
posicionamento se alinha com perfeição à 
estratégia do Grupo Calvo, que requer uma 
ação centralizada no desenvolvimento social 
e sustentável, gerando valor para todas as 
partes interessadas.

 

Contribuições locais da 
Fundação Luis Calvo Sanz  
O Grupo Calvo é uma das indústrias mais 
relevantes e reconhecidas na Comunidade 
da Galícia, devido à sua estreita ligação 
com a comunidade local por parte a marca 
em Carballo e na província de La Coruña. 
Em resposta às expectativas dos grupos de 
interesse locais, a companhia se envolve 
ativamente nas diferentes necessidades 
sociais existente no entorno da fábrica de 
Carballo. Em consequência, a Fundação 
Luis Calvo Sanz tem sido classificada pela 
Junta de Galicia como de “interesse cultural 
galego” e em 2019 realizou 36 contribuições 
econômicas entre as quais se destacam as 
destinadas à promoção do esporte (futebol, 
basquete ou handebol) e a cultura local 
(promoção da leitura, concursos de fotografia 
e eventos locais).

ESPANHA

Doações de produtos próprios 
a Bancos de Alimentos e 
organizações sociais
O compromisso do Grupo Calvo com as 
necessidades sociais de determinadas 
coletividades vulneráveis, especialmente as 
vinculadas às necessidades alimentares, faz com 
que ele colabore há anos com instituições como 
o Banco de Alimentos ou outras organizações 
sociais através da doação de produtos e doações 
econômicas que possam ajudar a melhorar a 
vida dos mais necessitados.

Dia da Criança na planta de 
Carballo (Espanha)
Da mesma forma que no Brasil, pela primeira 
vez foi celebrado na Espanha o Dia da Criança 
com visita e atividades na planta. No dia 22 
de junho de 2019, as crianças acompanharam 
seus pais e avós para conhecer de perto o lugar 
onde estes trabalham. O evento foi animado 
com atividades lúdicas e um lanche para toda a 
família. Participou um total de 63 pessoas.
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Prêmio do Programa de Selo Social 
Itajaí (Brasil) 

Em setembro de 2019, Gomes da Costa, a marca brasileira do 
Grupo Calvo, foi reconhecida por suas ações através do Selo Social 
de Itajaí, um programa que estimula o cumprimento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU), 
através do reconhecimento de empresas e organizações públicas e 
privadas da sociedade civil e as pessoas organizadas, que realizam 
investimentos internos e sociais em benefício da sociedade.

Reconhecimento pelo Fundo  
Centro-Americano de Mulheres 

O Grupo Calvo foi reconhecido pelo Fundo Centro-americano de 
Mulheres por conta do lançamento da pesquisa sobre práticas de 
Responsabilidade Social Empresarial relacionadas com direitos 
humanos e trabalhistas das mulheres na Nicarágua, El Salvador e 
Guatemala. O reconhecimento destaca a contribuição da empresa 
com questões de igualdade de gênero e respeito aos direitos 
humanos no entorno de sua planta de produção em La Unión 
(El Salvador), que abastece aos mercados europeus e centro-
americanos, através de distintas iniciativas como sua  
Escola Esportiva Luis Calvo Sanz em La Unión.

Reconhecimento da  
Escola Esportiva Luis Calvo Sanz

Em 2019, a Escola Esportiva Luis Calvo Sanz foi reconhecida como 
finalista na X Edição dos Prêmios Corresponsáveis, na categoria 
grandes empresas e fundações de empresa.

Prêmios e reconhecimentos
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PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

85    
Projetos  
de I+D+i  
realizados

4,6 M€ 
Investidos
em I+D+i 

65.641
Horas 
dedicadas a I+D+i

12
Lançamentos 
de novos produtos

A inovação faz parte da identidade do 
Grupo Calvo, o que nos permite converter 
as marcas do Grupo Calvo em líderes em 
nossos mercados de referência.

COMPROMISSO 
RESPONSÁVEL
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Desde 2017, o Grupo Calvo busca atingir a 
excelência operacional através do desenvolvimento 
do Calvo Excellence System (CES), um sistema de 
gestão baseado na metodologia kaizen (melhoria 
contínua), dividido em quatro níveis e baseado na 
otimização de processos para atingir a máxima 
eficiência. Este ano, a companhia consolidou 
sua implantação na Divisão Europa com o uso 
de ferramentas para a execução de melhorias e 
resolução de problemas.

O laboratório de pesquisa e desenvolvimento de La Unión (El Salvador) 
trabalhou durante 2019 na implementação de uma metodologia para obter 
a padronização de processos no desenvolvimento de novos produtos e a 
manutenção unificada de toda a informação. O lançamento deste projeto teve 
oito fases de implementação, e seus resultados puderam melhorar o controle e 
padronização dos processos de desenvolvimento de produtos novos.  
Este feito contribui também com a melhora de resultados nas auditorias 
externas associadas.

O Grupo Calvo tem conseguido 
reduzir custos de fabricação e gerar 
um significativo retorno financeiro 
mediante a reformulação de algumas 
das linhas de produção de sardinhas e 
atum da fábrica do Brasil. A otimização 
de processos produtivos tem ajudado 
a tornar mais eficiente a fabricação 
destes produtos, sempre sob parâmetros 
de melhora contínua.

Consolidação do sistema de gestão 
empresarial Calvo Excellence System 
(CES) na Divisão Europa

Padronização e implementação do 
procedimento de desenvolvimento 
de novos produtos

Reformulação de produtos 
e otimização de processos 
produtivos  

Assim foi  

2019...
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Compromisso Responsável 2025 
Fazemos produtos nutritivos e saudáveis capazes de ser 
armazenados e distribuídos pelo mundo todo

Dentro da visão do Grupo Calvo, os eixos sobre os quais se organiza o trabalho são a inovação, a matéria 
prima de qualidade e uma produção plena e eficiente. A inovação é chave e por isso a companhia dedica 
um esforço especial à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. De acordo com a visão da 
companhia, foi definido um objetivo específico que é transversal a toda a cadeia de valor.

O Grupo Calvo se compromete a manter os padrões 
atuais de sódio, gorduras saturadas e açúcares em 
seus produtos, para garantir uma oferta de 100% de 
produtos saudáveis.

Qualquer novo produto que seja oferecido ao mercado deverá 
igualar ou superar os padrões atuais. Todos os produtos 
fabricados e comercializados pelo Grupo Calvo são ricos em 
proteínas, vitaminas e ômega-3, e não possuem conservantes.

100% 
De produtos  
nutritivos e saudáveis
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O valor da inovação
A inovação é a ferramenta que gera vantagens competitivas, tanto através de processos como de 
produtos finais postos à disposição do consumidor. Apostamos na inovação como meio para atingir 
a excelência e a satisfação de nossos consumidores

O Grupo Calvo define a inovação como a ferramenta que gera vantagens competitivas, tanto através dos processos como dos produtos finais postos à 
disposição do consumidor. Por esta razão, a companhia aposta na inovação como meio para atingir a excelência e a satisfação de seus consumidores. Isto 
converteu-se em um valor da marca que a identifica como referência no setor de conservas.

A atividade do Grupo Calvo na área de inovação trabalha em duas áreas de ação, que perseguem quatro grandes objetivos:

Eixos estratégicos associados: 
  Crescimento rentável e sustentável
  Excelência operacional

Desenvolvimento e melhoria de produtos 

Desenvolvimento e melhoria 
dos processos produtivos

Obtenção de vantagem competitiva 
através de produtos inovadores no setor 
das conservas de peixe

Presença em novas localidades 
com produtos que se adaptem 
aos gostos e necessidades locais

Eficiência nas operações  
e redução de impactos no  

meio ambiente

Presença em novos segmentos de mercado diferentes das 
conservas de peixe através do desenvolvimento de novos produtos
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Tanto o desenvolvimento e melhoria dos 
produtos como dos seus processos produtivos 
são áreas de ação fundamentais para  
a companhia.

O Grupo Calvo se caracteriza pela busca 
constante de novos formatos e produtos 
que lhe permitam diferenciar-se de seus 
concorrentes, assim como crescer dentro  
do setor.

A companhia também é hoje uma referência 
graças ao seu empenho em estimular novos 
processos de otimização através de um 
forte investimento industrial. Além disso, a 
implantação de novas tecnologias e sistemas 
avançado de gestão da produção oferece ao 
Grupo Calvo uma maior flexibilidade na hora 
de adaptar-se aos novos desafios do setor e 
às demandas dos consumidores. Da mesma 
maneira, estes processos e suas revisões 
permitem alavancar um modelo de negócios 
mais sustentável.

O investimento dedicado a I+D e à 
inovação tecnológica este ano foi inferior 
ao realizado no exercício de 2018, dado 
que em 2018 foi realizada um importante 
investimento associado à aquisição de novos 
equipamentos para o Plano Industrial da 
fábrica que o Grupo Calvo mantém  
na Espanha.

Cada uma das marcas e localidades onde o Grupo Calvo vende seus produtos tem diferentes 
particularidades, por isso a companhia desenvolve estratégias de inovação de acordo com seus 
consumidores, seguindo os valores e objetivos da companhia.

Em 2019 dedicamos 4,6 milhões de euros à pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica para o 
desenvolvimento de 85 projetos

Número de projetos de I+D+i realizados

Investimento em I+D+i (€)

Horas investidas em projetos de I+D+i

2016 2017 2018 2019 2020

99 97

85

2016 2017 2018 2019 2020

7.862.517

4.597.288

2.641.954

2016 2017 2018 2019 2020

75.869

65.641

37.674

Pesquisa e Desenvolvimento

Inovação Tecnológica

2019 2018 2017

Número de projetos realizados 77 73 82

Investimento em I+D (€) 738.716,14 1.135.883,48 1.297.634,40

Horas dedicadas a projetos de I+D 25.060,48 28.301,92 31.690,70

Número de patentes registradas - 1 -

Subsídios recebidos (€) 0 0 265.062,60

2019 2018 2017

Número de projetos realizados 8 24 17

Investimento em IT (€) 3.858.572,06 6.726.633,39 1.344.319,60

Horas dedicadas a projetos de IT 40.580,93 47.567,33 5.983,00
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Melhoria e desenvolvimento de processos
A aposta em novas tecnologias e sistemas avançados de gestão da produção nos oferecem uma 
maior flexibilidade na hora de nos adaptarmos aos novos desafios do setor e às demandas dos 
consumidores, assim como garantir uma produção mais sustentável

O sistema de gestão Calvo Excellence 
System (CES) estabeleceu as bases para o 
desenvolvimento industrial e de inovação de 
todos os processos do Grupo Calvo em todas as 
áreas e localidades.

Os objetivos perseguidos por este sistema de 
gestão são os seguintes:

1. Obtenção de uma vantagem competitiva 
através de produtos inovadores no setor de 
conservas de peixe. 

2. Presença em novas localidades com produtos 
que se adaptem aos gostos e necessidades 
locais.

3. Presença em novos segmentos de mercado 
diferentes das conservas de peixe através do 
desenvolvimento de novos produtos.

4. Eficiência nas operações e redução de 
impactos no meio ambiente.

Desde 2017, o Grupo Calvo está imerso no 
processo de atingir a excelência operacional 
através do desenvolvimento deste sistema de 
gestão baseado na metodologia kaizen2 de 
melhoria contínua, que promove a visão dos 
problemas como oportunidades de melhoria, 
apostar na mudança de pequenas rotinas, 
aplicar soluções de “senso comum” e baixo custo, 
melhorar todos os dias, questionar tudo sem 

paradigmas, e eliminar ou reduzir desperdícios 
em favor de uma maior eficiência. A implantação 
operacional do Calvo Excellence System é 
realizada em quatro níveis: a construção 
de reuniões normalizadas das equipes, a 
organização física e informática dos espaços de 
trabalho, a padronização de procedimentos e a 
implementação de ferramentas avançadas para 
a execução de processos e tarefas. Este ano, a 
companhia conseguiu a consolidação completa 
deste desafio na Divisão Europa, ao completar o 
nível quatro desta metodologia. Paralelamente, 
na Divisão América a implantação continua seu 
desenvolvimento.

A seguir, destacamos alguns dos marcos 
mais significativos relativos à melhoria e 
desenvolvimento de processos em 2019:

Otimização do processo de preparação de 
molhos na fábrica da Espanha.

Em fevereiro de 2019, os departamentos 
de I+D, Qualidade e Produção da fábrica da 
Espanha começaram a trabalhar na otimização 
do processo de elaboração de molhos para os 
produtos da marca Calvo. Atingir o resultado 
esperado requer um plano adequado de controle 
para garantir a qualidade. Até agora, a fábrica 
tem definido instruções técnicas e procedimentos 
operacionais para garantir a robustez do 
processo. Dessa maneira, foi criado um posto 

específico para garantir a elaboração ótima dos 
molhos e foi administrada formação técnica aos 
funcionários em matéria de alérgenos.

Nova metodologia de controle de pescado 
para os testes de I+D+i em La Unión

Em setembro de 2019, a fábrica de El Salvador 
implantou uma metodologia para controlar e 
verificar o pescado solicitado para os testes de 
I+D+i. Seu lançamento possibilitou um melhor 
controle da rastreabilidade da matéria prima 
utilizada, ao mesmo tempo que tem evitado 
possíveis confusões de espécie, tamanho, 
cozimento ou formato de limpeza para a 
elaboração dos testes e foram reduzidos os 
atrasos na elaboração de amostras para clientes.

Padronização do procedimento de 
desenvolvimento de novos produtos (oito 
etapas de desenvolvimento I+D+i) na fábrica 
de El Salvador

De agosto a dezembro de 2019, foi padronizado 
um novo procedimento para o desenvolvimento 
de novos produtos. Como resultado, foram 
desenhadas oito etapas de trabalho onde se 
consegue manter unificada toda a informação 
vinculada ao desenvolvimento, melhorando seu 
controle, facilitando sua consulta e apresentação 
diante de auditorias externas.

Melhoria de custos nas fórmulas das marcas 
Gomes da Costa e Mar de Plata Para o 
Mercado de Cam-Caribe

Em novembro de 2019 foi completada na 
fábrica de El Salvador um projeto iniciado em 
finais de 2018 para melhorar os custos de 
produção das 13 fórmulas comercializadas sob 
as marcas Gomes da Costa e Mar de Plata 142g 
e 230g. Como resultado deste esforço, além da 
importante redução de custos, foi obtida uma 
boa acolhida do produto resultante por parte dos 
clientes.

Utilização das aparas de sardinha como 
matéria prima para a sardinha ralada

Em 2019 começou na fábrica do Brasil um 
projeto que culminará no princípio de 2020, 
para a utilização das aparas remanescentes da 
embalagem de sardinhas inteiras como matéria 
prima para os produtos de sardinha ralada, o que 
permite um melhor aproveitamento da matéria 
prima, a redução do desperdício do alimento e 
uma importante economia de custos.

2   Palavra de origem japonesa na qual kai significa mudança, e zen para algo melhor. Descreve uma metodologia baseada na melhoria contínua e na 
otimização de processos para atingir a máxima eficiência. 127
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Melhoria e desenvolvimento de produtos
Nos caracterizamos pela busca constante de novos formatos e produtos que nos permitam 
diferenciar-nos dos nossos competidores, assim como crescer dentro do setor

Os produtos do Grupo Calvo são comercializados através das suas marcas líderes: Calvo, Nostromo e Gomes da Costa, e outras secundárias como 88, 
Razo, San Marco, Mar de Plata, Luis Calvo Sanz, Eureka ou Faro. O lançamento de novos produtos responde à combinação de uma extensa análise das 
necessidades do consumidor nos mercados nos quais o Grupo Calvo opera, e do trabalho conjunto com os departamentos de inovação.

Durante o ano trabalhamos em diferentes projetos de melhoria e desenvolvimento de produtos. Por um lado, focados no projeto de novos produtos (das 
marcas do Grupo Calvo e de marcas de distribuidor), abrindo com isso novas oportunidades de mercado e a captação de novos clientes. Por outro, também 
trabalhamos na reformulação de produtos já existentes, como os executados nas linhas de produção de sardinhas e atum da fábrica de produto final de 
Itajaí (Brasil), onde conseguiu-se reduzir significativamente os custos de fabricação.

Em 2019 lançou-se ao mercado um total de 12 novos produtos, baseados em atributos de sabor, praticidade, saúde e sustentabilidade. Sete dos 
lançamentos foram desenhados com critérios de sustentabilidade, como o bonito MSC ecológico e o atum canário pescado com linha da marca Calvo e a 
sardinha ralada 88 em molho de tomate e em óleo3. 

3   Mais informação no capítulo Clientes e Consumidores.
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DADOS 
ECONÔMICOS E 
TRANSPARÊNCIA 
FISCAL

593,9 M€    
Faturamento

+15 % EBITDA 

84,5 M€
Transferidos 
ao pessoal

+4 % 
valor econômico  
distribuído

Atingir um crescimento rentável 
e sustentável é um dos três eixos 
estratégicos da nossa companhia. 

COMPROMISSO 
RESPONSÁVEL

103-1, 103-2, 103-3, 201-1
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Resumo financeiro
Durante 2019 faturamos 593,9M€, 2% a mais que em 2018, e nosso lucro operacional 
aumentou 15%, atingindo os 45,3 M€ de EBITDA

O faturamento consolidado da companhia 
viu-se afetado por uma nova desvalorização do 
real brasileiro, e, em menor medida, pela queda 
do peso argentino em 2019, o que teve um 
impacto negativo sobre as contas. Na Europa, 
em contrapartida, os mercados da Espanha e 
Itália continuaram incrementando suas vendas 
e favorecendo de maneira positiva o conjunto da 
companhia.

O valor econômico distribuído divide-se da 
seguinte maneira:

Gastos operacionais 

Valor econômico distribuído

Gastos de pessoal 
Pagos a governos (Impostos) 

Em 2019, o Grupo Calvo teve presença em 
65 países com cerca de 1.500 referências de 
produto comercializado. A gestão da companhia 
está focada na geração de valor sustentável 
tanto para a companhia como para seus grupos 
de interesse. Atingir um crescimento rentável e 
sustentável é um dos três eixos estratégicos da 
organização.

O modelo de negócios do Grupo Calvo permitiu-
lhe gerar um valor econômico superior ao do 
exercício do ano anterior

Valor econômico gerado e distribuído (em M€)

Pagos a fornecedores de capital 
Investimentos na comunidade 

80%

14%

4%

1%1%

583,60
593,86

561,40
586,10

22,20 7,76

2018 2019

Valor econômico 
gerado

Valor econômico 
distribuído

Valor econômico 
retido
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Informação Fiscal
Lucros obtidos por país
A visão do Grupo Calvo é ser percebido pelo 
consumidor como uma referência que satisfaz 
suas necessidades de produtos alimentícios 
elaborados organizando seu trabalho em 
torno de três eixos: inovação, matéria prima de 
qualidade e produção plena e eficiente. Com 
o objetivo de satisfazer as necessidades dos 
consumidores e adaptar-se a cada mercado, 
o portfolio está em constante evolução, o que 
permite gerar vendas de forma sustentável.

Impostos pagos sobre lucros
O compromisso do Grupo Calvo nos territórios 
nos quais opera é demonstrado através 
da gestão responsável e da geração de 
oportunidades. Dentro desta gestão inclui-se 
o cumprimento das obrigações financeiras 
e tributárias que lhe correspondem. Por 
outro lado, a companhia empenha os 
recursos necessários para amenizar o risco 
de descumprimento naqueles países onde 
as regulamentações financeiras e contábeis 
variam significativamente. Em 2019 a cifra de 
impostos pagos sobre lucros foi de 5,3M€ 
(3,6M€ em 2018).

Subsídios públicos recebidos
Durante 2019 o Grupo Calvo não recebeu 
subsídios públicos, assim como em 2018.

Guatemala
-87 -198

(2018)

Brasil
17.955 9.907

(2018)

Argentina
366

-1.803
(2018)

Costa Rica
1.313

-1.054
(2018)

El Salvador
13.636

13.912
(2018)

Espanha
20.271

15.309
(2018)

Itália
2.870 1.519

(2018)

Lucros antes de impostos e ajustes de 
consolidação por país (k€)

- 291
(2018) Outros

- 268
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SOBRE  
ESTE  
RELATÓRIO

O presente relatório presta contas acerca do desempenho referente ao exercício de 2019 
nos âmbitos social, ambiental, econômico e de bom governo das sociedades sob a matriz 
do Grupo Calvo em todas as localidades em que desenvolve suas atividades: Espanha, 
Itália, Brasil, Argentina, Costa Rica, Guatemala e El Salvador1.

O quadro internacional de referência empregado foi o estabelecido pela Global Reporting Initiative (GRI). O 
Relatório foi elaborado em conformidade com os GRI Sustainability Reporting Standards (GRI SRS) 2016 e de 
acordo com os requerimentos do GRI G4 Food Processing Sector Disclosures 2010.

Ao longo do relatório foram incluídas etiquetas para assinalar a correspondência dos conteúdos com os 
indicadores GRI reportados.

Este relatório cumpre com os critérios estabelecidos pela Lei 11/2018, do dia 28 de dezembro, através da qual 
se modifica o Código de Comércio, o texto consolidado da Lei de Sociedades de Capital aprovado pelo Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julho, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, da Auditoria de Contas, em matéria 
de informação não financeira e diversidade. Em conformidade com a citada legislação, este relatório, na 
medida em que é Demonstrativo de Informação Não Financeira (EINF), foi objeto de verificação por parte da 
PwC (PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.). O Relatório de verificação independente está incluso no anexo 
deste documento.

O Relatório anual do Grupo Calvo é publicado anualmente desde 2017 e é de acesso público através da web:  
www.grupocalvo.com

Se tiver alguma dúvida sobre o processo de elaboração do presente documento, 
sobre a informação que contém ou desejar dados adicionais sobre algum dos 
temas reportados, por favor dirija sua consulta ao departamento de RSC e 
Comunicação: rsc@calvo.es

1  Mais informações no capítulo Grupo Calvo no mundo.

102-45, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54

102-53
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Aplicação do padrão de referência

O Grupo Calvo, de acordo com seu compromisso de transparência, levou em consideração os princípios relativos à definição do 
conteúdo e da qualidade do relatório, conforme o Guia para elaboração de memórias de sustentabilidade da Global Reporting Initiative

MATERIALIDADE

Abordando os aspectos que refletem 
os impactos econômicos, ambientais 
e sociais significativos da organização 
e que influem substancialmente nas 
avaliações e decisões dos grupos de 
interesse.

IMPARCIALIDADE

Ao abordar tanto os 
aspectos positivos como 
negativos do exercício, o 
que ajuda a formar uma 
imagem fiel da companhia.

COMPARABILIDADE

Ao disponibilizar o histórico 
de dados quantitativos  

nas magnitudes das quais 
se dispõe. 

PRECISÃO

Ao pontuar a fonte das 
informações ou outros 

detalhes necessários para 
entender o alcance de 
cada dado apresentado.

PONTUALIDADE

Ao cumprir o 
compromisso de 

informar anualmente 
sobre o desempenho 
da companhia.

CLAREZA

Ao empregar uma 
linguagem de fácil 

compreensão por parte 
de todos os possíveis 

usuários do documento.

CREDIBILIDADE

Ao publicar informação que 
teve sua origem nos sistemas 

de gestão da organização e 
foi colhida pelo Sistema de 

Reporte de Indicadores 
do Grupo Calvo.

INCLUSÃO DOS 
GRUPOS DE INTERESSE

Indicando quais são os grupos de 
interesse e como foi a resposta 
dada às suas expectativas

CONTEXTO DE 
SUSTENTABILIDADE

Oferecendo uma imagem 
ampla sobre o desempenho da 
organização nos âmbitos extra 
financeiros.

ABRANGÊNCIA

Abordando os aspectos materiais, 
sua cobertura e efeitos significativos 
a partir do triplo ponto de vista da 
sustentabilidade, para facilitar a análise 
do desempenho da organização por 
parte dos grupos de interesse durante o 
período de reporte.

Além dos quatro princípios para a determinação dos conteúdos, no processo de elaboração do relatório foram levados em 
consideração os princípios que avaliam a qualidade do documento.
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Processo de elaboração

A elaboração deste relatório seguiu 5 fases principais:

DEFINIÇÃO DE 
ASSUNTOS RELEVANTES

COLETA DA 
INFORMAÇÃO

REDAÇÃO DO 
RELATÓRIO

VERIFICAÇÃO 
EXTERNA

APROVAÇÃO DO 
CONTEÚDO

Identificação dos assuntos 
relevantes sobre os quais 
informar através da 
elaboração de um estudo 
de materialidade que 
incorpora a visão dos 
grupos de interesse da 
organização.

A informação necessária 
para a elaboração do 
relatório é coletada através 
do Sistema de Reporte de 
Indicadores do Grupo Calvo 
para o caso de informação 
quantitativa, e através dos 
responsáveis das diferentes 
áreas da companhia, para a 
informação qualitativa.

A redação deste relatório 
segue os princípios 
estabelecidos na subseção 
Aplicação do padrão de 
referência, assim como os 
requisitos estabelecidos pela 
Lei 11/2018. É realizada em 
colaboração com todas as 
áreas implicadas e sob a 
coordenação da direção de 
RSC e Comunicação.

Em conformidade com a 
lei 11/2018, este EINF é 
objeto de verificação por 
parte de um verificador 
externo. O relatório de 
verificação independente 
está incluso em anexo a 
este documento.

O presente relatório 
é elaborado junto 
às contas anuais 
da companhia pelo 
Conselho Administrativo 
e aprovado pela Junta 
Geral de Acionistas.

1 2 3 4 5

102-46
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Processo de identificação dos assuntos relevantes
Ouvimos nossos grupos de interesse

O Grupo Calvo atualizou sua matriz de assuntos relevantes para o exercício 2019 
levando em consideração:

O processo de análise foi composto por três fases principais:

A seleção de assuntos está baseada na 
análise de materialidade do exercício 
anterior, atualizada conforme os 
requisitos incluídos na Lei 11/2018, 
de 28 de dezembro, através da qual 
se modifica o Código de Comércio, o 
texto consolidado da Lei de Sociedades 
de Capital aprovado pelo Real Decreto 
Legislativo 1/2010 de 2 de julho, e a Lei 
22/2015, de 20 de julho, de Auditoria 
de Contas, em matéria de informação 
não financeira e diversidade.

O objetivo da segunda fase foi 
conhecer a estratégia da companhia, 
a proposta de valor e os princípios que 
guiam suas atuações.

Na terceira fase foi realizada a identificação e priorização externa através de 
consultas aos seguintes grupos de interesse:

Análise dos critérios relativos à 
gestão ambiental, social e de 
governo (ASG) de referências 

em sustentabilidade e analistas 
(Sustainability Accounting Standard 

Board, Global Reporting Initiative, 
Dow Jones Sustainability Index).

Análise de imprensa e redes 
sociais de janeiro/2019 a 

janeiro/2020.

Publicações de referência de 
entidades setoriais e ONGs 

(Marine Stewardship Council, 
Greenpeace).

Consulta à Amfori, associação de 
comércio exterior.
Questionário online para 
fornecedores de diferentes 
localidades (18 respostas).
 

Publicações de referência de 
organizações internacionais entre 
as quais se incluem organismos 
de reconhecimento internacional 
(World Business Council for 
Sustainable Development, Scientific 
Technical and Economic Committee 
for Fisheries).

Análises de tendências e principais 
desafios do setor.

Questionário online para 
clientes de diferentes 

localidades (27 respostas).

Duas entrevistas em 
profundidade: 

Direção Geral Divisão América e 
Direção Geral Divisão Europa

Consultas online a 30 diretores e 
responsáveis de área, e ao CEO

   A estratégia da companhia, suas fortalezas e sua proposta de valor
   O entorno competitivo
   Os riscos e oportunidades associados ao setor

REVISÃO DO  
CONTEXTO E FONTES  
DE REFERÊNCIA

CONSULTA JUNTO À 
ALTA CÚPULA DO GRUPO 
CALVO E AO CEO

CONSULTA A GRUPOS DE INTERESSE EXTERNOS3

21

Referências em sustentabilidade

Imprensa e redes sociais

Entidades setoriais e ongs

Fornecedores

Organismos internacionais

Concorrentes

Clientes

102-47, 102-21, 102-42, 102-43, 102-44
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Inovação/Eficiência

Pesca Sustentável

Suprimento responsável 
e Direitos Humanos

Desenvolvimento dos 
funcionários

Bom governo, ética e 
conformidade

Segurança e saúde

Qualidade e Segurança 
alimentar

Gestão de marca 
e reputação

Gestão de 
riscos

Gestão do 
impacto 

ambiental
Rotulagem 
de produto

Práticas 
laborais

Comunicação com os 
grupos de interesse e 

presença no setor

Alimentação saudável e 
hábitos de consumo

Uso sustentável dos recursos e 
economia circular

Internacionalização e 
desenvolvimento do negócio

Fiscalidade responsável

Impacto  
socioeconômico

Relações institucionais e com 
Administrações Públicas

Adaptação do modelo de 
negócios à mudança climática

MC

MC

C

C

C

I
I I

II
E

I

E

I

I

I

I

E

1

E

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

POUCO RELEVANTE EMERGENTE IMPORTANTE CRÍTICO ALTAMENTE CRÍTICO

ALTAM
ENTE CRÍTICO

CRÍTICO
IM

PORTANTE
EM

ERGENTE
POUCO RELEVANTE

Esta análise deu como resultado uma listagem de 20 assuntos relevantes, distribuídos da seguinte forma sobre a matriz de materialidade da companhia. Os assuntos citados refletem o 
ponto de vista do negócio e as expectativas de seus principais grupos de interesse. Como se observa a seguir, são categorizados de acordo com sua posição como “altamente crítico”, “crítico”, 
“Importante”’, “emergente” e “pouco relevante”.

Assuntos relevantes

AC Pesca Sustentável

AC Inovação/Eficiência

C Suprimento responsável e Direitos Humanos

C Bom governo, ética e conformidade

C Desenvolvimento dos funcionários

I Internacionalização e desenvolvimento do negócio

I Uso sustentável dos recursos e economia circular

I Alimentação saudável e hábitos de consumo

I Comunicação com os grupos de interesse e 
presença no setor

I Práticas laborais

I Impacto socioeconômico

I Segurança e saúde

I Qualidade e Segurança alimentar

I Gestão de riscos

I Gestão do impacto ambiental

I Gestão de marca e reputação

E Adaptação do modelo de negócios à mudança 
climática

E Relações institucionais e com Administrações 
Públicas

E Rotulagem de produto

E Fiscalidade responsável

O foco de atuação do Grupo Calvo se dirige aos assuntos identificados como mais relevantes 
e críticos tanto para a própria companhia como para seus principais grupos de interesse, 
destacando este ano “Pesca sustentável” e “Inovação e eficiência”

Nota explanatória: a análise da materialidade mencionada neste capítulo foi executada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020, semanas antes da 
OMS (Organização Mundial da Saúde) classificasse o surto de SARS_Cov2 como pandemia. Os resultados obtidos se o exercício tivesse sido realizado nos 
meses posteriores a esta declaração poderiam diferir dos atuais.

AC Altamente 
crítico C Crítico I Importante

E Emergente PR Pouco relevante
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São 17 objetivos, agrupados em três áreas chave 
para a organização: oceanos, meio ambiente e 
pessoas, que marcam as diretrizes do Grupo para 
a gestão responsável do negócio, aumentando 
sua eficiência e reduzindo os impactos negativos 
associados à sua atividade.

O grau de concretização destes objetivos 
é verificado anualmente por um terceiro 
independente.

Glossário de objetivos 2025 
Indicadores 2019 associados aos Objetivos 2025 de Compromisso Responsável do Grupo Calvo

Os objetivos 2025 do Compromisso Responsável do Grupo Calvo materializam a estratégia 
de gestão responsável da companhia para o período 2020-2025

Oceanos Meio ambiente Pessoas

   100% dos filetes de atum de nossas 
marcas serão sustentáveis

   100% do produto pesqueiro com 
origem rastreada.

   30% de pesca FAD-free em  
nossa frota.

   300 FAD ativos por barco.

   100% FAD não enredantes e 
biodegradáveis.

   Gestão de resíduos no mar (plásticos 
e objetos).

   Reduzir em 10% o consumo de água 
por tonelada produzida.

   Reduzir em 10% o consumo de 
energia e as emissões por tonelada 
produzida.

   50% de eletricidade consumida de 
origem renovável.

   0 resíduos em aterros.

   95% de material reciclável nos 
produtos

   85% de materiais de origem reciclada 
ou certificados como sustentáveis.

   30% de mulheres no Comitê 
de Direção e 44% em cargos 
intermediários.

   36 horas de formação por funcionário.

   Reduzir em 10% os índices de 
frequência e gravidade.

   100% dos fornecedores críticos ou de 
alto risco auditados por um terceiro.

   100% de produtos nutritivos e 
saudáveis (manter padrões atuais de 
sódio, gorduras saturadas e açúcares).

compromisso 
responsável
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Definição

Garantir que todos os filetes de atum1 utilizados nos produtos das marcas Calvo, Gomes da Costa e 
Nostromo, sejam capturados pela frota do Grupo Calvo ou pela de terceiros, tenham uma origem 
responsável e sustentável.
Considera-se atum responsável e sustentável todo aqueles que cumpra uma ou várias das seguintes 
características:
   Atum pescado FAD-free, quer dizer, capturado sem o uso de dispositivos de agrupamento de peixes 
(Fish Aggregating Device, FAD). 

   Atum com certificação MSC (Marine Stewardship Council).
   Atum de embarcações certificadas pela APR (Pesca Responsável de Atum).
   Atum procedente de um Projeto de Melhoria de Atividade Pesqueira FIP (Fishery Improvement 
Project) robusto, classificado como A ou B pela fisheryprogress.org.

   Atum pescado mediante métodos de pesca seletivos (capturados um a um) como a pesca com 
vara e linha (Pole&Line).

Equivalências GRI e ODS

204_PRÁTICAS DE AQUISIÇÃO
304_BIODIVERSIDADE

304-2: impactos significativos das atividades, produtos e serviços na biodiversidade.

FP-2: porcentagem de compras verificadas de acordo com padrões internacionais de produção 
responsável.

DOS FILETES DE ATUM DE NOSSAS  
MARCAS SERÃO SUSTENTÁVEIS100 %

Definição

Proporcionar ao consumidor informação rastreável sobre a origem da matéria prima pesqueira dos 
produtos das marcas do Grupo Calvo que irá consumir como forma de garantir uma ação informada  
de compra.
Esta informação consiste nos seguintes parâmetros:
   Espécie.
   Zona de pesca da qual procede (zona FAO).
   Identificação do barco de captura, quando proceda de acordo com o tipo de produto servido.
   Data de captura.
   Arte de pesca utilizada, quando proceda de acordo com o tipo de produto servido.
   Porto de desembarque, quando proceda de acordo com o tipo de produto servido.
   Fábrica na qual foi processado e embalado.

A informação será acessível através da página web de cada uma das marcas no país onde os produtos 
forem comercializados.

Equivalências GRI e ODS

DE PRODUTO PESQUEIRO COM 
ORIGEM RASTREADA100 %

1  Inclui lombos e peixes inteiros, exclui migalhas e pedaços.

Oceanos Meio ambiente Pessoas

ODS14. Conservar e utilizar de forma sustentável 
os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável.

SUPRIMENTO 
RESPONSÁVEL

PESCA 
SUSTENTÁVEL

Onde encontrar neste relatório

ODS12. Garantir modalidades de consumo 
e produção sustentáveis

ODS14. Conservar e utilizar de forma sustentável 
os oceanos, os mares e os recursos marinhos para 
o desenvolvimento sustentável.

CLIENTES E 
CONSUMIDORES

Onde encontrar neste relatório
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Definição

Aumentar para 30% o volume de atum capturado sem o uso de dispositivos de agrupamento de 
peixes (Fish Aggregating Device, FAD) sobre o total de atum capturado pela frota do Grupo Calvo2.

Equivalências GRI e ODS

304_BIODIVERSIDADE
304-2: impactos significativos das  
atividades, produtos e serviços  
na biodiversidade.

DE PESCA SEM O USO DE FAD30 %
Definição

Reduzir a 300 o número de dispositivos de agrupamento de peixes (Fish Aggregating Device, FAD) 
utilizados por barco da frota do Grupo Calvo para a captura de atum. (Atualmente o número de FAD 
por embarcação está limitado legalmente a 450).

Equivalências GRI e ODS

304_BIODIVERSIDADE
304-2: impactos significativos das  
atividades, produtos e serviços  
na biodiversidade.

Definição

Conseguir que todos os FAD utilizados pela frota do Grupo Calvo, além de ser 100% não enredantes 
para evitar que espécies não objetivo da pesca possam ficar presas, sejam biodegradáveis, evitando 
assim que possam ter impacto no ecossistema marinho em caso de encalhe ou arrastamento.

Equivalências GRI e ODS

304_BIODIVERSIDADE
304-2: impactos significativos das  
atividades, produtos e serviços  
na biodiversidade.

FAD ATIVOS POR BARCO300

2  A frota do Grupo Calvo é composta por 12 navios: 7 atuneiros, 2 navios mercantes e 3 navios de apoio.

Definição

Promover iniciativas para a redução significativa de resíduos nos oceanos, iniciando diversos programas 
colaborativos de melhoria que incluam tanto a frota própria como a de terceiros.

Equivalências GRI e ODS

GESTÃO DE RESÍDUOS NO MAR (PLÁSTICOS E OBJETOS) FAD BIODEGRADÁVEIS E NÃO ENREDANTES100 %

PESCA 
SUSTENTÁVEL

ODS14. Conservar e utilizar de forma 
sustentável os oceanos, os mares e os 
recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável.

Onde encontrar neste relatório

PESCA 
SUSTENTÁVEL

Conservar e utilizar de forma sustentável os 
oceanos, os mares e os recursos marinhos 
para o desenvolvimento sustentável.

Onde encontrar neste relatório

PESCA 
SUSTENTÁVEL

ODS14. Conservar e utilizar de forma 
sustentável os oceanos, os mares e os recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Onde encontrar neste relatório

PESCA 
SUSTENTÁVEL

Conservar e utilizar de forma sustentável os 
oceanos, os mares e os recursos marinhos 
para o desenvolvimento sustentável.

Onde encontrar neste relatório

Oceanos Meio ambiente Pessoas
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Definição

Reduzir pelo menos em 10% o consumo de água do Grupo Calvo por tonelada de produto produzido 
tomando como referência o valor dos seguintes indicadores:

   Consumo de água nas fábricas e nos escritórios (em m3).

   Intensidade do consumo de água nas fábricas por tonelada de produto final (em m3/t)

Equivalências GRI e ODS

303_ÁGUA E EFLUENTES
303-1: Extração de água por fonte.
303-2: Fontes de água significativamente afetadas pela extração de água.
303-3: Água reciclada e reutilizada.

DE CONSUMO DE ÁGUA POR TONELADA 
PRODUZIDA-10 %

Definição

Reduzir em pelo menos 10% o consumo de energia do Grupo Calvo e as emissões de gases de  
efeito estufa geradas por tonelada de produto fabricado, tomando como referência o valor dos 
seguintes indicadores:
   Consumo de energia (combustível, vapor, eletricidade) nas fábricas (em GJ).
   Consumo de eletricidade em todos os centros (em GJ).
   Intensidade energética nas fábricas e escritórios por tonelada de produto fabricado (em GJ/t).
   Emissões de CO2eq nas fábricas por tonelada de produto fabricado.
   Intensidade das emissões de CO2eq (Alcance 1 e Alcance 2) nas fábricas por tonelada de 
produto fabricado (t CO2eq/t).

Equivalências GRI e ODS

DE CONSUMO DE ENERGIA E EMISSÕES POR 
TONELADA PRODUZIDA-10 %

302_ENERGIA
302-1: Consumo energético dentro da 
organização.
302-2: Consumo energético fora da 
organização.
303-3: Intensidade energética.
302-4: Redução do consumo energético.
302-5: Redução dos requerimentos 
energéticos dos produtos e serviços.

305_EMISSÕES
305-1: Emissões diretas de GEI (alcance 1).
305-2: Emissões indiretas de GEI ao gerar energia 
(alcance 2).
305-3: Outras emissões indiretas de GEI (alcance 3).
305-4: Intensidade das emissões de GEI
305-5: Redução das emissões de GEI
305-6: Emissões de substâncias que esgotam a 
camada de ozônio (SAO)
305-7: Óxidos de nitrogênio (NOX), óxidos de 
enxofre (SOX) e outras emissões significativas à 
atmosfera.

ODS12: Garantir modalidades de 
consumo e produção sustentáveis.

ODS13. Adotar medidas urgentes 
para combater a mudança 
climática e seus efeitos.

ODS6: Garantir a disponibilidade de água 
e sua gestão sustentável, e o saneamento 
para todos.

MEIO AMBIENTE

MEIO AMBIENTE

Onde encontrar neste relatório

Onde encontrar neste relatório

Oceanos Meio ambiente Pessoas
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Definição

Aumentar a proporção da eletricidade de origem renovável para 50% do total da eletricidade 
consumida nas fábricas e escritórios do Grupo.

Equivalências GRI e ODS

302_ENERGIA
302-1: Consumo energético dentro da organização.

DE ELETRICIDADE CONSUMIDA COM 
ORIGEM RENOVÁVEL50 %

Definição

Conseguir que nenhum resíduo daqueles considerados como não perigosos3, gerados tanto nas 
fábricas como nos escritórios, tenha como destino o aterro; quer dizer, obter a valorização (reciclagem, 
reutilização ou valorização energética) de 100% deste tipo de resíduos.

Este objetivo está diretamente vinculado com o projeto Calvo Resíduo Zero, que além disso busca 
reduzir o consumo de materiais de uso único.

Equivalências GRI e ODS

306_EFLUENTES E RESÍDUOS
306-2: Resíduos por tipo e método de eliminação.

RESÍDUOS EM ATERROS0

3  Considera-se resíduo não perigoso todo aquele que não apresenta riscos significativos para a saúde e o meio ambiente.

ODS12. Garantir modalidades de 
consumo e produção sustentáveis.

ODS13. Adotar medidas urgentes 
para combater a mudança climática 
e seus efeitos.

MEIO AMBIENTE

MEIO AMBIENTE

Onde encontrar neste relatório

Onde encontrar neste relatório

Oceanos Meio ambiente Pessoas
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Definição

Conseguir que pelo menos 95% dos produtos colocados pelo Grupo Calvo no mercado possam ser 
reciclados; e que pelo menos 85% dos materiais utilizados na produção sejam de origem reciclada ou 
estejam certificados como sustentáveis.

Equivalências GRI e ODS

301_MATERIAIS
301-1: Materiais utilizados por peso ou volume.
301-2: Insumos reciclados.
301-3: Produtos reutilizados e materiais de embalagem.

DE MATERIAL RECICLÁVEL NOS PRODUTOS E 95 %

Definição

Aumentar para 30% o número de mulheres no Comitê de Direção e para 44% o de cargos 
intermediários (responsáveis por equipes).

Equivalências GRI e ODS

401_EMPREGO
401-1: Novas contratações de funcionários e rotatividade de pessoal.

405_DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
405-1: Diversidade em órgãos de governança e funcionários.

DE MULHERES NO COMITÊ DE DIREÇÃO E 44% 
EM CARGOS INTERMEDIÁRIOS30 %

DE MATERIAIS DE ORIGEM RECICLADA OU 
CERTIFICADA COMO SUSTENTÁVEL85 %

ODS8: Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o 
trabalho digno para todos.

ODS5: Atingir a igualdade de gênero e empoderar a todas as 
mulheres e meninas.

MEIO AMBIENTE 
NOSSA EQUIPE

ODS12: Garantir modalidades de 
consumo e produção sustentáveis.

Onde encontrar neste relatório
Onde encontrar neste relatório

Oceanos Meio ambiente Pessoas

143

INFORMATIVO ANUAL 2019 GRUPO CALVO COMPROMISSO RESPONSÁVEL SOBRE ESTE RELATÓRIO ANEXOS



Definição

Atingir as 36 horas de formação por funcionário/ano, incluindo formatos online e presencial e cursos 
ministrados por pessoal próprio ou externo.

Equivalências GRI e ODS

404_FORMAÇÃO E ENSINO
404-1: Média de horas de formação ao ano por funcionário.

HORAS DE FORMAÇÃO POR FUNCIONÁRIO36

Definição

Reduzir em ao menos 10% a taxa de acidentes nos centros de trabalho, medida de acordo com dois 
indicadores:

    Índice de frequência: número de acidentes totais (com ausência + sem ausência) * 1.000.000 horas 
trabalhadas / número de horas totais trabalhadas.

   Índice de gravidade: número de dias de trabalho perdidos * 1.000.000 horas trabalhadas / número 
de horas totais trabalhadas.

       

Equivalências GRI e ODS

403_SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
 403-2: Tipos de acidentes e taxas de frequência de acidentes, doenças profissionais, dias perdidos, 
absentismo e número de mortes por acidente de trabalho ou doença profissional.

NOS ÍNDICES DE FREQUÊNCIA E 
GRAVIDADE-10 %

ODS12. Garantir modalidades de consumo e 
produção sustentáveis.

ODS8: Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o 
trabalho digno para todos.

NOSSA EQUIPE

NOSSA EQUIPE

Onde encontrar neste relatório

Onde encontrar neste relatório

Oceanos Meio ambiente Pessoas
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Definição

Avaliar e classificar anualmente em função do risco de descumprimento dos compromissos 
estabelecidos no Código de Conduta de Fornecedores do Grupo Calvo por conta dos fornecedores 
suscetíveis a serem auditados com base na metodologia BSCI (Business Social Compliance Initiative) 
da Amfori4. Aqueles que apresentarem um risco crítico ou alto após a avaliação interna serão 
auditados por um terceiro independente com o objetivo de cobrir 100% destes fornecedores em 2025.

Equivalências GRI e ODS

DE FORNECEDORES CRÍTICOS OU DE ALTO 
RISCO AUDITADOS POR UM TERCEIRO100 %

Definição

Manter os padrões atuais de sódio, gorduras saturadas e açúcares nos produtos do Grupo Calvo, para 
assegurar uma oferta de 100% de produtos nutritivos e saudáveis.

Qualquer novo produto que seja oferecido ao mercado deverá igualar ou superar os padrões atuais. 
Todos os produtos fabricados e comercializados pelo Grupo Calvo atualmente são 100% nutritivos e 
saudáveis: são ricos em proteínas, vitaminas e ômega-3, e não possuem conservantes.     

Equivalências GRI e ODS

417_MARKETING E ROTULAGEM
 417-1: Requerimentos para a informação e a rotulagem de produtos e serviços.

DE PRODUTOS NUTRITIVOS E SAUDÁVEIS 
(Manter padrões atuais de sódio, gorduras saturadas  
e açúcares)

100 %

414_AVALIAÇÃO SOCIAL DOS FORNECEDORES
414-1: Novos fornecedores que tenham passado 
por filtros de seleção de acordo com os critérios 
sociais.
414-2: Impactos sociais negativos na cadeia de 
suprimentos e medidas tomadas.

308_AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES
308-1: Novos fornecedores que tenham passado 
por filtros de seleção de acordo com os critérios 
ambientais.
308-2: Impactos ambientais negativos na 
cadeia de suprimentos e medidas tomadas.

FP-1: Porcentagem de compras realizadas de 
fornecedores que cumprem com a política de 
compras da companhia.
FP-2: Porcentagem de compras verificadas 
de acordo com os padrões internacionais de 
produção responsável.

4  https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

ODS3. Garantir uma vida sã e promover o 
bem estar para todos em todas as idades.

ODS12. Garantir modalidades de 
consumo e produção sustentáveis.

ODS8: Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o 
trabalho digno para todos.

Onde encontrar neste relatório

Onde encontrar neste relatório

SUPRIMENTO 
RESPONSÁVEL

CLIENTES E 
CONSUMIDORES

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO

Oceanos Meio ambiente Pessoas
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Funcionários 102-7, 102-8

DIVISÃO EUROPA

Funcionários por categoria 
profissional e gênero

Homens Mulheres Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Diretoria 10 10 3 3 13 13

Cargos intermediários I 43 89 (*) 18 75 (*) 61 164 (*)

Cargos intermediários II 49 - 44 - 93 -

Técnicos e administrativos 133 126 129 133 262 259

Operários I 99 234 (*) 120 1.214 (*) 219 1.448 (*)

Operários II 112 - 1.132 - 1.244 -

Oficiais e suboficiais 105 100 - - 105 100

Operários frota 300 297 - - 300 297

Totais 851 856 1.446 1.425 2.297 2.281

DIVISÃO AMÉRICA

Funcionários por categoria 
profissional e gênero

Homens Mulheres Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Diretoria 7 6 1 1 8 7

Cargos intermediários II 22 24 4 2 26 26

Cargos intermediários I 83 79 33 35 116 114

Técnicos e administrativos 236 258 193 170 429 428

Operários II 8 11 0 3 8 14

Operários I 521 568 1.143 1.170 1.664 1.738

Totais 877 946 1.374 1.381 2.251 2.327

(*) Não se dispõe dos dados discriminados por subcategorias em 2018.

Quadro de funcionários

Funcionários por 
idade e gênero

Homens Mulheres Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018

>60 37 34 89 86 126 120

51-60 231 243 241 249 472 492

41-50 392 383 423 385 815 768

31-40 582 565 808 796 1.390 1.361

20-30 465 533 1.162 1.187 1.627 1.720

<20 21 44 97 103 118 147

Total 1.728 1.802 2.820 2.806 4.548 4.608

Idade média 37,60 37,47 34,04 33,87 35,39 35,28

Funcionários por país 
em 31 de dezembro 
de 2019

Homens Mulheres Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Frota (barcos) 405 397 0 0 405 397

Espanha 218 227 291 315 509 542

Itália 17 17 20 20 37 37

El Salvador 200 203 1.132 1.086 1.332 1.289

Costa Rica 8 9 2 3 10 12

Guatemala 3 3 1 1 4 4

Argentina 6 8 4 4 10 12

Brasil 871 938 1.370 1.377 2.241 2.315

Total 1.728 1.802 2.820 2.806 4.548 4.608
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Tipo de contrato por 
idade*

Indefinido Temporário Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018

>60 91 89 35 28 126 117

51-60 440 401 32 5 472 406

41-50 752 621 63 20 815 641

31-40 1.274 1.204 116 22 1.390 1.226

20-30 1.554 1.625 73 49 1.627 1.674

<20 115 140 3 7 118 147

Total 4.226 4.080 322 131 4.548 4.211

Tipo de jornada por  
faixa etária

Integral Parcial

2019 2018 2019 2018

>60 93 89 33 28

51-60 472 402 - 4

41-50 815 641 - -

31-40 1.390 1.226 - -

20-30 1.627 1.674 - -

<20 118 147 - -

Tipo de jornada por 
categoria profissional

Integral Parcial

2019 2018 2019 2018

Diretoria 21 20 - -

Cargos intermediários 296 304 - -

Técnicos e administrativos 689 686 2 1

Operários 3.104 3.169 31 31

Oficiais e suboficiais 105 - - -

Operários frota 300 - - -

Tipo de contrato por 
categoria profissional*

Indefinido Temporário Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Diretoria 21 20 - - 21 20

Cargos intermediários 294 303 2 1 296 304

Técnicos e 
administrativos 663 653 28 34 691 687

Operários 3.033 3.104 102 96 3.135 3.200

Oficiais e suboficiais 55 - 50 - 105 0

Operários frota 160 - 140 - 300 0

Totais 4.226 4.080 322 131 4.548 4.211

* No ano de 2018 a frota não foi incluída nesses cálculos, e contava com um total de 397 funcionários. * No Relatório Anual de 2018 a frota não foi incluída nas tipologias de jornada por categoria profissional.

Distribuição por tipo de contrato Distribuição por tipo de jornada

Tipo de contrato  
por gênero*

Homens Mulheres Total
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Indefinido 1.494 1.353 2.732 2.727 4.226 4.080

Temporário 234 52 88 79 322 131

Totais 1.728 1.405 2.820 2.806 4.548 4.211

Tipo de jornada  
por gênero*

Homens Mulheres Total
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Integral 1.726 1.401 2.789 2.778 4.515 4.179

Parcial 2 4 31 28 33 32

Total 1.728 1.405 2.820 2.806 4.548 4.211
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Remunerações 405-2

Proporção do salário médio de 
homens frente a mulheres por país

Homens Mulheres Ratio

2019 2019 2019

Espanha 37.591,57 20.405,80 1,84

Itália 64.957,51 39.338,29 1,65

El Salvador 8.297,42 4.059,56 2,04

Costa Rica 56.572,89 44.431,99 1,27

Guatemala 25.749,17 -* -

Argentina 18.120,86 7.516,14 2,41

Brasil 7.827,52 4.527,39 1,73

Divisão Europa

Proporção da remuneração de 
homens frente a mulheres por 
categoria

Homens Mulheres Ratio

2019 2019 2019

Diretoria 159.267,57 100.569,06 1,58

Cargos intermediários I 59.925,86 48.773,09 1,23

Cargos intermediários II 14.146,62 12.858,45 1,10

Técnicos e administrativos 25.325,75 21.174,50 1,20

Operários I 23.069,75 19.414,89 1,19

Operários II 7.023,52 4.911,59 1,43

Oficiais frota 71.545,55 - -

Operários frota 17.752,96  - -

Demissões

Número de demissões 
por categoria 
profissional e gênero

Homens Mulheres Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Diretoria 1 0 0 0 1 0

Cargos intermediários 20 19 7 2 27 21

Técnicos e 
administrativos 36 27 21 33 57 60

Operários 201 175 396 418 597 593

Oficiais e suboficiais 1 2 0 0 1 2

Operários frota 16 7 0 0 16 7

Totais 275 230 424 453 699 683

Número de demissões 
por faixa de idade e 
gênero

Homens Mulheres Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018

>60 1 1 0 2 1 3

51-60 18 9 8 11 26 20

41-50 46 33 23 49 69 82

31-40 70 63 118 97 188 160

20-30 136 118 254 246 390 364

<20 4 6 21 48 25 54

Total 275 230 424 453 699 683

*  Não é disponibilizado o dado sobre mulheres na Guatemala por motivos de confidencialidade ao haver 
unicamente uma mulher nessa sede.

148

INFORMATIVO ANUAL 2019 GRUPO CALVO COMPROMISSO RESPONSÁVEL SOBRE ESTE RELATÓRIO ANEXOS



Divisão América

Proporção da remuneração de homens 
frente a mulheres por categoria*

Homens Mulheres Proporção

2019 2019 2019

Diretoria  92.560,64    -* -

Cargos intermediários I 53.786,07 38.034,76 1,41

Cargos intermediários II 18.881,63 19.176,99 0,98

Técnicos e administrativos 8.736,24 6.906,74 1,26

Operários I 11.352,18 2.758,53 4,12

Operários II 4.078,88 3.566,89 1,14

Oficiais frota    - - -

Operários frota -  - -

*  Não é disponibilizado o dado sobre as mulheres da Diretoria da Divisão América por motivos de 
confidencialidade ao haver apenas uma pessoa nessa categoria.

*  A diferença ponderada é calculada levando em consideração o peso de cada categoria no total de colaboradores.

Diferença Salarial

Divisão Europa
2019 2018

Diferença Diferença 
ponderada* Diferença Diferença 

ponderada*

Diretoria 0,37 0,08% 0,31 0,17%

Cargos intermediários I 0,19 0,23% 0,2 0,58%

Cargos intermediários II 0,09 0,28% 0,25 1,09%

Técnicos e 
administrativos 0,16 1,46% 0,07 0,80%

Operários I 0,16 1,31% 0,27 2,21%

Operários II 0,30 23,54% 0,09 4,72%

Oficiais Frota - - - -

Operários Frota - - - -

Diferença Salarial

Divisão América
2019 2018

Diferença Diferença 
ponderada* Diferença Diferença 

ponderada*

Diretoria - - - -

Cargos intermediários I 0,29 0,09% 0,18 0,14%

Cargos intermediários II -0,02 -0,04% -0,07 -0,29%

Técnicos e 
administrativos 0,21 2,94% 0,12 1,72%

Operários I 0,76 0,00% 0,23 0,83%

Operários II 0,13 10,44% 0,14 10,50%

Oficiais e suboficiais - - - -

Operários frota - - - -
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Remunerações médias por  
categoria profissional (em euros)

Divisão América

Homens Mulheres Variação (H) Variação (M)

2019 2018 2019 2018 2019/18

Diretoria 92.560,64 140.325,75 -* -* -34% 0%

Cargos intermediários I 53.786,07 57.372,16 38.034,76 47.199,09 -6% -19%

Cargos intermediários II 18.881,63 17.363,63 19.176,99 18.511,77 9% 4%

Técnicos e administrativos 8.736,24 7.522,21 6.906,74 6.608,01 16% 5%

Operários I 11.352,18 10.690,04 2.758,53 8.213,11 6% -66%

Operários II 4.078,88 3.762,89 3.566,89 3.248,47 8% 10%

Oficiais frota - - - - - -

Operários frota - - - - - -

Remunerações médias por  
categoria profissional (em euros)

Divisão Europa

Homens Mulheres Variação (H) Variação (M)

2019 2018 2019 2018 2019/18

Diretoria 159.267,57 159.093,71 100.569,06 110.364,28 0% -9%

Cargos intermediários I 59.925,86 56.932,21 48.773,09 45.554,49 5% 7%

Cargos intermediários II 14.146,62 17.192,92 12.858,45 12.818,16 -18% 0%

Técnicos e administrativos 25.325,75 24.567,97 21.174,50 22.841,84 3% -7%

Operários I 23.069,75 25.073,57 19.414,89 18.413,32 -8% 5%

Operários II 7.023,52 5.355,11 4.911,59 4.897,03 31% 0%

Oficiais frota 71.545,55 71.863,24 - - 0% -

Operários frota 17.752,96 17.075,40 - - 4% -

*   Não é disponibilizado o dado sobre as mulheres da Diretoria da Divisão América por motivos de confidencialidade ao haver apenas uma pessoa nessa categoria.
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Remunerações médias por faixa  
de idade (em euros)

Divisão América

Homens Mulheres Variação (H) Variação (M)

2019 2018 2019 2018 2019/18

>60 5.295,65 5.179,07 4.098,04 3.442,68 2,25% 19,04%

51-60 16.590,40 14.278,12 4.545,36 4.297,65 16,19% 5,76%

41-50 14.537,76 16.065,57 6.089,86 5.236,11 -9,51% 16,31%

31-40 8.163,58 8.435,67 5.463,41 5.337,62 -3,23% 2,36%

20-30 4.498,86 4.358,95 3.624,54 3.222,99 3,21% 12,46%

<20 1.639,08 1.893,61 1.421,06 1.707,19 -13,44% -16,76%

Remunerações médias por faixa  
de idade (em euros)

Divisão Europa

Homens Mulheres Variação (H) Variação (M)

2019 2018 2019 2018 2019/18

>60 35.872,21 33.985,09 17.853,22 18.894,08 5,55% -5,51%

51-60 44.546,46 46.927,80 15.363,75 16.899,23 -5,07% -9,09%

41-50 37.507,44 37.700,87 11.915,88 13.603,29 -0,51% -12,40%

31-40 18.209,77 17.258,49 6.436,48 7.370,11 5,51% -12,67%

20-30 12.097,48 10.381,90 4.157,51 4.493,49 16,52% -7,48%

<20 3.611,56 - 3.629,04 3.810,95 - -4,77%
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Requerimentos da Lei 11/2018 em termos de 
informação não financeira e diversidade

Continua...

Âmbitos Conteúdos Assunto material 
(Sim/Não)

Alcance/
Perímetro

Padrões GRI 
relacionados Seção

Modelo de 
negócios

Breve descrição do modelo de negócios do grupo, que incluirá:
1) seu entorno empresarial.
2) sua organização e estrutura.
3) os mercados nos quais opera.
4) seus objetivos e estratégias.
5) os principais fatores e tendências que podem afetar sua futura evolução.

- Grupo 
Calvo

102-1 / 102-2 / 
102-3 / 

102-4 / 102-6 / 
102-7

Grupo Calvo/Visão, missão e 
valores

Grupo Calvo/Estratégia e modelo 
de negócios/Modelo de negócios 
e cadeia de valor/Estratégia 2020

Políticas

Uma descrição das políticas que o grupo aplica em relação às questões citadas, que incluirá:
1)  os procedimentos de diligência devida aplicados para a identificação, avaliação, prevenção e 

atenuação de riscos e impactos significativos.
2) os procedimentos de verificação e controle, incluindo que medidas foram adotadas.

- Grupo 
Calvo

103 - Abordagens 
de gestão de cada 

âmbito dentro 
das dimensões 

Econômica, 
Ambiental e Social.

Grupo Calvo/Bom Governo,  
Ética e Conformidade

Compromisso Responsável/
Diversos capítulos

Riscos a curto, 
médio e longo 

prazo

Os principais riscos relacionados com essas questões vinculadas às atividades do grupo, entre 
elas, quando seja pertinente e providenciado, suas relações comerciais, produtos ou serviços que 
possam ter efeitos negativos nesses âmbitos, e como o grupo gerencia os riscos citados, explicando 
os procedimentos utilizados para detectá-los e avaliá-los de acordo com os contextos nacionais, 
europeus ou internacionais de referência para cada assunto. Deve ser incluída informação sobre os 
impactos que tenham sido detectados, oferecendo um descritivo dos mesmos, em particular sobre 
os principais riscos a curto, médio e longo prazo.

- Grupo 
Calvo 102 - 15

Grupo Calvo/ 
Estratégia e modelo de negócios/

Ambiente e gestão do risco

KPIs

Indicadores chave de resultados não financeiros que sejam pertinentes em relação à atividade 
empresarial concreta, e que cumpram com os critérios de comparabilidade, materialidade, 
relevância e credibilidade.
  Com o objetivo de facilitar a comparação da informação, tanto no tempo como entre entidades, 
serão utilizados especialmente padrões de indicadores chave não financeiros que possam ser 
geralmente aplicados e que cumpram com as diretrizes da Comissão Europeia nesta matéria e 
os padrões da Global Reporting Initiative, devendo mencionar no relatório o contexto nacional, 
europeu ou internacional utilizado para cada matéria.
  Os indicadores chave de resultados não financeiros devem ser aplicados a cada uma das 
subseções do demonstrativo de informação não financeira.
  Estes indicadores devem ser úteis, levando em consideração as circunstâncias específicas e 
coerentes com os parâmetros utilizados em seus procedimentos internos de gestão e avaliação de 
riscos.
  Em qualquer caso, a informação apresentada deve ser precisa, comparável e verificável.

- Grupo 
Calvo

102-54
Padrões GRI gerais 
ou específicos dos 

âmbitos Econômico, 
Ambiental e 

Social que serão 
reportados nas 

seguintes unidades

Compromisso Responsável/
Diversos capítulos
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Âmbitos Conteúdos Assunto material 
(Sim/Não)

Alcance/
Perímetro

Padrões GRI 
relacionados Seção

Questões 
ambientais

Meio ambiente global

1)  Informação detalhada sobre os efeitos atuais e previsíveis das atividades da empresa sobre 
o meio ambiente e em seu caso, a saúde e a segurança, os procedimentos de avaliação ou 
certificação ambiental;

2) Os recursos dedicados à prevenção de riscos ambientais;
3)  A aplicação do princípio da precaução, a quantidade de provisões e garantias para riscos 

ambientais. (Ex.: derivados da lei de responsabilidade ambiental)

Sim Grupo 
Calvo

102-11 / 
103 Abordagem 

da Gestão de cada 
âmbito dentro da 

dimensão Ambiental
307-1

Compromisso Responsável /  
Meio ambiente

Compromisso responsável /  
Pesca Sustentável

Contaminação

Medidas para prevenir, reduzir ou reparar as emissões de carbono que afetam gravemente o meio 
ambiente; levando em consideração qualquer forma de contaminação atmosférica específica de 
uma atividade, incluindo ruído e poluição luminosa.

Sim Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
Gestão de Emissões 

/ Biodiversidade
Compromisso Responsável /  

Meio ambiente

Economia circular e prevenção e gestão de resíduos

Economia circular Sim

Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
gestão de Efluentes 

e resíduos 306-2

Compromisso Responsável/  
Meio Ambiente /  

Gestão e valorização de resíduos
Resíduos: medidas de prevenção, reciclagem, reutilização, outras formas de recuperação e 
eliminação de dejetos. Sim

Ações para combater o desperdício de alimentos Sim

Uso sustentável dos recursos

O consumo de água e o fornecimento de água de acordo com as limitações locais Sim

Grupo 
Calvo

303-1 / 303-3

Compromisso Responsável /  
Meio Ambiente /  

Eficiência no consumo

Consumo de matérias primas e as medidas adotadas para melhorar a eficiência de seu uso Sim
103 Abordagem da 
gestão de Materiais 

201-1 / 301-2

Consumo direto e indireto de energia, medidas tomadas para melhorar a eficiência energética e o 
uso de energias renováveis Sim

103 Abordagem da 
gestão de Energia

302-1 / 302-3

Continua...
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Âmbitos Conteúdos Assunto material 
(Sim/Não)

Alcance/
Perímetro

Padrões GRI 
relacionados Seção

Questões 
ambientais

Mudança climática

Os elementos importantes das emissões de gases de efeito estufa gerados como resultado das 
atividades da empresa, incluído o uso dos bens e serviços que produz. Sim

Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
gestão de Emissões

305-1 / 305-2 / 
305-4

Compromisso Responsável /  
Meio Ambiente /  

Gestão de impacto ambiental 
/ Emissões, descargas e 

vazamentos
As medidas adotadas para adaptação às consequências da mudança climática Sim

103 Abordagem da 
gestão de EmissõesAs metas de redução estabelecidas voluntariamente a médio e longo prazo para reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa e os meios implementados para tal fim. Sim

Proteção da biodiversidade

Medidas tomadas para preservar ou restaurar a biodiversidade: Impactos causados pelas 
atividades ou operações em áreas protegidas. Sim Grupo 

Calvo

103 Abordagem 
da gestão da 

Biodiversidade 
304-1 / 304-2 / 304-

3 / 306-5

Compromisso Responsável /  
Meio Ambiente / Biodiversidade

Compromisso Responsável /  
Pesca Sustentável/ 

Espaços e espécies vulneráveis

Questões sociais  
e relativas  
ao pessoal

Emprego

Número total e distribuição de empregados por sexo, idade e classificação profissional; Sim

Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
gestão do Emprego 

102-8 / 405-1

Compromisso Responsável /  
Nossa Equipe

Número total e distribuição de modalidades de contrato de trabalho, Sim 102-8

Média anual de contratos indefinidos, de contratos temporários e contratos de jornada parcial por 
sexo, idade e classificação profissional, Sim 102-8 / 405-1

Número de demissões por sexo, idade e classificação profissional; Sim 401-1

As remunerações médias e sua evolução discriminados por sexo, idade e classificação profissional 
ou valor equivalente; diferença salarial; a remuneração de postos de trabalho iguais ou da média da 
sociedade.

Sim

103 Abordagem da 
gestão da Diversidade 

e da igualdade de 
oportunidades

405-2

A remuneração média dos conselheiros e diretores, incluindo a remuneração variável, ajudas 
de custo, indenizações, pagamentos a planos de capitalização de longo prazo e qualquer outro 
pagamento em separado por sexo,

Sim
103 Abordagem da 

gestão da Diversidade 
e da igualdade de 

oportunidades

Implantação de políticas de desconexão laboral, Sim 103 Abordagem da 
gestão do Emprego

Funcionários com necessidades especiais. Sim 405-1

Continua...
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Âmbitos Conteúdos Assunto material 
(Sim/Não)

Alcance/
Perímetro

Padrões GRI 
relacionados Seção

Questões sociais  
e relativas  
ao pessoal

Organização do trabalho

Organização do tempo do trabalho Sim

Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
gestão do Emprego Compromisso Responsável / Nossa 

Equipe / Compromisso com as 
Pessoas / Igualdade e diversidade / 

Absentismo e rotatividade
Número de horas de absentismo Sim 403-2

Medidas destinadas a facilitar o desfrute da conciliação e fomentar o exercício corresponsável destes 
por parte de ambos progenitores Sim 103 Abordagem da 

gestão do Emprego

Saúde e segurança

Condições de saúde e segurança no trabalho Sim
Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
gestão da Saúde 
e Segurança no 

trabalho
403-2 /403-3

Compromisso Responsável /  
Nossa Equipe /  

Segurança e Saúde
Acidentes de trabalho, em particular sua frequência e gravidade, doenças, profissionais 
discriminados por sexo Sim

Relações sociais

Organização do diálogo social, incluídos procedimentos para informar e consultar o pessoal e 
negociar com ele Sim

Grupo 
Calvo

103 - Abordagem da 
gestão das Relações 
trabalhador-empresa

Compromisso Responsável /  
Nossa Equipe /  

Representação Sindical e  
relações trabalhistas

Porcentagem de funcionários cobertos por acordo coletivo por país Sim 102-41

O balanço dos acordos coletivos, particularmente no campo da saúde e da segurança no trabalho Sim 403-1

Formação

As políticas implementadas no campo da formação Sim Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
gestão da Formação 

e ensino
Compromisso Responsável / Nossa 

Equipe / Desenvolvimento  
e Formação profissional

A quantidade total de horas de formação por categoria profissional Sim 404-1

Acessibilidade universal das pessoas com necessidades especiais Sim Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
gestão da Diversidade 

e igualdade de 
oportunidades e não 

discriminação

Compromisso Responsável /  
Nossa Equipe

Igualdade

Medidas adotadas para promover a igualdade de trato e de oportunidades entre mulheres e homens Sim

Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
gestão da Diversidade 

e igualdade de 
oportunidades e não 

discriminação

Compromisso Responsável /  
Nossa Equipe /  

Igualdade e diversidade

Planos de igualdade (Capítulo III da Lei Orgânica 3/2007, de 22 de março, para a igualdade 
efetiva de mulheres e homens), medidas adaptadas para promover o emprego, protocolos contra o 
assédio sexual e por motivos de gênero, a integração e a acessibilidade universal das pessoas com 
necessidades especiais

Sim

A política contra todo tipo de discriminação e, em seu caso, de gestão da diversidade Sim

Continua...
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Âmbitos Conteúdos Assunto material 
(Sim/Não)

Alcance/
Perímetro

Padrões GRI 
relacionados Seção

Questões 
relativas  

ao respeito  
dos direitos 
humanos

Aplicação de procedimentos de diligência devida em matéria de direitos humanos. Prevenção dos 
riscos de violação dos direitos humanos e em seu caso, medidas para amenizar, gerenciar e reparar 
possíveis abusos cometidos;

Sim Grupo 
Calvo

103 - Abordagem da 
gestão de Avaliação 

de direitos humanos e 
Não discriminação
102-16 / 102-17

Grupo Calvo /  
Bom Governo, Ética e 

Conformidade /  
Direitos Humanos

Compromisso Responsável /  
Pesca Sustentável

Denúncias de casos de violações de direitos humanos; 406-1

Promoção e cumprimento das disposições dos acordos fundamentais da Organização  
Internacional do Trabalho relacionadas com o respeito pela liberdade de associação e o direito  
à negociação coletiva;

407-1

A eliminação da discriminação no emprego e a ocupação;

103 Abordagem 
da gestão de Não 

discriminação
406-1

A eliminação do trabalho forçado ou obrigatório; 409-1

A abolição efetiva do trabalho infantil. 408-1

Questões 
relativas à 

luta contra a 
corrupção e o 

suborno

Medidas adotadas para prevenir a corrupção e o suborno;

Sim Grupo 
Calvo

103 Abordagem 
da gestão da 
Anticorrupção

102-16 / 102-17 / 
205-2 / 206-1 / 419-1

Grupo Calvo /Bom Governo, Ética  
e Conformidade /  

Ética e Conformidade /  
Luta contra a corrupçãoMedidas para lutar contra a lavagem de dinheiro;

Contribuições a fundações e entidades sem fins lucrativos. 413-1 Grupo Calvo / Alianças estratégicas 
do Grupo Calvo

Continua...
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Âmbitos Conteúdos Assunto material 
(Sim/Não)

Alcance/
Perímetro

Padrões GRI 
relacionados Seção

Questões 
relativas à 
sociedade

Compromissos da empresa com o desenvolvimento sustentável

O impacto da atividade da sociedade no emprego e desenvolvimento local; Sim

Grupo 
Calvo

103 Abordagem 
da gestão de 

Comunidades locais e 
Impactos econômicos 

indiretos 
203-1 / 413-1

Compromisso Responsável /  
Nossa Equipe

Compromisso Responsável / 
Comunidades

O impacto da atividade da sociedade nas populações locais e no território; Sim

As relações mantidas com os atores das comunidades locais e as modalidades de diálogo com estas; Sim 102-43 Grupo Calvo /  
Alianças externas do Grupo CalvoAs ações de associação ou patrocínio. Sim 102-12 / 102-13

Terceirização e fornecedores

  A inclusão na política de compras de questões sociais, de igualdade de gênero e ambientais;
  Consideração nas relações com fornecedores e terceirizados de sua responsabilidade social e 
ambiental;

Sim
Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
gestão de Práticas de 
aquisição e Avaliação 
ambiental e social de 

fornecedores
102-9 / 204-1 / 308-1 

/ 414-1

Compromisso Responsável / 
Suprimento responsável

Sistemas de supervisão e auditorias e resultados das mesmas Sim

Consumidores

Medidas para a saúde e segurança dos consumidores; Sim

Grupo 
Calvo

103 Abordagem da 
gestão de Segurança 

e Saúde dos 
clientes, Marketing 

e rotulagem e 
Privacidade do cliente
416-1 / 416-2 / 417-
1 / 417-2 / 417-3 / 

418-1

Compromisso Responsável / 
Clientes e consumidoresSistemas de reclamação, queixas recebidas e resolução das mesmas Sim

Informação fiscal

  Lucros obtidos país por país;
  Impostos pagos sobre lucros;

Sim Grupo 
Calvo

103 Abordagem 
da gestão de 
Desempenho 

econômico
201-1

Compromisso Responsável /  
Dados econômicos e transparência 

fiscal

Subsídios públicos recebidos Sim 201-4
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