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Visão, Missão e Valores
VISÃO

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.

MISSÃO

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.

VALORES

COMPROMISSO
Nos engajamos na superação de
nossos desafios, atuando com ética e
responsabilidade.
INOVAÇÃO
Nos antecipamos aplicando novas
idéias para superar expectativas.
QUALIDADE
Geramos confiança atingindo a
excelência em tudo o que fazemos.
PESSOAS
Criamos valor por meio do trabalho
em equipe e do desenvolvimento das
pessoas.
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2020 em números
5.078

69

106.035

em todo o mundo.

em que temos
presença comercial

de produto acabado

Países

Colaboradores

5.078

2020

4.548

2019

Toneladas
vendidas

106.035

2020

63
45,3
39,4

28,6%

2020
2019
2018

19%
20%

583,9
583,1

2018

100%

1,5 M€

(Atum de Pesca Responsável)

na Comunidade

Atuneiros
certificados APR

Mulheres

no Comitê de Gestão

2020

577,9

2019

103.467

2018

Volume de
negócios

2020

101.053

2019

28,6%

Ebitda

2018

72

2018

63 M€
2019

65

2019

4.608

2018

69

2020

577,9 M€

Investimento
social
1,5

2020

100%

2020

2019

100%

2019

0,51

2018

100%

2018

0,52
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Marcos

2020
Início do projeto Atum Canário
Sustentável
Em janeiro de 2020, Grupo Calvo e Atunlo
apresentaram um projeto conjunto nas
Ilhas Canárias, que visa certificar MSC a
pesca do atum nas Ilhas Canárias. Ao longo
do ano, iniciaram-se os trabalhos de préavaliação das condições da pescaria para o
cumprimento dos requisitos de certificação.

Prêmio InnovaCción na
categoria Sustentabilidade e
Prêmio Carreira Responsável
Campanha de doação
"Um milhão de latas"
Diante da situação de crise social
provocada pela pandemia, o
Grupo Calvo se juntou a diferentes
organizações em julho de 2020
com a campanha de doação de um
milhão de latas de comida enlatada
para quem precisa.

A iniciativa Compromisso Responsável
e os Objetivos 2025 foram os
projetos contemplados pelos prêmios
“InnovaCción” de Promarca na
categoria Sustentabilidade. Além
disso, também recebeu o prêmio pelo
conjunto da obra em responsabilidade
social corporativa da associação
Multinacionales por la Marca España.

Começa a produção
de “Vuelca Fácil”
(Virada Fácil)
2020 foi o ano de conclusão
das obras operacionais e do
início da produção da nova
embalagem “Vuelca Fácil”
de virada fácil da Calvo,
apresentada no mercado
em janeiro de 2021.

Manutenção das operações em
todas as fábricas
Princípios do Pacto Global
das Nações Unidas por
um Oceano Sustentável
O Grupo Calvo anunciou, juntamente com
outras 20 empresas espanholas, o seu
compromisso com os Princípios para um
Oceano Sustentável do Pacto Global das
Nações Unidas, no qual se compromete
a trabalhar por um oceano saudável,
sustentável e produtivo.

80 anos fazendo produtos
de qualidade
O Grupo Calvo comemorou 80 anos de história
em 2020. Os seus primórdios remontam a 1940,
quando começou como uma pequena fábrica de
conservas, e continua até os dias de hoje, tendose estabelecido como empresa de referência em
alimentação saudável e de qualidade.

Apesar das dificuldades associadas à
pandemia covid-19, o Grupo Calvo manteve
as suas três fábricas abertas e operacionais
ao longo de 2020 graças ao desenho de
protocolos de segurança muito rígidos, que
permitiram garantir a proteção dos seus
trabalhadores e evitar contágios dentro das
fábricas.
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Nossas principais marcas
Nascida em 1940 na cidade galega
de Carballo, Calvo é a marca líder no
mercado espanhol de conservas de atum e
mexilhões. A marca Calvo está presente em
60 países

Nascida em 1951 na Itália e adquirida
pelo Grupo Calvo em 1993, a Nostromo é a
segunda marca líder no mercado italiano de
conservas de atum. A marca Nostromo está
presente em 9 países

Mercado

Outras marcas

Espanha

Calvo: atum, mexilhão, lula,
sardinha, cavala, bonito,
legumes, saladas e patês.

Razo
Eureka

Itália

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

San Marco
(*)

Brasil e Argentina

Gomes da Costa: sardinhas,
atum, patés, saladas, vegetais
e azeite.

88

Calvo: atum.

América CentralCaribe

Nascida em 1954 no Brasil e adquirida pelo
Grupo Calvo em 2004, a Gomes da Costa é a
marca líder no Brasil em conservas de atum
e sardinha. A marca Gomes da Costa está
presente em 14 países

Principais marcas e produtos

Calvo: sardinhas, palmitos,
vegetais enlatados, atum,
molhos picantes, molhos de
tomate preparados.

Mar de Plata

Gomes da Costa: atum.
Nostromo: atum.

Internacional

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

Eureka
Razo
Faro

(*) O Grupo Calvo é distribuidor oficial na Itália das marcas Consorcio (conservas) e Redoro
(azeite extravirgem).
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Nosso modelo de negócios

GESTÃO
RESPONSÁVEL

ABASTECIMENTO
SUSTENTÁVEL

EXCELÊNCIA
OPERACIONAL

Atuar com
responsabilidade,
reduzindo os impactos
negativos associados à
atividade e ao mesmo
tempo promover a
geração de oportunidades
no meio ambiente.

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

Atuar sob parâmetros
de melhoria contínua e
busca pela excelência
empresarial, tanto em
produtos quanto em
processos.

DESENVOLVIMENTO
DE MARCAS E
MERCADOS
Consolidar posições de liderança
nos principais mercados através
do desenvolvimento de marcas
e produtos que nos permitam
continuar a ter a confiança dos
consumidores e entrar em novos
mercados.

PESSOAS
Investir na criação de um
bom ambiente de trabalho
que estimule as pessoas que
trabalham no Grupo Calvo
a estarem comprometidas
e motivadas com o projeto
empresarial.

INOVAÇÃO
Inovar continuamente para
oferecer aos consumidores
produtos mais adequados às
suas necessidades.
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Atividade
empresarial

1

Fábricas de
embalagens na
Espanha e no
Brasil

2
PESCA
ABASTECIMENTO

O Grupo Calvo é uma empresa global de alimentos
especializada em produtos saudáveis e nutritivos, que
participa de forma integrada em toda a cadeia de valor.
A atividade é organizada em torno de duas divisões:
 Divisão Europa, que administra os mercados da
Espanha, Itália, da região CAM-Caribe (América Central
e Caribe) e os mercados internacionais da Europa,
Oriente Médio, Ásia, América do Norte e Oceania; e a
atividade da frota pesqueira.
 Divisão América, que administra Brasil, Argentina e
mercados internacionais na África e América do Sul.

3
PRODUÇÃO

7

Atuneiros

Fornecimento
de contêineres,
estojos, caixas
e materiais
secundários

2
3
415 Tripulantes
Mercantes
Barcos
de apoio

105

fornecedores de atum em 2020

A controladora do Grupo é a empresa Luis Calvo Sanz S.A.,
que inclui 25 empresas mercantis.

A fabricação dos nossos produtos
é realizada sob rígidos parâmetros
de qualidade, eficiência e melhoria
contínua, para que possamos
oferecer ao mercado produtos com
a máxima garantia e o menor
impacto possível ao meio ambiente

Compra e venda de atum
e outras matérias-primas
de fornecedores externos

Fábricas de
bioprodutos no Brasil
e em El Salvador
para a gestão de
resíduos orgânicos da
produção de atum e
sardinha

4
COMERCIALIZAÇÃO

5
GESTÃO DE
RESÍDUOS

Colaboração com
gerentes externos
para valorização
de resíduos

91%

Fábricas de produtos
acabados na Espanha,
El salvador e Brasil

Escritórios e
delegações comerciais
Espanha Itália
El Salvador
Costa Rica Guatemala
Brasil Argentina

106.035
toneladas de
produto acabado
vendidas em 2020

de resíduos
não perigosos
valorizados
em 2020
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Nossos mercados
Comercializamos nossos produtos por meio de nossas marcas de referência, que
representam um dos pontos fortes mais valiosos da empresa

106.035

Mercados consolidados e em desenvolvimento

Novos mercados em 2020

toneladas

49%
Brasil
7%

América
Central
e Caribe

5,5%

Internacional

1,5%

Argentina

19%

Espanha

18%
Itália
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Objetivos 2025
O Grupo Calvo acredita firmemente que é possível criar valor para o negócio, a sociedade e o ambiente através de uma gestão de
negócios baseada em responsabilidade.
Nesse sentido, a empresa apresentou em 2019 a iniciativa Compromisso Responsável, que estabelece 17 objetivos de melhoria para cumprir em 2025 em três grandes áreas:
oceanos, meio ambiente e pessoas.
Em linha com o compromisso da empresa com a transparência, o grau de avanço desses objetivos é verificado por um terceiro independente e os resultados se fazem públicos
na web corporativa e nessas páginas todos os anos.

compromisso
responsável

Abaixo está um resumo do grau de progresso em cada um dos objetivos neste primeiro ano de desenvolvimento.

OCEANOS
Objetivo

Definição

Garantir que todos os lombos de atum utilizados nos produtos
das marcas Calvo, Nostromo e Gomes da Costa tenham uma
origem responsável e sustentável, cumprindo um ou mais dos
seguintes critérios:

100% dos lombos
de atum de nossas
marcas serão
sustentáveis

Certificado MSC.
P roveniente de um FIP robusto, classificado como A ou B por
fisheryprogress.org.
Procedente de barcos com certificação APR.
Pescado sem o uso de FAD.
Pescado usando métodos seletivos (Pole & Line).

Indicador

Valor 2020

Percentual do volume de
lombos de atum abastecido
para as marcas Calvo,
Nostromo e Gomes da
Costa que responde aos
requisitos de sustentabilidade
estabelecidos, cumprindo
um ou mais dos critérios
detalhados na definição
do objetivo, sobre o total
de volume de lombos
abastecidos no ano.

60,64%

Objetivo
2025

100%

Progresso

ODS para
os quais
contribui

60,64%

Continua...
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OCEANOS
Objetivo

Definição
Fornecer ao consumidor informação rastreável desde o mar
até a lata sobre a origem da matéria-prima do pescado que
vai ser consumida nas marcas Calvo, Nostromo e Gomes da
Costa, para garantir uma compra informada.
Parâmetros:

100% dos
produtos
pesqueiros
rastreados na
origem

Espécie.
Zona de pesca de onde provém (zona FAO).
Identificação do navio de captura. (*)
Data de captura.
Equipamento de pesca usado. (*)
Porto de desembarque. (*)
Fábrica onde foi processado e embalado.
(*) Quando apropriado de acordo com o tipo de produto servido.

Indicador

Percentual de pescado
acabado com rastreabilidade
até a lata, de acordo com
os critérios detalhados na
definição do objetivo, sobre o
produto acabado total no ano
das fábricas do Grupo Calvo.
Para o ano de 2020, este indicador
foi calculado por estimativa,
extrapolando os dados da fábrica da
Carballo para as restantes fábricas do
Grupo, sendo que o produto acabado
desta fábrica representa cerca de
30% do total do Grupo.

Valor 2020

Objetivo
2025

ODS para
os quais
contribui

Progresso

22,90%
91,61% na
fábrica de
Carballo
(Espanha) para
o atum. Resto
de produtos
e demais
fábricas, em
desenvolvimento.

22,90%

100%

As informações estarão acessíveis no site de cada uma das marcas do
país onde os produtos são comercializados.

30% de pesca sem
o uso de FAD em
nossa frota

Aumentar em até 30% o volume de atum capturado sem o
uso de dispositivos de agregação de peixes (FAD-free) sobre o
total de atum capturado pela frota do Grupo Calvo.

Percentual de captura
FAD-free sobre o total de
capturas da frota do Grupo
Calvo no ano.

300 FADs ativos
por navio

Reduzir para 300 o número de dispositivos de agregação de
peixes (FAD) usados por navio da frota do Grupo Calvo para a
captura de atum.
Ano base: 2018. Valor base: 359.

100% de FAD não
emaranhantes e
biodegradáveis

Gerenciamento
de resíduos no
mar (plásticos e
objetos)

43,87%

13,16%

30%

Número médio de FADs ativos
por navio da frota do Grupo
Calvo, calculado pela razão
entre o total de FADs utilizados
pela frota no ano e o número
de navios da frota.

343

300

Certificar-se de que todos os FADs utilizados pela frota do
Grupo Calvo são sem malha para evitar que espécies não-alvo
sejam capturadas neles.

Percentual de FAD sem malha
sobre o FAD total utilizado pela
frota do Grupo Calvo no ano.

100%

100%

100%

Garantir que todos os FADs utilizados pela frota do Grupo Calvo
são biodegradáveis, evitando assim que tenham impacto no
ecossistema marinho em caso de encalhe ou deriva.

Percentual de FAD
biodegradável sobre o FAD
total utilizado pela frota do
Grupo Calvo no ano.

0,83%

100%

0,83%

Promover iniciativas para a redução significativa de resíduos
nos oceanos, lançando diversos programas de melhoria
colaborativa que incluem frota própria e terceiros.

O grau de progresso deste
objetivo será medido
com base em programas
implementados para gerir os
resíduos a fim de evitar que
acabem no mar.

-

-

22,12%
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MEIO AMBIENTE
Valor 2020

Objetivo
2025

Intensidade de consumo de
água calculada como a razão
entre o consumo total de água
do ano em m3 e as toneladas
de produto acabado.

14,23

9,02

0%

Reduzir o consumo total de energia por tonelada de produto
fabricado nas fábricas do Grupo Calvo em pelo menos 10%.
Ano base: 2018. Valor base: 11,55 GJ/t.

Intensidade energética
calculada como a relação
entre o consumo total de
energia do ano em GJ e
as toneladas de produto
acabado.

12,19

9,24

0%

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa gerados por
tonelada de produto fabricado nas fábricas do Grupo Calvo
em pelo menos 10%.
Emissões de CO2eq para os escopos 1 e 2.
Ano base: 2018. Valor base: 0,86 t CO2eq/t.

Intensidade de emissão
calculada como a razão entre
as emissões totais do ano
(escopos 1 e 2) em toneladas
de CO2eq e toneladas de
produto acabado.

0,86

0,78

0%

50% da eletricidade
consumida de
fontes renováveis

Aumentar a proporção da eletricidade proveniente de fontes
renováveis para 50% do total da eletricidade consumida nas
fábricas e escritórios do Grupo.

Percentual de eletricidade
renovável sobre o total de
eletricidade consumida no
ano.

83,77%

50%

100%

0 resíduo para
aterro

Assegurar que nenhum resíduo considerado não perigoso,
gerado tanto em fábricas quanto em escritórios, seja
destinado a aterro; ou seja, conseguir a valorização
(reciclagem, reaproveitamento ou valorização energética) de
100% deste tipo de resíduos.
Resíduos não perigosos: que não apresentem riscos
significativos à saúde ou ao meio ambiente, qualificados
como tal pela legislação ambiental em vigor.

Percentual de resíduos não
perigosos que é valorizada
(de acordo com a definição
do objetivo) sobre o total
de resíduos não perigosos
gerados no ano.

91,11%

100%

91,11%

Garantir que pelo menos 95% dos produtos colocados no
mercado pelo Grupo Calvo possam ser reciclados.

Percentual de material
reciclável nos produtos sobre
o total de produtos colocados
no mercado pelo Grupo Calvo
no ano.

99,56%

95%

100%

Conseguir que pelo menos 85% dos materiais usados na
produção sejam de origem reciclada ou certificados como
sustentáveis.

Percentual de materiais
de origem reciclada ou
certificados como sustentáveis
sobre o total de materiais
adquiridos pelo Grupo Calvo
no ano.

51,81%

85%

60,96%

Objetivo

-10% do consumo
de água por
tonelada
produzida

-10% do consumo
de energia
e emissões
por tonelada
produzida

95% de material
reciclável em
produtos
85% dos materiais
de origem
reciclada ou
certificado como
sustentável

Definição
Reduzir o consumo total de água por tonelada de produto
fabricado nas fábricas do Grupo Calvo em pelo menos 10%.
Ano base: 2018. Valor base: 10,02 m3/ t.

Indicador

Progresso

ODS para
os quais
contribui
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PESSOAS
Objetivo

Progresso

Indicador

Aumentar o percentual de mulheres no Comitê de Gestão
para pelo menos 30%.

Percentual de mulheres no
Comitê de Gestão do Grupo
Calvo sobre o total de membros
(homens e mulheres) desse
Comitê no final do ano.

28,57%

30%

95,23%

Aumentar o percentual de mulheres na média gerência
(chefes de equipe) para pelo menos 44%.

Percentual de mulheres na
categoria profissional de média
gerência sobre o total de
colaboradores do Grupo Calvo
nesta categoria (homens e
mulheres) no final do ano.

41,91%

44%

95,25%

Atingir 36 horas de treinamento por colaborador e ano,
incluindo formatos online e presencial e cursos ministrados
por pessoal próprio ou externo.

Média de horas de
treinamento por ano por
colaborador calculada como a
razão entre a soma das horas
de treinamento recebidas
por todos os colaboradores
do Grupo Calvo e a média
de horas de trabalho dos
colaboradores durante o ano.

22,57

36

64,47%

Reduzir a taxa de frequência de acidentes em pelo menos
10%.
Ano base: 2018. Valor base: 11,78.

Taxa de frequência:
Número total de acidentes
(sem baixa + com baixa) *
1.000.000 / número total de
horas trabalhadas.

12,39

10,61

0%

Reduzir a taxa de gravidade de acidentes em pelo menos
10%.
Ano base: 2018. Valor base: 0,21.

Índice de gravidade:
Número de dias de trabalho
perdidos * 1.000 / número
total de horas trabalhadas.

0,39

0,19

0%

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

Acompanhar e auditar, de acordo com a metodologia BSCI da
amfori, todos os fornecedores de maior risco do Grupo Calvo.
Para tanto, todos os fornecedores da cadeia de valor serão
avaliados anualmente e classificados de acordo com o nível
de risco de não conformidade com o Código de Conduta para
Fornecedores do Grupo Calvo. Aqueles que apresentarem
risco crítico ou alto serão auditados por auditor externo
independente, credenciado pela amfori.

Percentual de fornecedores
de risco crítico e alto
auditados por auditor externo
independente, credenciado
pela amfori, sobre o total
de fornecedores avaliados e
classificados como críticos e
de alto risco.

Produtos 100%
nutritivos e
saudáveis

Manter os padrões atuais de sódio, gordura saturada e açúcar
nos produtos do Grupo Calvo, para garantir um fornecimento
de 100% de produtos nutritivos e saudáveis.
Qualquer novo produto oferecido ao mercado deve atender
ou melhorar os padrões atuais (todos os produtos fabricados
e comercializados pelo Grupo Calvo são 100% nutritivos e
saudáveis: são ricos em proteínas, vitaminas e ômega 3, e não
contêm conservantes).
Ano base: 2018.

Percentual de produtos
nutritivos e saudáveis de
acordo com os critérios
detalhados na definição
do objetivo, sobre o total
de produtos fabricados e
comercializados pelo Grupo
Calvo no ano.

30% de
mulheres no
Comitê de
Gestão e 44% na
média gerência

36 horas de
treinamento por
colaborador

-10% nas taxas
de frequência e
gravidade

Valor 2020

Objetivo
2025

Definição

ODS para os quais
contribui

10,91%
18 dos 165
fornecedores
críticos ou de
alto risco são
auditados pela
BSCI

100%

100%

100%

10,91%

100%
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Oceanos
A maior parte das nossas matérias-primas provém dos oceanos e é nosso dever contribuir para a gestão adequada
dos recursos e a proteção da biodiversidade
Os oceanos são essenciais para a sustentabilidade do planeta. Ocupando 70% da superfície do globo, desempenham um papel fundamental na regulação do clima, na
geração de oxigênio e na absorção de dióxido de carbono. Além disso, eles abrigam mais de 200.000 espécies documentadas, são essenciais para o transporte e são uma
fonte de trabalho e alimento para milhões de pessoas em todo o mundo. Por tudo isso, devemos cuidar deles e gerenciá-los de forma responsável.

Assim foi 2020
Construção do
novo atuneiro
Monteraiola

100%

de observadores em
atuneiros e navios de apoio

57%

das capturas da nossa frota
foram atum listado

100%

barcos atuneiros da frota
certificados APR
(Atum de Pesca Responsável)

100%

dos nossos fornecedores
cerqueiros de atum são
registrados no PVR da ISSF

80,49%

dos fornecedores de atum
assinaram o Código de Conduta
para Fornecedores do Grupo Calvo

Objetivos 2025

13,16%

100%

343

45,73%

10,46%

38,29%

+ capturas FAD-free em
nossa própria frota

do atum vem de um FIP

60%

FAD sem malha

FADs ativos por navio

do atum vem da pesca
seletiva

do atum usado nas fábricas
atendeu aos critérios de
sustentabilidade 2025

do atum é certificado APR
(Atum de Pesca Responsável)

0,84%

de atum é MSC
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Sustentabilidade da matéria-prima
O atum é a matéria-prima mais importante para o Grupo Calvo. Usa principalmente três espécies de atum tropical em suas conservas: listado, atum albacora e patudo, e monitora de perto sua origem e a
sustentabilidade de seus estoques.

Abastecimento 2020 por zonas FAO

Patudo ou bigeye
(Thunnus obesus)

Listado ou skipjack
(Katsuwonus pelamis)

18

18

58,42%

27

56,97%
53,92%
4,35%

2020

6,72%

2019

6,64%

67
21

2018

31

Blackfin ou barbatana preta
(Thunnus atlanticus)
2020

2019

0,01%

1,23%

2,60%

71

2020

2019

2018

87

Bonito do norte ou Albacora
(Thunnus alalunga)

38,12%

48

88

51

47

41

81

57

81

58
88

0,11%

32,10%

77

2020

34

77

2018

Albacora, barbatana amarela ou
yellowfin (Thunnus albacares)

36,44%

61

37

2019

2018

87

71

39,75%

2,24%

0,01%

0,24%

2020

2019

2018

34

28,26%

Nota: os números correspondem às zonas da FAO.

47

16,34%

41

9,98%

51

81

5,30%

0,24% 37
0,01% 57
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Em 2025, o atum de nossas marcas terá um certificado de origem
responsável e sustentável
O Grupo Calvo abastece-se tanto de frota própria como de
fornecedores externos, sendo que em todos os casos 100% das
embarcações estão inscritas no PVR (Proactive Vessel Register)
da ISSF, o que garante não só a legalidade das embarcações,
mas também o seu cumprimento com critérios mínimos de
sustentabilidade, como embarcar observadores científicos
independentes, não praticar mutilação de tubarões ou usar FADs
não emaranhantes, entre outras questões.
Adicionalmente, o Grupo Calvo adquiriu o compromisso de que
em 2025 todos os lombos de atum utilizados nas suas principais
marcas: Calvo, Nostromo e Gomes da Costa, terão uma origem
certificada responsável e sustentável.
Para os fins deste compromisso, considera-se atum responsável e
sustentável qualquer um que atenda a uma ou mais das seguintes
características:

Certificação MSC (Marine Stewardship Council)
O padrão de sustentabilidade MSC do Marine Stewardship Council
determina se uma pescaria está sendo bem administrada e
sustentável com base em três princípios (1) estoques sustentáveis;
(2) minimização do impacto ambiental; e (3) gestão das atividades
pesqueiras.

Certificação APR (Atum de Pesca Responsável)
Esta certificação inclui critérios ambientais e sociais (com base
na Convenção 188 da OIT) a bordo de navios. Garante a
implementação de boas práticas de pesca e a não violação dos
direitos humanos a bordo e condições de trabalho dignas.

Porcentagens de atum em 2020 de acordo com critérios de
sustentabilidade (em toneladas equivalentes de peixes inteiros)

Projeto de Melhora da Pesca (FIP) robusto
Os FIPs são projetos de melhoria que visam consolidar uma pescaria
de forma que atenda a todos os critérios que permitem a certificação
do MSC. Para considerar um FIP robusto, o Grupo Calvo segue
a classificação que faz fisheryprogress.com como uma entidade
independente.

FAD-free
Dispositivos de concentração de peixes ou FADs (Fish Aggregating
Device) são usados para melhorar a eficiência das capturas,
aproveitando a tendência natural do atum a se concentrar sob
objetos flutuantes. Quando a pesca de cerco é realizada sem o uso
de FAD, é classificada como livre de FAD ou FAD-free. Embora o uso
de FADs permita uma pesca mais eficiente em termos de consumo
de combustível e, portanto, emissões associadas, ele pode ter outros
impactos, como os produzidos por FADs à deriva que podem ficar
presos nas praias. Por isso, o Grupo Calvo decidiu incluir a pesca sem
FAD como variável de sustentabilidade.

100%
PVR

Proactive Vessel Register

10,46%
Pole and line

Pesca seletiva (Pole and line)
A pesca artesanal seletiva é considerada sustentável desde que
o método de captura seja feito individualmente (um a um) e o
impacto na biodiversidade e nos ecossistemas seja mínimo.

45,73%
FIP

Fishery Improvement Projects

4,57%
Fad Free

0,84%

38,29%
APR

MSC

15

RELATÓRIO ANUAL. 2020

Resumo Executivo

Boas práticas de pesca

FIP e MSC

A gestão responsável da atividade pesqueira constitui uma parte muito importante da estratégia de sustentabilidade do
Grupo Calvo, tanto ao nível da atividade da frota própria como da dos seus fornecedores de pescado.

A frota do Grupo Calvo, junto com o resto das frotas dos membros
da OPAGAC, tem desenvolvido três projetos de melhoria da pesca
ou FIP (Fishery Improvement Project) no decorrer de quatro anos nos
três oceanos onde opera (Atlântico, Pacífico Leste e Pacífico Ocidental)
e para as três espécies de atum. Em 2020 começou o processo de
certificação MSC (Marine Stewardship Council) e, no final de 2021, o
resultado será conhecido.

Portanto, no desenvolvimento das operações, garante o cumprimento das seguintes boas práticas de pesca.
BOA PRÁTICA

COMPROMISSO DO GRUPO CALVO

BOA PRÁTICA

COMPROMISSO DO GRUPO CALVO

Limitação da
capacidade de
pesca

Não aumentar a capacidade de captura da frota
com a aquisição de novos navios sem dar baixa de
outro. A construção do novo navio Monteraiola não
ampliará a capacidade pesqueira, pois substitui
o Montealegre. Na verdade, a sua capacidade
é inferior, de modo que, em termos globais, a
capacidade de pesca do Grupo Calvo foi reduzida.

Proibição de
descartes

Proibição de devolver atum ao mar para não
otimizar a capacidade de pesca a bordo com as
melhores capturas.

Sem transbordos
em alto mar

Proibição de realizar transbordos entre
embarcações no alto mar para garantir o controle
das capturas e evitar a pesca ilegal, não declarada
e não regulamentada (IUU), aplicável tanto às
embarcações da frota própria como às dos seus
fornecedores.

Registro de dados
de atividade de
pesca

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

Respeito pelos
direitos das
tripulações

Garantir condições dignas de trabalho a todos
os tripulantes em conformidade com as normas
internacionais, de acordo com a Convenção
188 da OIT sobre o trabalho na pesca. Todas as
embarcações do Grupo Calvo atendem a esta
norma de forma voluntária, verificada por meio
da certificação Atum de Pesca Responsável (APR).
Além disso, essa norma está integrada ao Código
de Conduta para Fornecedores, obrigatório para os
fornecedores do Grupo Calvo.

Controle
de satélite
permanente

Embarcações geolocalizadas por satélite VMS
(Vessel Monitoring System) para facilitar sua
situação às autoridades em todos os momentos.

Controle sanitário
abrangente de
capturas

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

Treinamento em
práticas de pesca

Treinamento contínuo em regulamentos e boas
práticas de pesca para tripulantes. Devido à
pandemia, o número de horas de treinamento
em boas práticas de pesca foi limitado a 16, em
comparação com 126 em 2019 e 86 em 2018.

Presença de
observadores
independentes

Proibição de dano
intencional

Presença física de observadores científicos a bordo
de todos os navios atuneiros e de observadores
eletrônicos remotos em todos os navios de
apoio. Nesse caso, tudo o que aconteceu a
bordo é registrado por um sistema de câmeras,
cujas gravações são revisadas por observadores
independentes no solo.
Proibição total de mutilação das barbatanas
de tubarão (mutilação das barbatanas para
comercialização) e de danos intencionais a
qualquer outra espécie que não seja objeto de
pesca.

Redução de
captura acidental

Retorno de espécies não-alvo e redução da captura
acidental para minimizar o impacto das atividades
de pesca na biodiversidade.

Uso de
dispositivos de
agregação sem
malha

Para minimizar o impacto em outras espécies, a frota
do Grupo Calvo e o restante de seus fornecedores
usam FADs sem malha, evitando que espécies como
tartarugas ou tubarões fiquem presas no objeto,
substituindo materiais tradicionais (redes e varas)
por outros que evitam emaranhamento (malhas e
cordas densas).

Rastreabilidade
A rastreabilidade dos alimentos permite que você acompanhe o
rastreamento, em todas as etapas de produção, transformação
e distribuição de um alimento. Fruto do compromisso do Grupo
Calvo com os seus consumidores, em 2017, a empresa lançou o
desenvolvimento de um sistema de rastreabilidade dos alimentos
para que qualquer pessoa possa saber a origem do produto que vai
consumir. Ao inserir a codificação que aparece na lata de atum no site de
rastreabilidade, o consumidor receberá um relatório detalhado por e-mail,
onde será informado sobre:
A espécie de atum
O navio que o capturou
O período de pesca
As artes de pesca usadas
A zona FAO e a região oceânica onde se realizava a pesca
O porto de desembarque
A fábrica de produção
Atualmente, este sistema está disponível para produtos de atum das marcas
Calvo e Nostromo fabricados na Espanha, por meio das páginas da web
https://calvo.es/, http://tonnonostromo.it/ e http://www.calvo.fi/. Em 2020,
91,61% desses produtos já ofereciam informações de rastreabilidade.
Os demais produtos da empresa serão gradativamente incorporados ao
sistema de rastreabilidade.
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Meio ambiente
Trabalhamos para reduzir o nosso impacto no ambiente apostando na economia circular, na utilização eficiente
dos recursos e no fornecimento ao mercado de produtos de qualidade com embalagens recicláveis e sustentáveis
A proteção do meio ambiente é parte essencial do desenvolvimento sustentável do planeta e do nosso próprio negócio. Portanto, reduzir os impactos que a nossa atividade
pode ter no meio ambiente é essencial para o Grupo Calvo.

Assim foi 2020
A fábrica de produtos acabados na Espanha
já cumpriu a meta de reduzir
água em 2025

-35%

de contribuição para as alterações
climáticas da nova embalagem
“Vuelca Fácil” (Virada Fácil)

A fábrica brasileira de embalagens conseguiu valorizar o

99,29%

de seus resíduos

€ 1,5 M

em investimentos ambientais

Objetivos 2025

-1,4%

+ 1,2%

83,77%

91,11%

97,69%

+ 3,61%

do consumo de água
por tonelada de
produto produzida

de resíduos não perigosos
valorizados

do consumo de energia
por tonelada de produto
produzida

de materiais recicláveis
usados nos produtos

de eletricidade de origem
renovável

de emissões por tonelada
de produto produzido
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Compromisso com a economia circular
Grupo Calvo tem quase 20 anos firmemente comprometido com a economia circular, o que se manifesta, principalmente, nos seguintes marcos:

Instalação em 2003 na fábrica de La
Unión (El Salvador) de uma unidade
de tratamento de resíduos de pescado
para a fabricação de farinhas e óleos
destinados à alimentação animal, com
capacidade de produção anual de
5.000 toneladas.

Construção em 2016 da fábrica de
bioprodutos BFP (Bio Food Products)
dentro do complexo industrial de Itajaí
(Brasil), para a fabricação de farinhas
e óleos a partir do aproveitamento
de resíduos de pescado da fábrica de
alimentos, com capacidade de produção
anual de 10.000 toneladas.

Remessa de todos os resíduos de
peixes orgânicos da fábrica de
Carballo (Espanha) a um gerente
externo credenciado, especializado
na gestão de subprodutos animais
categoria 31, produzindo gorduras
e proteínas animais utilizadas
na nutrição animal, aquicultura,
fertilizantes e na indústria química.

Lançamento em 2017 do projeto Calvo Resíduo Zero,
com o objetivo inicial duplo de:
 alorizar todos os resíduos das unidades produtivas do
V
Grupo Calvo na Espanha e em El Salvador.
 bter uma maior e melhor segregação de resíduos
O
nos escritórios, eliminando os plásticos de uso único e
evitando o envio de resíduos para aterro.

Publicação em 2019 dos Objetivos 2025 do Compromisso Responsável do Grupo Calvo, onde cinco dos 17 objetivos estão diretamente ligados à economia circular2:

Oceanos:

Meio ambiente:

 00% dos FAD biodegradáveis. Os dispositivos de agregação de peixes (FAD)
1
utilizados pela frota atuneira do Grupo Calvo, além de serem 100% sem malha
para evitar a captura de espécies não-alvo, serão 100% biodegradáveis,
evitando assim que possam ter impacto no ecossistema marinho em caso de
encalhe ou deriva.

0 Resíduos para aterro, com a finalidade de assegurar que nenhum resíduo
considerado não perigoso, gerado tanto em fábricas quanto em escritórios, seja
destinado a aterro; ou seja, conseguir a valorização (reciclagem, reaproveitamento ou
valorização energética) de 100% deste tipo de resíduos.

 estão de resíduos marinhos, por meio da promoção de iniciativas para a
G
redução significativa de resíduos nos oceanos, lançando diversos programas
de melhoria colaborativa que incluem frota própria e de terceiros.

95% de material reciclável em produtos colocados pelo Grupo Calvo no mercado.
 5% dos materiais usados na produção, de origem reciclada ou certificado como
8
sustentável.

 lassificação SANDACH (subprodutos animais não destinados ao consumo humano) para os resíduos animais da produção de alimentos que não representam riscos à saúde e podem ser transformados em outros subprodutos
C
comercializáveis como, por exemplo, ração animal. Ref. Web Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação da Espanha: https://servicio.mapama.gob.es/sandach/Publico/default.aspx
2
Mais informações sobre a estratégia de Compromisso Responsável no capítulo Objetivos 2025.
1

A gestão de resíduos eficiente é parte fundamental do compromisso do Grupo Calvo com o meio ambiente e com a promoção da economia circular. Em 2017, o Grupo Calvo lançou o projeto Calvo Resíduo Zero
com o objetivo de recuperar 100% dos resíduos não perigosos (0 resíduos para aterro em 2025) e de reduzir o consumo de materiais descartáveis, especialmente plásticos. Desde então, está implantado em
todas as fábricas e escritórios do Grupo Calvo. Em 2020, foram recuperados 91,11% dos resíduos não perigosos de todo o grupo.
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Impactos ambientais da atividade
Durante 2020, foi realizada uma análise ambiental do triplo ciclo de vida: da nova “Vuelca Fácil” (Virada Fácil)
(70g), e dos tradicionais recipientes de 80g nas versões Abertura Fácil e Easy Peel.
A análise realizada revelou que a nova embalagem “Vuelca Fácil” possui significativamente menos impacto
em praticamente todas as categorias de impacto analisadas, apresentando uma redução de 35% no
impacto no aquecimento global em relação aos outros dois produtos analisados. A análise comparativa,
realizada por perito independente, permitiu concluir, sem dúvida, que a “Vuelca Fácil” tem melhor
desempenho ambiental do que o resto das apresentações, que está principalmente associado ao uso de
menos metal na produção do contêiner e à redução do uso de óleo (a quantidade de atum é mantida e 15g
de óleo por lata é reduzido).

Embalagem “Vuelca Fácil”
Tampa leve de aluminio reciclável

35%

menos de
impacto em
mudanças
climáticas que
as embalagens
convencionais

Mesma quantidade de atum
e 15g menos de azeite
Corpo leve de aço reciclável
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Pessoas
As pessoas estão no centro de nossa estratégia
Dos nossos consumidores aos nossos colaboradores, passando pelas comunidades onde estamos presentes. Nossa missão, visão e propósito como empresa sempre
estiveram ligados às pessoas. Devemos ser capazes de garantir o crescimento sustentável dos negócios que garanta sociedades em progresso.

Assim foi 2020

64%

de mulheres na equipe

A capitã do navio mercante
Montelaura é a primeira mulher
embarcada na frota

Índice de Compromisso de

Mais de

na pesquisa
para colaboradores no Brasil

investidos em treinamento

€ 600.000

83%

35,73%
91,76%

horas de
treinamento
online

de fornecedores locais

6

336

lançamentos de
produtos

fornecedores avaliados com
critérios de sustentabilidade

Mais de

€ 1,5 M

Objetivos 2025

28,57%

41,91%

23,21

12,39

de mulheres no Comitê Diretivo

horas de treinamento por funcionário

0,39

Índice de gravidade

10,91%

de mulheres na gerência média

Índice de frequência

de fornecedores de risco alto
ou crítico auditados na BSCI
por um terceiro independente

investidos em ações sociais
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Nossa equipe
2020 foi um ano marcado pela pandemia do coronavírus. Considerar a atividade do setor alimentar como essencial, juntamente com a concepção de rígidos protocolos de segurança, permitiu ao Grupo Calvo
manter a sua atividade sem incidentes notáveis.
No final de 2020, o Grupo Calvo contava com uma equipe de 5.078 funcionários, 11,65% a mais do que em 2019.

Distribuição por geografia

521
1%

4

8%

COLABORADORES

55%
45%

25%

10%

COLABORADORES

COLABORADORES

Espanha

75%
Guatemala

27%

50%

54%

Itália

1.345
Brasil

El Salvador

Frota

Outros países*

COLABORADORES

86%

Espanha

14%
TRIPULANTES

El Salvador
* A categoria "outros países" inclui Itália, Costa Rica,
Guatemala e Argentina.

Distribuição da força de trabalho por idade
30%

3%
20-30

414

COLABORADORES

Frota

20%

10
9%

< 20

10

31-40

GRUPO TOTAL:

Costa Rica
18%

41-50 51-60.

> 60

415
1

80%

37%

3%

38
50%

COLABORADORES

COLABORADORES

2.735

5.078

COLABORADORES

64%

Mulheres

36%

Homens

50%

65%

50%

35%

Mercante

Argentina

Brasil

Embarcação de
apoio

Navio atuneiro
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Igualdade de oportunidades

Benefícios sociais

O Grupo Calvo trabalha para garantir
uma presença equilibrada de homens
e mulheres em toda a organização,
com atenção especial aos cargos de
responsabilidade. Desde 2019, possui um
Plano Global de Igualdade para todas
as geografias com diretrizes e objetivos
que promovem a igualdade de gênero
na organização. Além disso, o Comitê de
Igualdade, órgão presidido pelo DiretorPresidente, se reúne trimestralmente para
acompanhar a evolução dos indicadores
de gênero e garantir o cumprimento do
Plano.

O Grupo Calvo oferece um amplo leque de benefícios sociais aos seus colaboradores em todas as geografias
onde opera, independentemente de serem colaboradores a tempo integral ou a tempo parcial.

Sobre 2020, o percentual de mulheres no
Comitê Diretivo veio para 28,57%, de
19,05% em 2019, devido à incorporação
de duas mulheres no Brasil: Andrea
Napolitano como diretora geral e Jamile
Aun como diretora financeira da Divisão
América. Em ambos os casos, é a primeira
vez que uma mulher ocupa esses cargos
no Grupo.
O percentual de mulheres na gerência
média também aumentou de 33,45%
em 2019 para 41,91% em 2020,
aproximando-se assim da meta de 44%.
Por outro lado, um marco inédito também
ocorreu na frota, que foi a incorporação
de uma capitã no navio mercante
Montelaura, iniciando assim uma linha
de diversificação de gênero em navios,
que continuará nos próximos anos.

DIRETORES

71%

29%*

Benefícios sociais

LÍDERES DE NÍVEL MÉDIO

58%

42%

TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

53%

47%
76%

OFICIAIS E SUB OFICIAIS DA FROTA

99%

Espanha Itália El Salvador

Costa
Rica

Guatemala

Brasil Argentina

Flexibilidade de horário
Extensão da licença maternidade e
paternidade (sobre a lei)
Pagamento flexível
Trabalho remoto
Transporte
Restauração gratuita

OPERÁRIOS

24%

A seguir, está um resumo dos benefícios sociais implementados por geografia.

1%

OPERÁRIOS DE FROTA

100%
* O percentual de mulheres apurado com força
de trabalho ativa no final do ano é de 30%, o
que significaria o cumprimento do objetivo de
2025 associada. No entanto, a vaga existente
naquela data para cargo de gerência no Brasil
foi preenchida por um homem em janeiro de
2021, pelo qual os dados reais atualizados são
publicados.

Seguros de vida
Prêmios de produção ou
remuneração variável para objetivos
Acordos com empresas de bens e
serviços em condições vantajosas
Desconto na compra de medicamentos
Serviço médico

3

Programas de reconhecimento e
recompensa
Auxílios por natalidade
Treinamento em idiomas
Programa de autodesenvolvimento
formativo
Bolsas de estudo para treinamento de
funcionários e filhos de funcionários
Assistência odontológica gratuita
Atendimento psicológico gratuito
Políticas de desconexão digital
Ginástica laboral
3

O serviço médico é obrigatório na Espanha.
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Suporte à comunidade local
No Grupo Calvo, a missão e a visão como
empresa sempre estiveram ligadas às
pessoas. Portanto, a empresa promove
programas de ação social naqueles
lugares onde é possível adicionar valor
através de alianças estratégicas,
programas de voluntariado social ou
colaborações locais. Como reflexo de
seu compromisso com as comunidades
onde está presente, desenvolve projetos
sociais com o objetivo de gerar mudanças
positivas nessas áreas.
Em 2020, o Grupo Calvo alocou um total
de € 1.517.757 para o desenvolvimento
de 126 projetos de ação social, que
compara com € 510.133 distribuídos
em 116 projetos em 2019. O notável
aumento do investimento social em
2020 deveu-se ao desejo de fazer face às
necessidades emergentes derivadas da
pandemia covid-19, que se materializou
especialmente em doações de produtos
alimentares em todas as geografias em
que o Grupo opera e em contribuições
econômicas diretas para projetos sociais,
especialmente na América Central.

Fornecedores

Investimento total em ação social (€)
1.517.757

Investimento em espécie (€)

Monitoramento e controle da cadeia de
abastecimento são essenciais para garantir a
máxima qualidade, rastreabilidade do produto e
responsabilidade social e ambiental de fornecedores,
independentemente do que fornecem e onde estão
localizados.

774.256

510.133

Sistema de compra responsável

519.497
188.339
65.977

2020

2019

2020

2018

Contribuição de investimento por área
de trabalho

1%

4%

2018

Contribuição de investimento por área
geográfica

1%

2%

2019

1%
11%

0%

21%
30%

52%

27%
32%

10%

O Sistema de Compra Responsável do Grupo Calvo
permite controlar riscos mais significativos associados
à cadeia de valor e estender o compromisso da
empresa com a gestão responsável a todos os seus
fornecedores. A peça fundamental do sistema é o
Código de Conduta para Fornecedores do Grupo
Calvo, cujos princípios são obrigatórios para todos os
fornecedores da organização.
Anualmente, no âmbito do Sistema de Compra
Responsável, é realizada uma avaliação de
fornecedores para determinar o seu nível de risco
com base em diversos critérios associados ao país
onde estão localizados, aos produtos que fabricam
e ao impacto ambiental e social do seu negócio. Em
2020 se realizaram 336 avaliações de fornecedores,
e a 10,9% daqueles considerados críticos ou de
alto risco foram realizadas auditorias externas
independentes baseadas na metodologia BSCI
(Business Social Compliance Initiative).

7%
1%

Arte e Cultura
Ajuda humanitária

Desenvolvimento
socioeconômico

Bem-estar social

Educação e
juventude

Esporte

Outros

Brasil
El Salvador

Guatemala
Itália

Espanha

Costa Rica

Espanha
(Frota e Fundação)

Panamá
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Resumo Executivo

Clientes e Consumidores
Grupo Calvo está presente em 69 países com mais de 1.000 referências de produto acabado,
das quais um total de 106.035 toneladas foram vendidas em 2020. Durante o ano foram
lançados no mercado seis novos produtos e houve o desenvolvimento da embalagem “Vuelca Fácil”,
apresentada ao mercado em 2021.

Lançamentos em 2020

O Grupo Calvo possui as seguintes certificações de qualidade, segurança alimentar, rastreabilidade e
boas práticas de fabricação em suas plantas industriais.

Formato

Mercados em
que
se distribui

Atum Calvo MSC em óleo
de girassol

3x80g

Finlândia

Atum claro Calvo Ligero em azeite
de oliva extravirgem

3x60g

Espanha

Pack 3 sardinhas Gomes da Costa
no próprio suco com óleo de soja

48x125g

Brasil

Pack 4 sardinhas Gomes da Costa
no próprio suco com óleo de soja

48x125g

Brasil

Sardinha ralada 88 com óleo de
soja (sardinha laje)

50x110g

Brasil

Sardinha ralada 88 em molho de
tomate (sardinha laje)

50x110g

Brasil

Sabor

Praticidade

Saúde

Atributos mais
representativos

Sustentabilidade
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Este documento é um resumo executivo do Relatório Anual 2020 do Grupo Calvo. Todos os dados
incluídos nestas páginas foram verificados por um terceiro independente.
Para quaisquer perguntas ou dúvidas, você pode ir para o Site do Grupo Calvo e baixar o relatório
completo, ou escreva para rsc@calvo.es

www.grupocalvo.com

