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Prémio Kaizen Lean 2014 reconhece "excelência em inovação e desenvolvimento" da Sonae

WORTEN DISTINGUIDA EM ESPANHA
A Worten foi distinguida com o prémio Kaizen Lean 2014, na categoria "excelência em
inovação e desenvolvimento", pela criação e implementação de uma ferramenta de
comunicação interna denominada Tabela Dinâmica de Informação (TDI).
A solução foi criada com o objetivo de facilitar a comunicação entre as estruturas centrais e as
lojas, sendo hoje utilizada por todos os colaboradores da Worten em Portugal e Espanha com
resultados positivos para os colaboradores e para os clientes.
A Tabela Dinâmica de Informação (TDI) permitiu alcançar importantes benefícios,
nomeadamente uma diminuição de 50% dos email recebidos nas lojas, uma melhoria na
organização e direcionamento da informação ou a geração automática de relatórios de
atividade, com poupanças de esforço e tempo. Adicionalmente, contribuiu para um maior
foco no cliente, melhorando a já elevada qualidade de serviço das lojas Worten.
Para Miguel Águas, administrador da Worten em Espanha, "Este prémio constitui um novo
impulso à nossa vocação de oferecer sempre valor acrescentado ao cliente, neste caso através
da incorporação de mecanismos que nos permitam ser mais eficientes e operacionais nas
nossas lojas ".
Paulo Mota, Diretor de Vendas Worten, acrescenta que "este prémio é um reconhecimento
do esforço realizado para unificar todas as comunicações numa ferramenta que nos permite
ser mais eficiente, melhorando o fluxo de informações entre todos empregados e evitando o
efeito funil pela saturação de mensagens".
Os prémios Kaizen Lean España têm como objetivo reconhecer as empresas de grande
experiência nacional e internacional que tenham contribuído para a melhoria da
competitividade através da excelência operacional.

A Sonae é uma empresa de Retalho, com duas grandes parcerias nas áreas de Centros Comerciais
(Sonae Sierra) e Telecomunicações (Sonaecom). No final de 2013, a Sonae atingiu um volume de
negócios de cerca de 4,8 mil milhões de euros. A empresa tem como objetivos estratégicos: a
internacionalização, a diversificação do estilo de investimento e a alavancagem e reforço da base
de ativos e competências.
Saiba mais em www.sonae.pt.
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