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Rezumat

VICASOL este o cooperativă cu peste 40 de ani de istorie în sectorul fructelor și legumelor care,
după ani de muncă, efort și dedicație, a devenit un exemplu de inovare și adaptare la nevoile
mediului productiv.

Dezvoltarea continuă a VICASOL se datorează strategiei de responsabilitate socială reflectată
în codul său etic și codul de conduită, care se bazează pe criterii de onestitate, echitate și
integritate.

Scopul cooperativei a fost întotdeauna să producă fructe și legume de calitate, să fie foarte
conștientă de schimbările din jurul său, de așteptările și nevoile clienților, membrilor, mediului
și angajaților. Mediul concurențial din domeniu a determinat-o să vină mereu în întâmpinarea
cererii consumatorilor.

Cooperativa a trebuit să se confrunte cu multe probleme, precum concurența puternică din
partea țărilor terțe la intrarea produselor în Europa. Acestea pot produce la costuri mai mici și,
prin urmare, se reduce marja de profit a fermierilor membri ai cooperativei. În acest context,
cooperativa încearcă permanent să-și diferențieze produsele pe piață prin adoptarea diferitelor
măsuri de responsabilitate socială corporativă.
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Secțiunea 1: Descrierea studiului de caz

1.1. Context și istoric

Almeria a fost una dintre cele mai sărace provincii din Spania, în ceea ce privește venitul pe cap

de locuitor, până în a doua jumătate a secolului XX. Cu toate acestea, grație dezvoltării agricole

intensive și a turismului, această tendință a fost corectată, regiunea plasându-se în prezent la un

nivel intermediar în clasamentul spaniol al veniturilor și al populației și pe primul loc în rândul

provinciilor Comunităților Autonome din Andaluzia. Ca urmare a volumului mare de produse

din fructe și legume produse, care sunt exportate în mare parte în Europa, Almería este

cunoscută sub numele de „Livada Europei”. Acest fenomen este evident în special în regiunea

Poniente Almeriense, care este situată în sud-vestul extrem al provinciei Almería și care

cuprinde municipalitățile Dalías, Berja, El Ejido, până la Adra sau în Vícar, La Mojonera și

Roquetas de Mar.

Datorită condițiilor sale climatice ideale pentru agricultura intensivă, regiunea a cunoscut o

mare dezvoltare economică începând cu anii '60. În acel deceniu, primele inițiative de cultivare

în sere/solarii de plastic au început la Almeria. Astfel, prima seră a fost construită în 1963 și

tehnica a fost extinsă la Campo de Dalías (zona menționată mai sus - Poniente Almeriense) și

mai târziu la Campo de Níjar (în est). Plasticul a fost întins pe stâlpi de lemn sau structuri

metalice și a fost ținut pe loc cu sârmă. Plasticul transparent intensifică căldura și menține

umiditatea, ceea ce, în combinație cu utilizarea unor tehnici precum ”enarenado” (tehnică de

îmbunătățire funciară ce constă în adăugarea în seră a unui strat de îngrășământ și a unui strat

de nisip care neutralizează efectele sării din apă, astfel încât să nu ajungă la rădăcinile plantelor),

permite recoltarea culturilor cu o lună mai devreme decât în tehnologia în câmp deschis și în

alte regiuni, uneori dublând sau chiar triplând volumul recoltelor. În plus, începând cu 1957, au

început să fie folosite pompe moderne cu o capacitate mare de extragere a apei din straturile

acvifere, ceea ce a contribuit la rezolvarea marii probleme a deficitului de apă din provincia

Almería și care este de o importanță vitală pentru irigarea culturilor.

Serele/solariile din cadrul fermelor au evoluat constant și au devenit din ce în ce mai

tehnologice datorită schimbărilor continue din domeniu, proceselor de adaptare și a investițiilor

în cercetare și dezvoltare. În prezent, Poniente Almeriense are cea mai mare suprafață de
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sere/solarii din lume, după cum se poate vedea și în imaginea următoare. Aceste tipuri de

culturi reprezintă sectorul cel mai dinamic al agriculturii andaluze datorită productivității lor

economice, a ocupării forței de muncă pe care o generează, a utilizării eficiente și raționale a

apei, a nivelului lor de export, a generării unui sistem de afaceri conex format din companii de

servicii auxiliare și de comercializare etc.

Imagine 1. Poniente Almeriense

Sursă: Google Maps

VICASOL se evidențiază ca fiind unul dintre cele mai bune exemple pentru acest fenomen din

Poniente Almeriense. Aceasta este o cooperativă andaluză de prim nivel, formată din peste 900

de fermieri membri care cultivă aproximativ 1.800 de hectare de sere/solarii și care obțin o

producție de peste 230.000 tone de legume, comercializate în țări din Europa și America de

Nord. Cultivarea tuturor acestor legume se desfășoară sub cele mai stricte controale de calitate

(garantate de certificări și audituri la nivel mondial), soarele fiind singura sursă de energie. În

cadrul cooperativei se cultivă roșii, ardei, castraveți, vinete, pepeni galbeni, pepeni verzi și

dovlecei, care beneficiază de îngrijirea experților cu mult respect pentru pământ și pentru

oamenii care locuiesc acolo. Calitatea oferită este globală: de la planificarea tehnico-economică

a producției, cu toate elementele de trasabilitate și până la serviciul final post-vânzare.

VICASOL a fost fondată în 1979 de un grup de 150 de fermieri vizionari care au contribuit în

mod direct la formarea cooperativei la nivelul existent astăzi. Misiunea lor, valabilă și în

prezent: îmbunătățirea vieții fermierilor și vânzarea produselor lor sănătoase în întreaga lume
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pentru a obține un profit maxim din producția lor. Vârsta medie a celor aproape 1.000 de

membri fermieri este de 40 de ani, ceea ce garantează viitorul și spiritul inovator al acestei mari

cooperative cu spirit de familie. În acest context, 40 de ani mai târziu, putem spune că

VICASOL își păstrează profilul de companie lider a modelului agricol din Almeria datorită

muncii depuse de membrii, respectului față de mediu și indivizi.

VICASOL a fost distinsă pentru responsabilitatea sa socială în numeroase ocazii și domenii.

Printre multele premii și recunoașteri, merită menționate Medalia de aur pentru cea mai bună

companie din Andaluzia (2015) și Premiul Rainbow pentru cea mai bună cooperativă (1997),

ambele acordate de Guvernul Andaluz. În figura următoare, se pot vedea câteva dintre datele

principale ale cooperativei.

Figura 1. VICASOL in cifre

Sursă: elaborare după datele oferite de cooperativă

Putem sublinia ca aspecte importante ale cooperativei următoarele: vârsta medie a angajaților

este de 38 de ani, aceștia având 39 de naționalități diferite; 44% din totalul personalului de

conducere și 72% din personal sunt femei; există 54 de persoane cu dizabilități angajate (2,13%

din personal) etc. Acest lucru arată marele respect al cooperativei pentru egalitate în rândul

angajaților săi.

1.000 membri
2.549 angajați

230.000 tone
Volum producție

236 milioane euro
Cifra de afaceri 4 centre de manipulare produse

99% din vânzări în Europa
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1.2. Ciclul de viață

i) Înființarea și începerea activității

Cooperativa VICASOL s-a născut în 1979 ca inițiativă a unui grup de 150 de fermieri din Vícar,

având drept scop comercializarea produselor din fructe și legume în afara pieței locale. De la

început, filozofia lor a fost clară: o treabă bine făcută, axată pe calitate și cultivarea produselor

cerute de clienți. Activitatea principală a companiei este de a planifica și organiza producția

membrilor fermieri pentru a răspunde în mod adecvat cerințelor și specificațiilor cerute de

piețele și consumatorii europeni. Astfel, putem spune că scopul cooperativei este ca

comercializarea legumelor să ofere fermierilor randamentul economic maxim posibil.

Datele următoare prezintă etapele relevante din istoria VICASOL.

Tabel 1. Principalele etape și repere evolutive ale cooperativei

ETAPĂ AN REPERE

ÎNFIINȚARE 1979

VICASOL a fost constituită de 150 de fermieri din Vícar (Almería) cu scopul
de a comercializa produsele proprii din fructe și legume în afara pieței locale.
S-a născut sub numele de Sociedad Agraria de Transformación (SAT)
(Societate de prelucrare agricolă) devenind o societate de tip Cooperativă în
1988.

CREȘTERE

1986 Intrarea Spaniei în Uniunea Europeană ce a facilitat creșterea economică a
VICASOL.

1991 Pe 16 martie a fost creată VICASOL Produce Ltd

1997 VICASOL este recunoscută ca FVPO.

1999

A avut loc o schimbare de generații și a fost încorporată o nouă echipă de
management. Numărul de parteneri agricoli a ajuns la 200, iar numărul de
angajați era de aproximativ 400. La această dată, erau deja peste 500 de
hectare cultivate.

2001 Extinderea VICASOL 1 la actuala configurație.

2003

VICASOL fuzionează cu Almerisol S. Coop. And., aceasta fiind prima
uniune între cooperativele agricole din Andaluzia. A condus la o creștere
ridicată a volumului producției oferite și a reprezentat începutul procesului
de concentrare a ofertei de fructe și legume, totul pentru a oferi un serviciu
mai bun clienților săi.
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Sursă: elaborare după datele oferite de cooperativă

ii) Structură organizațională

Grupul este format din următoarele entități:

VICASOL S. COOP. AND.

Companie dominantă a grupului, aceasta este constituită legal ca o cooperativă andaluză de

gradul I și este situată în Puebla de Vícar, Almería. În acest moment are 4 mari centre de

manipulare a produselor:

VICASOL 1. Localizată în C/ VICASOL, nº 37, Puebla de Vícar (Almería). În acest

centru sunt obținute bunuri din producția integrată de produse vegetale. Facilitățile de

producție acoperă 32.000 m2, au un număr mediu anual de angajați de 800 persoane și

în cadrul unității se manipulează cca 90.000 tone de legume.

ETAPĂ AN REPERE

2007
VICASOL este recunoscut ca API (Grup Integrat de Producție). VICASOL a
fost un pionier în cultivarea tuturor hectarelor sale cu tehnici integrate de
control.

EXTINDERE

2012 Facilitățile de pe drumul La Mojonera unde se află centrul de manipulare a
produselor VICASOL 2 sunt extinse la configurația actuală.

2014

Deschiderea unui nou centru de manipulare în El Ejido, VICASOL 3.
Inaugurarea primei benzinării în VICASOL 2. Sunt încorporați 100 de
membrii noi cu 200 de hectare. Sunt vândute 178.000 tone de produse și se
obține o cifră de afaceri de 180 de milioane de euro.

2015

VICASOL își începe angajamentul față de produsele Fifth Range, lansând
primele sale produse: gazpacho și salmorejo . De asemenea, deschide un alt
centru de manipulare în Níjar, VICASOL 4, dedicat exclusiv producției
ecologice.

2016 Extinderea portofoliului de conserve și produse Fifth Range cu caserole de
ardei prăjiți VICASOL.

2018 VICASOL este recunoscut ca EAPA (Unitate prioritară asociativă
agroalimentară din Andaluzia).

2019
Sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări. Definitivarea facilităților VICASOL 3
prin deschiderea celei de-a doua benzinării, a magazinului și a depozitului de
aprovizionare. VICASOL ajunge la 958 membri și 1.800 de hectare cultivate.
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Imagine 2. VICASOL 1

Sursă: website VICASOL

VICASOL 2. Localizată în Ctra. de la Mojonera, nº 3767, Vícar (Almería). În acest

centru se obține producție integrată și ecologică. Facilitățile de producție acoperă

36.500 m2, au un număr mediu anual de angajați de 850 persoane și în cadrul unității

se manipulează cca 100.000 tone de legume.

Imagine 3. VICASOL 2

Sursă: Google Maps

VICASOL 3. Localizată în Diseminado los Majales, nº 39, El Ejido (Almería). În acest

centru se obține producție integrată și ecologică. Facilitățile de producție acoperă

48.000 m2, au un număr mediu anual de angajați ce variază între 400 - 900 de persoane

și în cadrul unității se manipulează cca 100.000 tone de legume.
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Imagine 4. VICASOL 3

Sursă: website VICASOL

VICASOL 4. Localizată în Pasaje Km. 21, Níjar (Almería). În acest centru se obține

producție ecologică. Facilitățile de producție acoperă 4.000 m2, au un număr mediu

anual de angajați de 100 persoane și în cadrul unității se manipulează cca 4.000 tone de

legume ecologice.

Imagine 5. VICASOL 4

Sursă: Google Maps

Adițional, VICASOL S. Coop. Mai deține:

Un depozit de aprovizionare (în VICASOL 1).

O fermă agricolă proprie (în Darro, provincia Granada).
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Prin urmare, acestea sunt locurile unde VICASOL este prezentă în provincia Almería:

Figura 2. Locuri unde este prezent VICASOL

Sursă: Raport VICASOL. Anul fiscal 2018-2019

 VICASOL Produce Ltd

Compania, cu sediul în Regatul Unit, a fost înființată în 1991 cu scopul de a introduce

produsele sale pe piața engleză. Este o extensie a activității principale a VICASOL S. COOP.

AND. Și a fost necesară pentru a participa la particularitățile acelei piețe.

 Unitatea de service VICASOL S.L.U. (Unitate integrată benzinărie și spălătorie auto)

Este o companie a Grupului creată cu scopul de a îmbunătăți serviciile oferite membrilor

VICASOL, precum și personalului său și restului societății din Almería, care s-a concretizat

prin crearea în 2014 a unei stații de service și a unui supermarket situat în zona de

manipulare a centrului pe drumul La Mojonera, unde combustibilul și produsele de cea mai

bună calitate pot fi vândute la un preț accesibil. În prezent, are o stație de service și un

supermarket situat în VICASOL 2 și este planificată deschiderea stației de service și a

supermarketului VICASOL 3 .

VICASO

VICASO

VICASO

VICAS
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Imagine 6. Service station and supermarket

Sursă: VICASOL website

1.3. Model de afaceri

VICASOL is a leading cooperative that produces and sells its fruit and vegetable around the

world. It is a family of over 3,000 people, including partners, farmers and workers, who care for

and protect the environment in which they grow their production. VICASOL maintains the

principles it was born with 40 years ago:

VICASOL este printre principalele cooperative din Almeria care produce și vinde fructe și

legume în întreaga lume. Este o familie de peste 3.000 de persoane, inclusiv parteneri, fermieri

și muncitori, care îngrijesc și protejează mediul în care își dezvoltă producția. VICASOL

menține principiile cu care s-a născut încă de acum 40 de ani:

 Misiunea: îmbunătățirea vieții fermierilor și vânzarea produselor lor sănătoase în întreaga

lume.

 Viziunea: să ajungă cea mai mare companie agricolă din Almería prin acțiuni pozitive și

respect pentru oameni și mediul înconjurător.
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Principalele valori ale VICASOL sunt:

 Vitalitate : produce alimente proaspete și sănătoase care hrănesc lumea într-un mod

sănătos. Echipa sa este formată din antreprenori pasionați și persoane flexibili.

 Calitatea: este unul din elementele de identitate ale cooperativei. Calitatea este certificată

în fiecare proces, de la alegerea semințelor până la ambalare și distribuție.

 Solidaritate: membrii cooperativei VICASOL sunt solidari prin natura lor. VICASOL

este o cooperativă în adevăratul sens al cuvântului, un model de companie solidară și

democratică. De la primul fermier și până la ultimul, aceștia au aceleași obligații și

drepturi.

Modelul de afaceri al VICASOL este conceput în termeni de creștere și durabilitate ca un

model de economie socială bazat pe: plasarea pe primul loc a membrilor săi; transparență și

promovarea solidarității interne; servicii integrale oferite fermierului și societății, care

favorizează angajamentul față de dezvoltarea locală, egalitatea de gen între bărbați și femei,

coeziunea socială, inserarea persoanelor cu risc de excludere socială, generarea de locuri de

muncă de calitate, concilierea vieții personale, familiale și profesionale etc. Principalele

elemente din cadrul activității sale la nivel teritorial sprijină cooperativismul, sectorul primar,

economia socială și solidară, dezvoltarea durabilă, economia reală și productivă bazată pe

oameni, dezvoltarea teritorială durabilă și protejarea mediului (crearea de valorii partajată).

Aceasta este „rețeta succesului VICASOL”:

1. Produce în siguranță cele mai bune alimente și garantează disponibilitatea pentru a

satisface nevoile clienților.

2. Asigură o productivitate tehnică optimă grație unei bune planificări, totul cu scopul de a

obține profituri comerciale maxime pentru membrii fermieri.

3. Transparență în management și tratament egal al membrilor în ceea ce privește drepturile și

obligațiile.

4. Dezvoltă talentele oamenilor atât la nivel tehnic, cât și emoțional.

5. Oferă o gamă exclusivă de servicii pentru membrii VICASOL, permițând fermierilor să se

concentreze asupra obținerii unei producții de calitate. Servicii precum: consultanță tehnică,
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prevenție, laborator de analize exclusiv, depozit de aprovizionare etc.; consiliere fiscală, a

personalului și administrativă și managementul subvențiilor; stații de benzină, magazine,

călătorii, ajutoare pentru alimentație și zile libere.

6. Obține orice dacă este posibil logistic.

7. Este mai mult decât suma părților sale. Vrea să construiască un stil de viață durabil ce

sprijină agricultura și să reziste pe piață alți 40 de ani.

Părți interesate:

Cine sunt partenerii cheie ai cooperativei?

Succesul VICASOL s-a datorat întotdeauna celor aproape 1.000 de membrii ai cooperativei.

Aceștia sunt piatra de temelie a VICASOL și, prin urmare, nevoile și așteptările lor sunt

revizuite anual de către conducere. Membrii sunt implicați în principal în livrarea produselor,

principalul obiectiv al cooperativei fiind preluarea, manipularea și marketing-ul acestora. În

mod normal, acești membri solicită de la VICASOL facturarea adecvată a mărfii și servicii noi

și îmbunătățiri ale celor existente. Din partea VICASOL, este foarte important ca aceștia să fie

urmăriți de către Departamentul Tehnic. Pe scurt, în VICASOL, ca exemplu de cooperativă, cu

peste 40 de ani experiență în provincia Almería, prevalează următoarele: bunăvoință, cooperare,

muncă comună a tuturor membrilor și se poate spune că este unul dintre principalele motoare

socio-economice ale provinciei și, mai ales, la nivelul regiunii Poniente Almeriense.

Tabelul următor arată tipul și numărul membrilor VICASOL la 31 august 2019.

Tabel 2. Numărul membrilor VICASOL

Femei Bărbați
Entități

legale

Alte forme fără

personalitate legală*
TOTAL

Numărul de membri 292 481 42 69 884

Numărul de membri

colaboratori
18 34 7 2 61

Numărul de membri inactivi 8 5 0 0 13

TOTAL 318 520 49 71 958

* Proprietate în comun

Sursă: Raport VICASOL. Anul fiscal 2018-2019
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Cine sunt partenerii cheie ai cooperativei?

Principalii parteneri ai cooperativei sunt membrii săi (peste 1.000), furnizorii săi, alte

organizații cu care colaborează etc. Ca principală alianță istorică a cooperativei, se poate

evidenția fuziunea cu FVPO Almerisol S. COOP. AND., organizație din grupul de cooperative,

percepută ca fiind o entitate puternică cu angajament față de producători.

Cine sunt principalii furnizori ai cooperativei?

Furnizorii sunt părți din cadrul VICASOL, care joacă un rol fundamental în desfășurarea

activității sale, așa că sunt analizați și revizuiți periodic. Atât procesele în care intervin, cât și

nevoile și așteptările lor sunt analizate, existând o viziune de îmbunătățire continuă și excelență.

Criteriile de calitate, de mediu, sociale și etice sunt luate în considerare în selecția furnizorilor

și VICASOL își sprijină permanent furnizorii, ajutându-i să atingă obiectivele cerute. Planul de

aprobare a furnizorilor se aplică tuturor tipurilor de furnizori ai VICASOL, indiferent de

originea serviciului sau a bunurilor pe care le furnizează, astfel încât să acopere întregul lanț de

conformitate în conformitate cu principiile Pactului Global, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

și Codului de conduită al VICASOL. În plus, Codul de Conduită al VICASOL reglementează

relația cu furnizorii, deoarece este un element fundamental și esențial și, prin urmare, stabilește

că furnizorii vor fi obligați să respecte Codul de conduită în tot ceea ce li se aplică. Din acest

motiv, a fost întocmit un Document de Conformitate, cu scopul de a-l pune la dispoziția tuturor

furnizorilor care furnizează servicii pentru VICASOL și de a putea obține angajamentul de a-l

accepta. Acest document va continua să fie implementat la toți furnizorii.

Mai jos sunt procentele de achiziții certificate conform standardelor de siguranță alimentară,

sociale sau de mediu.

Tabel 3. Procentul achizițiilor certificate

2018/2019 2017/2018

AMBALAJE DIN CARTON 99.57% 98.9%

RECIPIENTE DIN CARTON 77.73% 96.29%

CASOLETE DE PLASTIC 90.74% 95.84%

ETICHETE 66.03% 62.98%

Sursă: Raport VICASOL. Anul fiscal 2018-2019
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Ce fel de relație are cooperativa cu administrația publică sau cu autoritățile?

VICASOL collaborates with public authorities, especially at the local level, such as the City

Council of Vícar, La Mojonera and Aguadulce, in activities such as the recruitment and

employment of women at risk of social exclusion and immigrant groups in integration programs;

in the task of improving infrastructure and quality of life of all rural inhabitants and

contributing to the development and conservation of the environment; activities to reconcile

work and family during the summer months in camps promoting healthy eating and sport, etc.

VICASOL colaborează cu autoritățile publice, în special la nivel local (entități precum

Consiliul municipal Vícar, La Mojonera și Aguadulce), derulând: activități în cadrul

programelor de integrare precum recrutarea și angajarea femeilor cu risc de excluziune socială

și a grupurilor de imigranți; activități de îmbunătățire a infrastructurii și calității vieții tuturor

locuitorilor din mediul rural și de dezvoltare și conservare a mediului; activități de reconciliere

a muncii cu viața de familie în lunile de vară când se organizează tabere care promovează

alimentația sănătoasă și sportul etc.

Cooperează cu alte cooperative sau întreprinderi de economie socială?

VICASOL participă în companii legate de sectorul agroalimentar, unele dintre acestea fiind

întreprinderi de economie socială, pentru a promova și dezvolta acest sector:

 Juncal Agroservicios, S.L., specializată în activități suport pentru agricultură. VICASOL,

prin participarea sa la această unitate, a obținut participarea la întreaga entitate Bioline

Iberia, S.L.

 Suca, S.C.A. este o cooperativă de achiziții de gradul doi prin care VICASOL

centralizează achizițiile de bunuri agricole.

 Frutilados del Poniente, S.L. este specializată în fabricarea produselor destinate hranei

animalelor, prin recuperarea resturilor vegetale. VICASOL participă la această entitate cu

surplusurile din comercializare.

 Detragri, S.C.A. este specializată în fabricarea utilajelor agricole și forestiere.

 Tecnova este specializată în promovarea, încurajarea, cooperarea și dezvoltarea

economiei în domeniul industriei auxiliare a agriculturii, fiind capabilă să desfășoare în

acest sens multe activități principale sau complementare necesare, inclusiv cercetare.
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Activități cheie:

Ce activități cheie sunt necesare pentru propunerile sale de valoare? / Canalele sale de

distribuție? / Relațiile cu clienții? / Fluxurile de venituri?

Activitățile cheie ale cooperativei sunt următoarele: Selectarea, clasificarea și ambalarea

diferitelor produse din fructe și legume; Marketingul global al producției membrilor; Vânzarea

produselor procesate; Pregătirea produselor convenționale și organice; Vânzarea de

combustibili; Supermarket; Aprovizionare bunuri agricole.

Se vor face referiri mai jos la procesul de producție al cooperativei, principalele sale mărci și

produse.

 Procesul de producție VICASOL

Procesul de producție al VICASOL este un cadru de referință, care începe cu planificarea

campaniei de producției, care constă în distribuirea, în funcție de nevoile comerciale prevăzute,

a diferitelor culturi care urmează să fie plantate în zona pe care o are Cooperativa. Odată

definită distribuția culturilor, fermierii încep, sfătuiți de echipa tehnică a VICASOL, să își

programeze fermele între diferitele culturi posibile. Când toate cele de mai sus sunt perfect

definite, aceștia trec la alegerea semințelor, care sunt duse la patul de germinare pentru prima

dezvoltare, obținându-se astfel o plantă puternică și adecvată pentru răsădire. Odată ce

fermierul și tehnicianul desemnat au pregătit terenul, se realizează plantarea, cultura crescând și

dezvoltându-se sub îngrijirea directă a fermierului și sub supravegherea echipei tehnice. În

această perioadă, fermierul și tehnicianul lucrează împreună pentru cea mai bună dezvoltare a

culturilor.

În acest scop, există un instrument esențial, laboratorul Cooperativei, care dispune de cele mai

moderne echipamente pentru a determina nevoile de fertilizare ale plantelor, precum și pentru a

efectua controlul bunelor practici agricole. Odată ce a sosit momentul recoltării, acesta începe,

la ordinul tehnicianului, verificarea adecvată a fructelor. În depozit, toate produsele membrilor

sunt selectate în funcție de categorie și dimensiune. VICASOL are facilități moderne prin care

produsul este tratat cu cea mai mare grijă, transferându-se la consumator toată calitatea, aroma

și proprietățile originale ale fructelor din câmp. În acest scop, cooperativa încearcă să se asigure

că liniile sale de manipulare a produselor au cea mai recentă tehnologie posibilă, capabilă să
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absoarbă volumul de producție al membrilor și, în același timp, să dezvolte munca prestată

zilnic la calitatea pe care o cer clienții. Toată producția sa este cultivată cu tehnici integrate de

control. În aceste culturi, valorile și practicile agriculturii tradiționale sunt integrate cu cele mai

moderne tehnologii și tehnici de cultivare, obținându-se un rezultat în conformitate cu

așteptările clienților cei mai exigenți. Personalul responsabil de calitate este capabil să

identifice în orice moment originea și caracteristicile produsului introdus pe piață datorită

sistemului de trasabilitate implementat.

Pentru a facilita realizarea acestor obiective și pentru a atinge excelența la toate mărcile,

produsele și serviciile sale, VICASOL oferă membrilor săi o varietate de servicii, într-un cadru

de transparență, colaborare, încredere, respect și beneficii reciproce pentru toate părțile

implicate. Ca o consecință a acestui model de cooperativă, în timpul campaniei 2018-2019,

vânzarea produselor proaspete a fost principala activitate a VICASOL, cu un volum de

aproximativ 230.000 de tone. Trebuie însă să reținem că, începând cu 2015, VICASOL s-a

implicat în noi segmente de afaceri precum conservele de legume și alimentele semipreparate.

VICASOL a angajat în medie 2.500 de oameni în campania 2018-2019, obținând o cifră de

afaceri apropiată de 236 milioane euro și distribuind beneficiile sale între cele aproape 1.000 de

familii ale membrilor. Pentru diferitele clase de produse pe care le are cooperativa, aceasta

utilizează următoarele mărci:

Figura 3. Mărci VICASOL

Marca principală și înregistrată a produselor

VICASOL

Marcă folosită doar pentru produsele certificate

ecologic

Marcă pentru produsele Fifth Range

ale VICASOL

Marcă utilizată pentru a preciza produsele VICASOL

care au fost obținute prin tehnici integrate de control

Sursă: Raport VICASOL. Anul fiscal 2018-2019
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 Tipuri de produse

Produsele principale ale VICASOL sunt roșiile (cu peste 93.651 de tone), urmată ca importanță

de ardei (cu peste 52.688 tone), castraveți (peste 23.756 tone), dovlecei (mai mult de 18.894

tone) și vinete (peste 17.598 tone). Primăvara se cultivă pepeni verzi (peste 13.255 tone) și

pepeni galbeni (peste 6.089 tone). Mai jos sunt câteva varietăți de produse.

Tabel 4. Produse VICASOL

Tomate Premium FLOU Tomate ciorchine Tomate prunișoare

Ardei Galben California Ardei iute roșu Ardei verde California

Castravete cornison Dovlecei Vinete dungate

Pepene verde Pepene galben Galia Pepene cu coajă neagră

Sursă: Imagini preluate de pe website VICASOL
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În ceea ce privește programul de producție al diferitelor produse, acesta poate fi rezumat în

următoarele puncte (Tabel 5 prezintă o comparație între diferitele produse):

 TOMATE: campania principală este între septembrie și mai. Cu toate acestea, unele

soiuri precum Cherry Plum Tomato sau Plum Tomato sunt produse pe tot parcursul anului.

 ARDEI: în funcție de soi, dar în general campania începe în septembrie/octombrie și se

termină în mai/iunie (unele soiuri de ardei italian sunt prezente pe tot parcursul anului).

 CASTRAVEȚI: producție pe tot parcursul anului, cu excepția castraveților cornison care

nu sunt prezenți în lunile iulie și august.

 DOVLECEI: producție din septembrie până în mai.

 VINETE: producție pe tot parcursul anului.

 PEPENE VERDE: producție din aprilie până în iunie.

 PEPENE GALBEN: producție din aprilie până în iunie.

Tabel 5. Calendar de producție

MONTH

PRODUCT

Ia
nu
ar
ie

Fe
br
ua
ri
e

M
ar
tie

A
pr
ili
e

M
ai

Iu
ni
e

Iu
lie

A
ug
us
t

Se
pt
em

br
ie

O
ct
om

br
ie

N
oi
em

br
ie

D
ec
em

br
ie

Roșii      * * *    

Ardei      * * * *   

Castravete       * *    

Dovlecei         

Vinete            
Pepene
verde   

Pepene
galben   

* anumite soiuri sunt produse și în această lună

Sursă: Elaborat după catalogul VICASOL
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 Alimente conservate și produse VICASOL “fifth range”

Această linie de produse își propune să facă mai ușor și mai convenabil consumul de produse

sănătoase pentru consumatorul care are puțin timp pentru gătit. Au fost create rețete tradiționale

realizate cu legume proaspete și produse 100% naturale, fără coloranți artificiali, conservanți

sau gluten. Acestea sunt produse pe tot parcursul anului: roșii prăjite, legume mixte, roșii

naturale, legume prăjite, fâșii de ardei copți, roșii verzi și gem de ardei roșu. VICASOL

continuă să inoveze, atât pentru rețeaua HORECA, cât și pentru consumatorul final. Din martie

până în septembrie, oamenii pot cumpăra și gazpacho și salmorejo. Acestea sunt disponibile

spre vânzare pe site și în benzinăriile VICASOL.

Imagine 7. Produsele“Fifth Range” ale VICASOL

Sursă: Imagini preluate de pe website VICASOL

Propuneri de valoare:

Ce valoare oferă clientului? Ce nevoi ale clienților satisface?

Pentru grup gestionarea durabilă a afacerii este fundamentală pentru a face față unei piețe din ce

în ce mai solicitante cu mediul și cu cerințele sociale în continuă evoluție, ceea ce implică noi

oportunități și provocări. VICASOL urmărește să continue orientarea sa către un model agricol

durabil și către creșterea calitativă a produselor sale, totul pentru a face din cooperativă o

organizație de referință în sectorul fructelor și legumelor. În acest fel, VICASOL contribuie la

impactul pozitiv al agriculturii durabile asupra diferiților clienți, în special a celor internaționali,

în crearea de bogăție, conservarea și îmbunătățirea patrimoniului social, de mediu și cultural. Pe
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lângă consolidarea unui model de agricultură care este echilibrat în creșterea și durabilitatea sa

în teritoriu și care include și chiar depășește aspectele sociale și de mediu, cooperativa reduce

riscurile derivate din creșterea excesivă.

VICASOL contribuie fundamental la dezvoltarea locală prin punerea în valoare a dezvoltării

sectorului agricol și a fermierilor asociați din regiunile în care este prezentă. În principiu,

cooperativa contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă printr-o viziune

multifuncțională a agriculturii. Sintetic, propunerea de valoare a cooperativei se bazează pe:

 Rentabilitate maximă pentru fermier.

 Concentrarea ofertei de fructe și legume pentru a oferi un serviciu mai bun clienților săi.

 Culturi în producție integrată.

 Managementul durabil al mediului.

 Controlul calității prin certificări de calitate și de mediu.

 Respectarea bunelor practici agricole și a standardelor care garantează igiena procesului

de manipulare.

 Bune practici în domeniul drepturilor omului, condiții de muncă, siguranță, sănătate.

 Respectarea mediului.

Segmente de consumatori:

Pentru cine creează valoare cooperativa? Care sunt cei mai importanți clienți ai

cooperativei? Ce tip de clienți sunt?

Clienții VICASOL provin în principal de pe piețele internaționale și, datorită mediului foarte

competitiv, activitatea sa se bazează pe excelență ca factor esențial pentru a-și îmbunătăți

încontinuu rezultatele. Prin urmare, calitatea și siguranța alimentelor în sectorul fructelor și

legumelor sunt garanții fundamentale pentru a concura atât pe piața națională, cât și în

străinătate. Pentru a realiza acest lucru, nu este suficient să se respecte reglementările

obligatorii în vigoare, trebuie respectate și certificările date de standardele voluntare de calitate,

siguranță alimentară, sociale și de mediu, toate acestea certificând gradul ridicat de

conformitate și angajament în aceste domenii. În acest scop, este încurajată munca în echipă,
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precum și formarea atât a membrilor, cât și a personalului, susținută de sisteme de management

care sunt certificate, pe baza următoarelor standarde:

 ISO 9001 care include aspecte fundamentale ale calității axate pe procese.

 ISO 14001 care asigură respectul pentru mediu al consumatorului și al membrilor,

optimizarea resurselor și gestionarea adecvată a deșeurilor.

 Standarde care certifică faptul că produsele nu conțin reziduuri fitosanitare dăunătoare

sănătății și asigură respectarea bunelor practici agricole, inclusiv a celor referitoare la

agricultura ecologică: producția integrată de la Junta de Andalucía, Global GAP, QS, EU

ORGANIC și KRAV.

 Standarde care garantează igiena procesului de manipulare, asigurând astfel siguranța

alimentelor pe care VICASOL le introduce pe piață: BRCGS, IFS și QS.

 VICASOL își exprimă sprijinul pentru aspectele responsabilității sociale, prin care

asigură o producție etică de bunuri și servicii, valorizând bunele practici ale drepturilor

omului, condițiile de muncă, siguranța, sănătatea și nediscriminarea. Toate aceste aspecte

se reflectă în: Modulul GLOBALGAP - înțelegerea și afilierea la SEDEX.

Figura 4. Certificări utilizate de VICASOL

Sursă: Raport VICASOL. Anul fiscal 2018-2019
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Relația cu clienții se bazează pe servicii excelente, vizite directe, asistență personalizată, prețuri

competitive și un sistem robust de trasabilitate. VICASOL consideră că dialogul cu clienții este

cheia atingerii excelenței la nivelul tuturor mărcilor, produselor și serviciilor sale și, prin

urmare, promovează faptul că clienții au canalele necesare pentru a-și transmite comentariile și

reclamațiile, asigurându-se că încrederea este păstrată prin relații strânse cu aceștia.

Cooperativa urmărește în detaliu toate nevoile clienților săi, estimându-se o valoare de

satisfacție pentru campania 2018/2019 de 9.12 din 10. VICASOL studiază săptămânal

reclamațiile clienților pentru a îmbunătăți serviciul oferit acestora și pentru a obține o

rentabilitate maximă din vânzările realizate. Nivelul reclamațiilor a fost menținut la aproximativ

0,5% în campaniile 17/18 și 18/19.

Ca rezultat al efortului de a pătrunde pe un număr mare de piețe și canale de distribuție,

VICASOL este prezent în 27 de țări europene și 5 țări europene din afara UE, precum și în

SUA și Canada.

Grafic 1. Distribuția vânzărilor pe țări

Sursă: date din Raport VICASOL. Anul fiscal 2018-2019
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Resurse cheie:

Ce resurse cheie necesită propunerile de valoare ale cooperative / Canalele sale de

distribuție? / Relații cu clienții? / Fluxuri de venituri?

Dintre resursele cheie ale , putem menționa următoarele:

 1.800 de hectare de cultivare.

 Personal tehnic specializat.

 4 centre de manipulare.

 Stație de service cu benzinărie.

 Depozit de aprovizionare.

 Centralizarea serviciilor printr-un model cooperativ.

 Laborator propriu.

Canale de distribuție:

Prin ce canale de distribuție cooperativa ajunge la diferitele segmente de clienți ? Cum

ajung produsele efectiv la clienți?

Principalele canale prin care cooperativa se raportează la clienții săi sunt următoarele: 80%

lanțuri europene de supermarketuri; 10% angrosiști de pe diferite piețe; 10% industrii și unități

procesatoare.

Structura costurilor:

Care sunt cele mai importante costuri inerente modelului de afaceri al cooperativei?

Structura de costuri ale cooperativei include următoarele categorii:

 Beneficii pentru membri.

 Personal.

 Consumabile.

 Întreținerea infrastructurii.

 Sisteme de calitate și de mediu.

 Taxe și impozite și cheltuieli de distribuție.
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Fluxul de venituri:

Pentru ce valoare sunt dispuși clienții cooperativei să plătească? Pentru ce valoare sau

beneficii plătesc deja?

Clienții cooperativei plătesc pentru că au la dispoziție produse variate, de înaltă calitate, a căror

producție respectă mediul. Aceste caracteristici diferențiază produsele VICASOL de cele ale

altor concurenți.

Principalele surse de venit ale VICASOL sunt următoarele:

- Venituri din vânzarea de produse din fructe și legume.

- Venituri din vânzarea produselor semipreparate.

- Venituri din vânzarea de combustibil.

- Venituri din vânzările propriilor supermarketurilor.

- Venituri din vânzarea de bunuri agricole.

1.4. Institutional/ governance structure

Trebuie să se facă o diferență între, pe de o parte, structura grupului (Figura 5), deja identificată

într-o oarecare măsură anterior și, pe de altă parte, structura internă a cooperativei VICASOL,

care este reprezentanta grupului. Grupul este condus de consiliul de administrație ales direct de

membrii săi care, la rândul lor, fac parte din consiliul de administrație al celorlalte companii ale

grupului.

Figura 5. Structura Grupului VICASOL

Sursă: date din Raport VICASOL. Anul fiscal 2018-2019
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Structura cooperativei VICASOL este determinată de un sistem organizațional format din

Adunarea Generală, Consiliu de administrație, președinția și vicepreședinția responsabilă de

diferite departamente și / sau domenii (Figura 6 și cu mai multe detalii Figura 8).

Figura 6. Structura organizatorică a Cooperativei VICASOL

Sursă: Date oferite de VICASOL

În imaginea următoare este prezentată structura organizatorică detaliată a Cooperativei

VICASOL elaborată pe baza raportului VICASOL din anul fiscal 2018-2019. Consiliul de

administrație este format din 12 membri ai VICASOL și un membru care reprezintă angajații.

Unul dintre membri este de sex feminin, restul membrilor (inclusiv președintele, primul

vicepreședinte și al doilea vicepreședinte) sunt bărbați. Vârsta medie este de aproximativ 47 de

ani. VICASOL are o cultură corporativă globală care și-a păstrat aceleași valori de la începuturi,

deși este mereu în continuă adaptare la nevoile și așteptările pieței, ale membrilor și ale

acțiunilor companiilor concurente. Ca parte intrinsecă a culturii sale de cooperare, obiectivul

VICASOL este de a realiza o dezvoltare durabilă prin coeziunea socială a mediului său, ca un

avantaj competitiv. Aceștia sunt piloni fundamentali care sunt luați în considerare în

gestionarea și luarea deciziilor de către organele de conducere ale cooperativei.
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Figura 7. Organigrama Cooperativei VICASOL
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Pe de altă parte, VICASOL își asumă o politică strictă de respectare a reglementărilor și are un

Program de Prevenire a Riscurilor Infracționale, al cărui obiectiv principal este de a preveni

săvârșirea oricărei fapte ilegale/infracționale de către personal și manageri atunci când

acționează în numele Grupului. Printre diferitele măsuri adoptate se numără:

 Crearea Comitetului de evaluare a îndeplinirii reglementărilor în vigoare, un organism

însărcinat cu supravegherea funcționării și respectării Programului de prevenire.

 Crearea unui Sistem de conformitate, care vizează oricare dintre grupurile de interese

(clienți, angajați, directori, furnizori și alte terțe părți interesate) VICASOL și care este un

mijloc de a comunica aceste comportamente sau fapte legate de un act pretins criminal/

omisiune sau care generează un risc de urmărire penală pentru companie sau oricare

dintre membrii acesteia.

 Aprobarea unui Cod de conduită care stabilește criteriile de acțiune la care se angajează

VICASOL în calitate de companie, asigurându-se că personalul și directorii săi le aplică

în îndeplinirea atribuțiilor lor.

 Stabilirea unui regim de sancționare în caz de posibilă nerespectare.

VICASOL a implementat un sistem eficient de protecție a datelor. Pentru a garanta

confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor și respectarea legislației actuale, a fost

creată funcția de Delegat pentru Protecția Datelor, care veghează la buna funcționare a

măsurilor tehnice și organizaționale.

1.5. Date economice

Active 83.967.211,55 euro (2019)

Capital 30.887.610 euro (2019)

2015 2016 2017 2018 2019

Producție
(milioane kg) 200 218 220 230 230

Cifră de afaceri / vânzări
(milioane euro) 188 206,6 235,5 232,5 236

Profit/Pierdere
(euro) 956.208,15 969.330,27 871.295,45 506.257,95 813.640,17
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Influența generală ascendentă a sectorului fructelor și legumelor s-a reflectat în rezultatele

VICASOL pentru perioada 2018-2019, care au reprezentat o creștere record a cifrei de afaceri

pentru acea campanie, 1,58% față de 2017-2018.

Beneficii sociale [descrieți beneficiile pentru membri, indicatori utilizați pentru evaluarea

întreprinderii]:

VICASOL oferă tuturor membrilor un portofoliu de servicii, astfel încât aceștia să se poată

concentra pe misiunea lor principală, aceea de a facilita producția de alimente sănătoase de cea

mai înaltă calitate.

Aceste servicii principale sunt următoarele: managementul membrilor și procesarea grant-urilor;

sfaturi tehnice privind cultivarea, de la alegerea semințelor până la recoltare; sfaturi fiscale și de

resurse umane pentru membri, la nivel personal; laborator exclusiv pentru membrii VICASOL;

consilierea în materie de prevenire a riscurilor de muncă; depozite agricole și de gestionare a

deșeurilor; stații de service; magazine cu prețuri competitive și toate ofertele de produse

VICASOL; activități auxiliare și evenimente sociale cu scopul creșterii coeziunii sociale.

Centralizarea serviciilor și comercializarea comună consecventă printr-un model cooperativ

creează un echilibru și o coeziune teritorială de care beneficiază nu numai micii producători, ci

constituie și un instrument de responsabilitate pentru mediu, promovând în acest fel dezvoltarea

durabilă locală.

VICASOL are un portal web corporativ cu o secțiune exclusivă pentru membri. În ultima

campanie a fost lansată o aplicație („Apps”) pentru aceștia, ca un mijloc de comunicare mai

dinamic și un management mai transparent. Cu această aplicație, cele mai relevante date ale

Cooperativei pot fi consultate cu ușurință de pe mobil. De asemenea, permite notificări, precum

informații despre culturi, plăți de decontare, prețuri de referință, aprovizionări agricole și

fonduri de exploatare.

1.6. Mediul politic

Reglementările aplicabile în VICASOL în calitate de cooperativă sunt în principal Legea

14/2011 din 23 decembrie, privind societățile cooperatiste din Andaluzia și Decretul 123/2014

din 2 septembrie, pentru aprobarea regulamentelor sale de aplicare. De asemenea, se aplică

Legea 20/1990 din 19 decembrie, privind regimul fiscal al cooperativelor și Ordinul EHA /
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3360/2010 din 21 decembrie, care aprobă normele privind aspectele contabile ale

cooperativelor. În plus, trebuie considerat că VICASOL este un grup căruia trebuie să i se

aplice și reglementările corespunzătoare ale altor companii, inclusiv Decretul legislativ regal

1/2010 din 2 iulie, care aprobă textul revizuit al Legii societăților de capital pentru VICASOL

SL Service Station (filială a cooperativei) și Companies Act 2006 (Marea Britanie) pentru

VICASOL Produce Ltd (compania filială a cooperativei cu sediul în Regatul Unit). Trebuie

luate în considerare și reglementările referitoare la a fi un grup, precum dispozițiile Codului

comercial din 1885 privind consolidarea contabilă. În același timp, având recunoașterea ca

FVPO (Organizație a producătorilor de fructe și legume), i se aplică reglementările spaniole și

comunitare privind acest tip de organizații, cum ar fi Decretul regal 532/2017 din 26 mai, care

reglementează recunoașterea și funcționarea organizațiilor de producători din sectorul fructelor

și legumelor.

În ceea ce privește ajutoarele sau subvențiile pentru care este eligibilă cooperativa sau membrii

săi, trebuie remarcat faptul că ajutorul acordat prin Programele Operaționale este principalul

sprijin al Politicii Agricole Comune (PAC) pentru fructe și legume, deoarece acest sector este în

mare parte exclus din plățile directe. Programele Operaționale sunt programe de investiții și

îmbunătățiri în fermele de fructe și legume implementate prin organizațiile de producători.

Aceste proiecte durează între 3 și 5 ani și sunt cofinanțare în proporție de 50% din fonduri

comunitare.

În general, subvențiile publice primite în ultimii ani sunt următoarele:

Tabel 6. Subvenții publice primite

2018/2019 2017/2018

Soldul subvențiilor de capital la 31 august (euro) 7.900,76 6.648,80

Soldul subvențiilor de operare primite la 31 august (euro) 1.091,02 1.460,17

Sursă: date din Raport VICASOL. Anul fiscal 2018-2019
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Secțiunea 2: Probleme și provocări la nivelul studiului de caz

2.1. Ce întrebări ridică actualul studiu de caz?

Principalele provocări sau probleme:

1. Concurența din țările terțe care au costuri mai reduse.

2. Pierderea marjei de profit.

Alte aspecte de rezolvat:

1. Efectele BREXIT.

2. Efectele posibile pe care schimburile valutare le-ar

putea genera pe parcursul campaniei.

2.2. Semnificația problemelor

Problemele menționate mai sus, adică concurența din țările terțe cu costuri mai mici și pierderea

marjei de profit, sunt evident legate între ele. Creșterea importurilor în Spania și în alte țări UE

din țări terțe (în principal Maroc și Turcia), care pot produce mai ieftin din cauza cerințelor mai

mici de muncă, mediu și sănătate, exercită o presiune mare asupra prețurilor fructelor și

legumelor spaniole exportate în principal către alte țări UE învecinate. Marja de profit pentru

fermieri este minimizată pentru a menține prețuri competitive, punând presiune mare asupra lor

și creând o mare incertitudine cu privire la ce se va întâmpla în fiecare sezon agricol. Acest

lucru se datorează faptului că, consumatorul actual, mai ales în contextul crizei COVID-19,

continuă să considere prețul ca fiind prima variabilă în alegerea unui produs. Abia după preț,

acesta ia în considerare și alte variabile precum: sănătatea, confortul și, desigur, calitatea în care

cooperativa VICASOL are un avantaj față de ceilalți concurenți. Pentru a încerca să atenueze

efectele celorlalte probleme potențiale menționate (repercusiuni ale BREXIT1 și eventuale

modificări ale schimbului valutar), grupul VICASOL a stabilit politici în acest sens, astfel încât

următoarele campanii să fie afectate cât mai puțin posibil.

1 Efectele BREXIT pot fi consultate în documentul COMISIEI EUROPENE (9.7.2020): Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pregătirea
pentru schimbări Comunicare privind disponibilitatea la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și
Regatul Unit, COM / 2020/324 final. Disponibil la: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM:2020:324:FIN

Întrebări cheie sau fapte
pentru ca instructorul să
ghideze studiul de caz:
- Există o perspectivă a
schimbării pe termen scurt/
mediu asupra problemelor
ridicate?
- Are cooperativa suficiente
instrumente pentru a-și putea
menține competitivitatea pe
piață în ciuda acestor
probleme?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM:2020:324:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM:2020:324:FIN
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2.3. Măsuri luate

În cadrul modelului de afaceri VICASOL, aceștia au identificat părțile interesate și factorii de

decizie esențiali și care au o relație economică cu cooperativa. Se face distincție între actorii

interni (personal, conducere și membri) și actorii externi (clienți, furnizori, administrație

publică și mediu social). Cooperativa a identificat 12 subiecte ca fiind cele mai relevante pentru

acești factori de decizie și pentru VICASOL dintr-o perspectivă internă și externă. Mediul,

obiectivele de dezvoltare durabilă, precum și noile cerințe în materie de mediu, sociale și de

bună guvernanță corporativă, într-o perspectivă globală, au fost luate în considerare. Aceste

subiecte sunt: 1) Etică, transparență, guvernanță corporativă și respectarea reglementărilor; 2)

Calitatea, inovația și siguranța produselor; 3) Consolidarea pieței; 4) Managementul global al

furnizorilor; 5) Producția pe tot parcursul anului orientată spre dezvoltarea economică și

progresul social; 6) Producție adaptată diferitelor cerințe ale clienților săi; 7) Managementul

oamenilor și dezvoltarea talentelor (conducerea prin echipe); 8) Acțiune socială și culturală; 9)

Contribuție la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD); 10) Angajament de mediu; 11)

Consum și eficiență energetică; 12) Sprijin pentru cercetare și inovare.

Pornind de la acestea, au fost concepute șase axe strategice pentru a stabili și ghida calea de

realizare a obiectivelor propuse. Fiecare axă strategică are inițiative diferite care, împreună,

formează un itinerar specific, grupate în trei blocuri. La rândul lor, acestea formează adevărata

strategie de durabilitate a VICASOL.

Tabel 7. Axe strategice ale cooperativei

STRATEGIC AXES ITINERARIES BLOCKS

Îmbunătățirea informațiilor Promovarea transparenței și divulgării
informațiilor nefinanciare Cultura

corporatistăOptimizarea modelului de management Consolidarea sistemul etic

Managementul oamenilor și dezvoltarea
talentelor Dezvoltarea culturii corporative Dezvoltare

SocialăAșteptări de dezvoltare și creștere Promovarea investițiilor responsabile din
punct de vedere social

Managementul riscurilor Managementul riscurilor și oportunităților
legate de ODD Managementul

mediuluiInovație și tehnologie
Investiții în Cercetare, Dezvoltare și Inovare,
legate de asigurarea excelenței în calitatea

produselor

Sursă: elaborat pe baza Raportului VICASOL. Anul fiscal 2018-2019
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Pentru VICASOL, procesul de planificare strategică servește la definirea modului de realizare a

integrării misiunii și a obiectivelor fundamentale, cum ar fi crearea unei valori comune și

generarea unui impact pozitiv asupra societății, prin principiile cooperativismului, dezvoltării

durabile și a capacității activității agricole de a crea bogăție, de a genera locuri de muncă și de a

loializa clienții față de produsele sale din fructe și legume.

VICASOL a efectuat o analiză exhaustivă a mediului concurențial și a evaluat situația internă

inițială pentru a identifica riscurile și oportunitățile care apar pe termen scurt și mediu în

vederea realizării misiunii și viziunii sale. Sustenabilitatea în toate aspectele sale va juca un rol

foarte important în zona strategică a acesteia, datorită necesității de a diferenția și de a fi mai

competitiv în conformitate cu viziunea sa pe termen mediu. Pentru a realiza acest lucru,

VICASOL se bazează pe managementul etic, pe principiile sale de acțiune în crearea valorii

comune și dezvoltarea unei agriculturi durabile.

 Contribuția la obiectivele dezvoltării durabile

În cadrul responsabilității sociale corporative asumată de VICASOL, una dintre prioritățile sale

este să contribuie la Agenda de dezvoltare durabilă 2030, în favoarea oamenilor, a planetei și a

guvernelor. VICASOL recunoaște și acceptă consecințele operațiunilor sale, angajându-se să-și

gestioneze impactul prin inovare și îmbunătățirea mediului și activităților sociale. Accentul său

este pus pe oameni. Sustenabilitatea este parte din strategia cooperativei încă de la început,

toate deciziile bazându-se pe contribuția la dezvoltarea durabilă ca element central al strategiei

sale, ceea ce a condus la promovarea unor valori precum: democrația, echitatea, umanismul,

responsabilitatea, solidaritatea sau angajamentul. Ca o consecință a acestui angajament,

viziunea sa se axează pe contribuția la dezvoltarea durabilă, prin intermediul Obiectivelor

Națiunilor Unite de Dezvoltare Durabilă, compuse din 17 obiective și 169 de ținte, care se

adresează tuturor actorilor de pe planetă. În acest cadru, Organizația Națiunilor Unite acordă

companiilor pentru prima dată rolul de protagoniști, privindu-le nu numai ca generatori de

bogăție, ci și ca generatori de dezvoltare. Pactul Global este o inițiativă mandatată de Națiunile

Unite pentru a aduce ODD în sectorul afacerilor și, în același timp, cea mai mare inițiativă de

sustenabilitate corporativă din lume. În acest sens, VICASOL își desfășoară activitatea cu un

dublu accent, evitând impacturile negative pe baza celor 10 Principii ale Pactului Global și

promovând impacturi pozitive sub umbrela ODD.
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Figura 8. Concordanța între ODD și practicile VICASOL (a)
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Figura 8. Concordanța între ODD și practicile VICASOL (b)
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Imaginea de mai sus este elaborată în funcție de datele raportului financiar al VICASOL (Anul

fiscal 2018-2019). Dintre toate măsurile adoptate de cooperativă, următoarele pot fi considerate

deosebit de importante pentru contribuția lor la pătrunderea și menținerea acesteia pe piață:

i) Politica sa de calitate și de mediu

În cadrul politicii de calitate și mediu, angajamentul fundamental al VICASOL este de a atinge

satisfacția deplină a clienților, îndeplinind așteptările acestora și provocând cel mai mic impact

posibil. Prin această strategie, urmărește, de asemenea, să își crească poziția pe piață și să se

diferențieze de restul concurenților săi. Se caracterizează prin: 1) Furnizarea de soluții pe tot

parcursul procesului de producție a produselor din fructe și legume folosind cele mai ecologice

tehnologii și sisteme de producție; 2) Producerea de alimente sigure în conformitate cu calitatea

specificată; 3) Asigurarea managementului calității și al mediului, bazat pe standarde: UNE-

EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, BRCGS, IFS, QS, GLOBAL GAP, Producție integrată,

producție organică etc .; 4) Respectarea legislației, precum și angajamentul de a satisface alte

cerințe dobândite în mod voluntar; 5) Adoptarea unui angajament etic; 6) Prevenirea și

reducerea impactului asupra mediului, precum zgomotul, producția de deșeuri, reducerea

materialelor plastice sau optimizarea consumului natural, cum ar fi motorina sau electricitatea,

printre altele; și 7) Promovarea conștientizării și instruirii în domeniul protecției mediului și

satisfacției companiilor client și a consumatorilor finali.

ii) Investiții în inovație: proiect de testare a varietății pe sezon

VICASOL se angajează în dezvoltarea și inovarea sectorului agricol și obținerea unei

rentabilități maxime pentru fermierii săi. În cadrul departamentului tehnic există o poziție

dedicată cercetării cu obiectivul de a identifica soiurile care au producție de cea mai înaltă

calitate în raport cu soiul de referință recomandat de VICASOL pentru fiecare tip de cultură.

iii) Lansarea de noi mărci de produse

Cooperativele VICASOL și COPROHNÍJAR au făcut o alianță comercială pentru a lansa un

nou brand de roșii gourmet din familia Raf, în care vor desfășura două linii de dezvoltare: una

de roșii cu producție integrată și o altă linie de roșii cu producție ecologică. Cele două

cooperative au creat marca „FLOU” pentru a comercializa aceste roșii, unificând oferta cu care

intenționează să se conecteze cu consumatorul oferindu-le diferențierea produselor pe o piață
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care solicită din ce în ce mai multă calitate și aromă, în același timp solicitând un preț accesibil

(atât pentru consumator, cât și pentru producător).

i) Angajament față de mediu

Având în vedere necesitatea de a proteja mediul și de a lupta împotriva schimbărilor climatice,

VICASOL dorește să contribuie la dezvoltarea durabilă a societății, recunoscând impactul

asupra mediului pe care activitățile din sectorul agroalimentar îl pot provoca în mediu. Măsuri

precum rotația culturilor sau optimizarea fertilizării sunt câteva dintre măsurile pe care acest

sector trebuie să le abordeze, ceea ce va contribui la asigurarea unei transformări ordonate a

economiei noastre către un model cu emisii reduse de carbon și rezistent la climă. Deci, munca

începe în fiecare domeniu, fiecare fermă și fiecare companie și trece printr-un angajament în

lupta împotriva schimbărilor climatice. În VICASOL 100% din producție este certificată drept

producție integrată.

2.4. Privind spre viitor

Încă de la început, pentru VICASOL, dezvoltarea durabilă a fost o ideea de maxim interes în

luarea deciziilor, devenind un element strategic al modelului său de management. Orizontul său

pentru anii următori va fi orientat către realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) și

sprijinirea Agendei 2030 condusă de Națiunile Unite. De asemenea, acționează pentru

realizarea principiilor etice și universale pentru o producție responsabilă și durabilă, promovate

de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și Pactul Global al Națiunilor

Unite, pe baza drepturilor omului, a standardelor muncii, a mediului și a luptei împotriva

corupției. Încorporarea conceptului de durabilitate obligă compania să ia decizii pe termen lung

identificând și cunoscând atât impactul, cât și tendințele și conjuncturile care explică

schimbările politice, sociale, tehnologice sau de mediu cu care se confruntă și la care trebuie să

răspundă într-un mod responsabil. Prin urmare, VICASOL continuă să lucreze pentru a garanta

un model agricol durabil, încercând să identifice provocările cu care se confruntă pentru a se

adapta continuu la noul context. Printre principalele provocări cu care trebuie să se confrunte în

anii următori, pot fi evidențiate următoarele: continuarea activității pentru îmbunătățirea

produselor, angajamentul față de inovație și tehnologie către o producție de calitate maximă și

siguranță alimentară, continuarea poziționării în principalele țări naționale și piețele

internaționale și să continue în linia de adaptare la noile nevoi și așteptări ale clienților săi.



UNIVERSITY OF AGRONOMIC SCIENCES AND
VETERINARYMEDICINE OF BUCHAREST HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN UNIVERSITY OF ALMERIA

Secțiunea 3: Impactul crizei provocate de Coronavirus și măsurile luate

3.1. Impactul economic și măsurile luate

COVID-19 a impus o nouă realitate întregului sector agricol. Noile cereri ale pieței, sistemul de

lucru la ferme, precum și în centrele de manipulare au trebuit să se adapteze la noile măsuri

impuse de această pandemie. În ceea ce privește impactul economic al virusului, putem face

diferența între două direcții.

Pe de o parte, datorită COVID-19, situația de pe piață a fost foarte incertă, în special în primele

luni ale pandemiei. Acest lucru s-a remarcat în special pe piețele internaționale. Cu toate

acestea, întrucât acestea sunt produse de primă necesitate, s-a făcut un efort pentru a continua

furnizarea consumatorilor și cererea pentru produse a continuat, deși s-a mutat de la canalul

HORECA la un consum mai mare în locuințe. De exemplu, la jumătatea lunii martie, când

starea de alarmă a fost decretată în Spania, ca urmare a stocării de alimente de către

consumatori, această cooperativă (precum și altele) a trebuit să lucreze ore suplimentare din

cauza creșterii comenzilor clienților care au fost mai mari decât produsul disponibil. Încetul cu

încetul, piața națională a încetinit, dar pe măsură ce situația a devenit mai gravă din cauza

virusului din alte țări, cum ar fi Regatul Unit, a existat și o cerere mai mare în rândul

operatorilor internaționali.

Pe de altă parte, măsurile de prevenire au implicat, de asemenea, un cost semnificativ pentru

companii. Înainte de publicarea primului decret al stării de alarmă în Spania în martie 2020,

VICASOL pregătea deja propriile protocoale de igienă și prevenire în toate locațiile sale.

În sezonul agricol 2020-2021, VICASOL continuă să stabilească inițiative mai mari de

prevenire și siguranță pentru a încerca să minimizeze riscurile. VICASOL a făcut o investiție de

5 milioane de euro atât pentru modernizarea și îmbunătățirile continue pe care compania le face

de obicei în instalațiile și depozitele sale în fiecare nou sezon, cât și pentru a implementa măsuri

de securitate împotriva COVID-19. Astfel, datorită impactului pandemiei asupra cooperativei,

VICASOL a alocat în acest an mai mult capital pentru prevenirea riscurilor și îngrijirea sănătății

și siguranței întregii echipe a cooperativei din cauza cerințelor extraordinare care au trebuit să

fie întreprinse din cauza sănătății criza COVID.
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3.2. Impactul asupra membrilor, angajaților și furnizorilor și măsurile luate

VICASOL a implementat peste douăzeci de protocoale de igienă și siguranță în cele patru

centre de producție pentru a-și proteja atât angajații, cât și manipularea produsului. În cele patru

centre de manipulare, au fost stabilite noi schimburi de lucru pentru a garanta că nu va exista

aglomerare de personal, atât în depozit, cât și în birou și pe teren. Utilizarea măștilor,

hidrogelurilor, delimitarea zonelor, separatoarele din fiecare post al fiecărei linii, schimburile

pentru odihnă, intensificarea dezinfectării instalațiilor atunci când nu sunt utilizate etc. sunt

doar câteva dintre toate măsurile întreprinse de cooperativă pentru a conserva sănătatea

lucrătorilor săi.

O altă măsură adoptată în VICASOL a fost de a oferi „mai multă flexibilitate” în acordarea de

timp liber, în funcție de timpul necesar pentru îngrijirea copiilor sau a persoanelor în vârstă în

rândul personalului din depozit.

Angajamentul cooperativei, al lucrătorilor și al membrilor agricoli a fost de a continua să

lucreze pentru a asigura aprovizionarea cu fructe și legume în timpul pandemiei. Cooperativa a

promovat toate măsurile necesare pentru a-și dezvolta activitatea cu garanțiile maxime posibile.

Cooperativa a inventat sloganul „Eroii VICASOL” pentru a mulțumi și a menține puternic

moralul întregii echipe, făcând astfel aluzie la „curajul” personalului care venea la muncă în

fiecare zi, împărțit în schimburi în timpul carantinei.

Imagine 8. Eroii VICASOL

Sursă: website VICASOL

Fiecare manager de linie, angajat care ambalează, manager de depozit, curățitor, transportator,

tehnician de teren, calitate, agent de vânzări, administrație, resurse umane, servicii pentru
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fermieri, laborator, prevenire, marketing, aprovizionare, supermarket și benzinărie, printre

altele, au fost eroii VICASOL, care în fiecare zi și pe rând, au continuat să meargă la muncă la

cooperativă. La fel au fost și fermierii, muncitorii și familiile lor care zi de zi au continuat și cu

sarcinile de pe teren, astfel încât sectorul primar să poată continua să hrănească restul populației

3.3. Impactul asupra relației cu consumatorii și măsurile luate

Cooperativa a continuat să lucreze asumându-și angajamentul de a asigura aprovizionarea cu

fructe și legume către clienții săi pe tot parcursul pandemiei.

Imagine 9. Imagini din VICASOL

Source: News section of the VICASOL website

Cooperativa a participat la mai multe inițiative de solidaritate, cum ar fi donarea de fructe și

legume, de exemplu pentru mișcarea „La Despensa de Vallekas”, care a ajutat familiile care s-

au simțit foarte prost în timpul carantinei din Madrid (una dintre comunitățile afectată de virus

în timpul primului val). Una dintre ultimele sale alianțe a fost acordul semnat cu Asociația

Landaluz a Fundației Cajasol și a Fundației La Caixa, prin care s-au donat paleți de legume care

au mers către familiile care au suferit cel mai mult din cauza pandemiei. În plus, datorită

acțiunii altruiste a fiului unui membru al cooperativei, VICASOL a colaborat la construirea

ecranelor de protecție. Aceasta a fost o mișcare care a reunit peste 15.000 de oameni în toată

Spania care, utilizând imprimantele lor 3D, au furnizat material de protecție profesioniștilor

care au fost în prima linie a luptei, precum profesioniștii din domeniul sănătății și forțele de

securitate ale statului. Mai mult, pentru începutul anului școlar 2020-2021 a donat, de asemenea,

rucsacuri și ecrane de protecție.
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Glosar

o HORECA: este abrevierea pentru sectorul ospitalității care cuprinde unități care pregătesc și

servesc alimente și băuturi, cum ar fi catering, baruri, cafenele, restaurante, fast-food și alte

industrii conexe. Nu include produsele alimentare comercializate cu amănuntul (supermarketuri).

o Sustainable Development Goals (SDGs): Obiectivele de Dezvoltare durabilă (ODD)

o Fifth Range - acele produse din fructe și legume care, după o primă prelucrare (selecție, spălare,

tăiere, decojire) sunt gătite în prealabil, sterilizate și ambalate în pungi sigilate sub vid

(conservare medie-lungă) sau aburite, la grătar sau fierte și ambalate într-o atmosferă protectoare

(produse perisabile).

o Gazpacho - o supă în stil spaniol, făcută din roșii și alte legume și condimente, servită rece la

pahar.

o Salmorejo - o supă în stil spaniol, făcută din roșii și usturoi, servită la farfurie.

o FVPO -Fruit and Vegetable Producers Organization - Organizație de producători în sectorul de

legume și fructe

o API - Integrated Production Group - Grup Integrat de Producție

o EAPA - acronimul spaniol pentru Priority Agro-Food Associative Entity of Andalusia - Unitate

prioritară asociativă agroalimentară din Andaluzia

o Producția integrată - sistem voluntar de producție a plantelor și a produselor vegetale prin

aplicarea principiilor de combatere integrată a dăunătorilor. „Producția integrată de plante și

produse vegetale include culturi agricole care prezintă o importanță deosebită pentru economie

(cereale, leguminoase, legume [pentru producție de câmp și seră], plantații de fructe și fructe de

pădure, culturi industriale și culturi de ulei esențial) și alte culturi, acolo unde a fost identificată o

necesitate, pentru care au fost elaborate ghiduri integrate de combatere a dăunătorilor”.

o Propuneri de valoare (sau Beneficiu Perceput Unic) - o inovație, serviciu sau caracteristică

destinată să facă o companie sau un produs atractiv pentru clienți . ”Valoarea pe care o companie

se angajează să o ofere clienților care aleg să le folosească produsul”.

o GLOBAL G.A.P. - este un standard de business-to-business pentru producția alimentară sigură și

durabilă. Standardul GLOBAL GAP impune producătorilor să creeze un sistem complet de

control și monitorizare. Produsele sunt înregistrate și pot fi urmărite înapoi la unitatea agricolă

specifică în care au fost cultivate.

o QS - Quality Standards - standarde de calitate



UNIVERSITY OF AGRONOMIC SCIENCES AND
VETERINARYMEDICINE OF BUCHAREST HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN UNIVERSITY OF ALMERIA

o EU ORGANIC - Eticheta UE Organic Bio a fost introdusă în 2010 în întreaga Uniune Europeană

și este obligatorie pentru toate fermele ecologice care își cresc și își vând produsele ca organice

în UE.Certificatul stabilește cerințe uniforme și clare pentru desfășurarea agriculturii ecologice,

distingând produsele ecologice și cele neecologice și garantează conformitatea cu toate

standardele necesare în fața consumatorului.

o KRAV - a fost adoptat în 1985 pentru etichetarea produselor agricole. Controlate de Autoritatea

Suedeză pentru Agricultură și Departamentul Național pentru Alimentație din Suedia,

aproximativ 3.000 de fermieri și 450 de companii sunt autorizate să utilizeze / promoveze

produse certificate KRAV.

o BRCGS - Publicat pentru prima dată în 1998, acest standard îi ajută pe producătorii de alimente

să se concentreze asupra unei game largi de aspecte, inclusiv HACCP, posibilitatea de urmărire,

prevenirea fraudei în industria alimentară, implicarea pentru sistemele de management și

management al calității. Standardul global pentru siguranța alimentară BRCGS este recunoscut

de Inițiativa globală pentru siguranța alimentară (GFSI), ceea ce înseamnă că obținerea unei

certificări vă va ajuta organizația să-și păstreze sau să obțină accesul pe piețele-cheie.

o IFS (International Featured Standard) a fost fondat in 2003 cu scopul de a asigura companiile

certificate in producerea sau prestarea de servicii conform specificațiilor consumatorului și de a

crea un sistem de evaluare unitara pentru toate companiile ce produc sub marca unor vânzători

cu amănuntul (din retail) prin formulări și proceduri de audit unice și prin acceptarea mutuală a

auditurilor. IFS FOOD este un standard recunoscut pentru auditarea producătorilor de alimente.

Focusul acestui standard este pe siguranța alimentelor și calitatea proceselor și produselor. Are in

vedere companiile procesatoare de alimente, dar și cele care se ocupa de ambalarea acestor

produse.

o GLOBAL G.A.P. GRASP înseamnă evaluarea riscurilor privind practicile sociale și este un

modul voluntar dezvoltat pentru a evalua practicile sociale din cadrul gospodăriei agricole,

abordând aspecte specifice ale sănătății, securității și bunăstării lucrătorilor. Certificarea GRASP

cuprinde aspectele sociale și pot fi evaluate împreună cu GLOBAL G.A.P.

o Suppliers Ethical Data Exchange (SEDEX) - standarde sociale în afaceri - practici etice in

afaceri în lanțul de furnizori. Alt exemplu este BSCI din 2004 (Business Social Compliance

Initiative).

o Guvernanța corporativă reprezintă ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de

administrare prin care compania este condusă și controlată.

https://www.lr.org/ro-ro/haccp/
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