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Tem nas suas mãos o Relatório da Actividade de Inovação  
da Sonae 2010. 

O Comité de Inovação consolidou a actividade da Sonae MC, Sonae 
SR, Sonae RP e Gestão de Investimentos, estando neste relatório 
evidenciadas mais de uma centena de acções e projectos  
que apresentam a forma como inovamos na Sonae.

Inovar faz parte do nosso ADN e o ano de 2010 é disso exemplo. 
Na Sonae a inovação é obrigação de todos e contagia-se 
naturalmente entre as diferentes empresas, como foi o caso  
da aplicação do Kaizen no retalho. Nascido no retalho alimentar, 
o seu êxito despertou o interesse da Worten, Maxmat, Direcções 
Comerciais Têxtil e Bazar Ligeiro, Desenvolvimento de Loja  
e Serviços Administrativos e envolveu cerca de 28.000 pessoas 
em diversas iniciativas de inovação e de melhoria contínua.

Entendemos o reconhecimento dos colaboradores como factor 
chave do sucesso do nosso processo de inovação. Premiámos 
os principais resultados de inovação com a atribuição dos Sonae 
Innovation Awards e do Chairman’s Award num evento organizado 
pelo Fórum de Inovação, o FINOV’10.

A metodologia “Resolução Criativa de Problemas” está cada vez 
mais enraizada. Realizámos cerca de 15 sessões, onde 200  
colaboradores geraram 2600 ideias para a resolução de problemas 
que afectam o nosso dia-a-dia.

Somos uma organização aberta ao mundo! Em 2010 cerca de 600 
colaboradores participaram activamente em mais de 160 eventos 
em Portugal e no estrangeiro. Visitámos e fomos visitados  
por mais de 40 retalhistas aprofundando conhecimento 
inspirando-nos no que de melhor se faz por esse mundo fora.

Lançámos o Experiences, um evento de partilha de conhecimento 
e experiências entre colaboradores das várias empresas.  
Nas duas primeiras edições, dedicadas às Redes Sociais  
e ao Kaizen, participaram mais de 160 colaboradores  
das diferentes Empresas Sonae.

Somos referência em inovação no retalho. Investimos mais de 52
milhões de euros em investigação, desenvolvimento e inovação. 
Recebemos vários prémios pelos resultados atingidos, 
com destaque para o prémio europeu de “Best In-store Solution” 
atribuído pelo EHI - Retail Institute ao nosso Portal Móvel, 
ferramenta em utilização por todas as insígnias da Sonae.

Em 2011 daremos continuidade à estratégia delineada  
para o triénio 2009-2011. Networking e a open innovation sempre 
com o cliente no centro das atenções, serão este ano o principal 
foco da nossa actividade de inovação.

INOVAÇÃO
NA SONAE 2010
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“A capacidade de aprender mais rapidamente do que a concor-
rência é muitas vezes a única vantagem competitiva que uma 
empresa pode ter” Arie de Geus

NA SONAE, INOVAMOS PARA MELHORAR 
A VIDA DAS FAMÍLIAS.

Apostando nas condições e recursos que facilitam o 
desenvolvimento de um ambiente propício à inovação, 
fomentamos o envolvimento activo de todos os cola-
boradores na melhoria contínua das nossas empresas.

PRIVILEGIAMOS A COLABORAÇÃO COM PARCEIROS EXTERNOS. 

Trabalhamos com clientes, retalhistas, universidades, fornecedores e outras indústrias 
como forma de acelerar a aquisição de conhecimento e a implementação de novas soluções.

INTRODUÇÃO
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Somos uma referência nacional 
também em inovação. Internacional- 
mente somos reconhecidos como um 
player de referência no mundo do retalho.

2010 FOI MAIS UM ANO DE 
FORTE APOSTA NA INOVAÇÃO. 
É DAS ACTIVIDADES E PROJECTOS LEVADOS A CABO, BEM COMO DOS PRINCIPAIS 
RESULTADOS ATINGIDOS QUE REPORTAMOS NESTE RELATÓRIO DE ACTIVIDADE.





Cliente
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A Sonae são pessoas. A Sonae é para as pessoas. 

Envolvemos os nossos clientes em tudo o que fazemos 
e assim toda a inovação é neles focada.

Todos os dias ouvimos os nossos clientes, seguimos 
os seus gostos, procurando estar um passo à frente e antecipar 
as suas necessidades.

Oferecemos novos produtos, novos serviços e inovadores 
conceitos de retalho que ajudam a solidificar a relação de longo 
prazo que assumimos com os consumidores.

CLIENTE

O nosso compromisso de inovação é um compromisso com o futuro: 
na Sonae, o Cliente é a origem, o centro e o propósito da Inovação.
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O nosso compromisso de inovação é um compromisso com o futuro: 
na Sonae, o Cliente é a origem, o centro e o propósito da Inovação.





Gestão
de Inovação
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GESTÃO DE INOVAÇÃO

MODELO DE GESTÃO 
DE INOVAÇÃO

O nosso modelo de inovação é descentralizado e conta 
com facilitação central.

Cabe às Comissões Executivas a definição e validação da política 
de Inovação e a definição das principais iniciativas estruturantes.
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A área de Gestão de Inovação actua 
centralmente na facilitação, reporting 
e controlo, e aposta forte no 
desenvolvimento contínuo de um ambiente 
propício à inovação.

Dinamiza o Comité de Inovação

Organiza sessões de resolução criativa de problemas

Facilita o registo e divulgação da actividade de inovação

Promove a partilha de informação

Coloca desafios de inovação

Participa activamente em projectos de inovação

O Comité de Inovação, composto por cerca 
de 40 colaboradores em representação 
de todas as áreas de negócio, divulga 
e sensibiliza para a importância da inovação 
junto da maioria das áreas da empresa.

Promove a cultura de inovação junto das áreas respectivas

Partilha os principais projectos e experiências entre as áreas de negócio

Avalia e encaminha para implementação de ideias de inovação

Centraliza o reporting da actividade de inovação

Desenvolve redes de conexão interna e externa
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“Em vez de encher as suas cabeças de conhecimento, precisamos 
de ajudar as pessoas a criar maneiras de ver o mundo de forma 
diferente.” J.S.Brown

O empowerment dos colaboradores é um dos pilares da nossa 
cultura de inovação.

Criamos condições para a iniciativa individual. 
Com esta autonomia, aumentamos simultaneamente 
a responsabilidade pessoal e a motivação para participar 
no processo de melhoria contínua.

Nas lojas e direcções centrais, os colaboradores sugerem 
e implementam novas formas de executar as suas tarefas.

GESTÃO DE INOVAÇÃO

TODOS
A INOVAR
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Criatividade

A criatividade pode ser estimulada, direccionada e desenvolvida. 

Este é o ponto de partida da Resolução Criativa de Problemas 
(Creative Problem Solving). Esta metodologia consiste 
em conduzir e estimular grupos de 12 pessoas - de diversas áreas 
e formações - em sessões de 90 minutos para identificar múltiplas 
soluções para a resolução de um problema. Em cada uma destas 
sessões são geradas mais de 100 ideias, sendo posteriormente 
criado um plano de implementação para as seleccionadas. 

A Resolução Criativa de Problemas é hoje um instrumento 
amplamente adoptado na organização para gerar ideias, 
para resolver diferentes tipos de problemas, entre os quais 
como aumentar venda média de uma loja, como entregar 
aos clientes sacos de peixe fresco secos, acções de cross-selling 
na Sport Zone, iniciativas no âmbito da comemoração dos 25 anos 
do Continente e criação de novos tipos de promoções.

GESTÃO DE INOVAÇÃO - TODOS A INOVAR

14 sessões

200 participantes

2600 ideias

12  

90 

+ 100 
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GERAR ID
EIA
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IM
PLEMENTAR

AVALIA
R

Fórum de Ideias

O Fórum de Ideias permite aos colaboradores a apresentação 
de ideias de inovação. As ideias são avaliadas pelos membros 
do Comité de Inovação e as aprovadas são encaminhadas 
para implementação.

Após uma avaliação deste processo, concluímos que as ideias 
geradas variam no seu alinhamento com a estratégia da empresa.

Iremos privilegiar o lançamento de Call for Solutions, isto é, 
de recolha de ideias-resposta a desafios de Inovação dirigidos 
a problemas concretos, com donos de problemas que se 
responsabilizarão pela implementação das melhores soluções. 
Esta abordagem assegurará um maior alinhamento entre 
oportunidades existentes e soluções propostas.
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GESTÃO DE INOVAÇÃO - TODOS A INOVAR

50 retalhistas estudados

1200 documentos partilhados

Observatório do Retalho

O Observatório do Retalho é uma plataforma de partilha 
de informação sobre retalhistas de todo o mundo. 

Pretendemos centralizar e partilhar a informação até à data 
dispersa pelos computadores de diferentes colaboradores. 
Através de mecanismos de pesquisa adequados, disponibilizamos, 
de forma alargada, o acesso a informação disponível no domínio 
público, tais como relatórios, apresentações, fotografias, vídeos 
e outros conteúdos digitais publicados pelos colaboradores 
da Sonae. Esta solução de memória corporativa, ainda em fase 
experimental, é já uma fonte de inspiração e ambicionamos que 
venha a ser um ponto de observação central para todos aqueles 
que se pretendam inspirar com as soluções de outros retalhistas. 

Pretende ser um ponto privilegiado de desafio a todos 
os colaboradores da empresa.
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Promovemos, nos nossos colaboradores, a abertura activa 
ao mundo exterior para conhecermos novidades, nos inspirarmos 
e receber experiências de parceiros externos.

Esta abertura é contínua, consubstanciando-se na participação 
em congressos, feiras e outros eventos, em visitas a outros 
retalhistas, em eventos de partilha interna e em parcerias 
duradouras com entidades externas.

De entre as visitas efectuadas, destacamos as seguintes:

01. EUA
•Análise de diferentes lojas têxtil, New York

02. Brasil
•Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

03. Reino Unido
•Tesco e ASDA

04. Alemanha
•Visita à Heimtextil

05. Finlândia
•S Group 

06. Espanha e França
•Carrefour 

07. Israel e Itália
•Visitas do Clube de Produtores da Sonae

08. Índia
•Visitas a Fornecedores

09. China
•Feira Internacional de Cantão

10. Africa do Sul
•Mass Discounters 

GESTÃO DE INOVAÇÃO

NETWORKING

“Na longa história da humanidade aqueles que aprenderam a 
colaborar e improvisar conseguiram mais eficazmente prevalecer.” 
Charles Darwin
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Visitas a Retalhistas

Visitamos retalhistas de todo o mundo para aquisição 
de conhecimento e troca de experiências sobre temas 
directamente relacionados com o nosso negócio.

Estas visitas tanto decorrem da iniciativa espontânea dos nossos 
colaboradores, que aproveitam todas as oportunidades para ver 
outras lojas, como da iniciativa da Sonae, no sentido de estudar 
soluções interessantes de um determinado retalhista. Sempre 
que possível estas visitas são planeadas com os retalhistas 
visitados, proporcionando visitas guiadas a lojas e workshops 
para discussão de temas de interesse mútuo.

Oitenta colaboradores da Maxmat e da Direcção de Espaço 
da Sonae MC viajaram em equipa a Madrid para ver lojas de 
bricolage e a Londres para ver vários outros tipos de lojas e assim 
identificar novidades, tendências e aspectos diferenciadores.

Waitrose, Best Buy, Apple, Verizon, Microsoft, T-Mobile, Sony 
Style, Real, Tesco, Carrefour, Carrefour Market, Auchan, FranPrix, 
Intermarché, Chronodrive, Next, Nike, Mango, Salsa, Platform, Bricor, 
Bricomart, Brico Dépôt, Ahold, Delhaize, Dansk Supermarked…

GESTÃO DE INOVAÇÃO - NETWORKING

TROCA DE EXPERIÊNCIAS COM

+ DE 40
RETALHISTAS
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Partilha Interna

Criamos continuamente oportunidades de partilha 
de conhecimento e troca de experiências entre colaboradores 
dos vários negócios da Sonae. 

As acções de partilha têm lugar em fora temáticos formais 
e regulares com colaboradores das diversas Empresas Sonae 
para partilha e recomendação de melhores práticas 
e para divulgação da actividade. 

As acções de divulgação realizam-se maioritariamente 
em eventos de participação alargada para dar a conhecer 
inovações em destaque e para reconhecimento de equipas 
e colaboradores que se distinguiram pela sua implementação.

O FINOV é o Fórum de Inovação da Sonae, um grupo de trabalho 
que visa estimular e apoiar uma cultura movida pela inovação, 
de forma a manter os mais elevados níveis de criação de valor,
e que procura identificar oportunidades de colaboração entre 
as diversas empresas.

Em 2010 FINOV e FINCO (Grupo Consultivo de Sistemas 
Informação e Comunicações) lançaram o Experiences, um novo 
espaço para troca de experiências sobre temas relacionados  
com sistemas de informação e inovação.

As duas primeiras edições, sobre Redes Sociais e Metodologia 
Kaizen, contaram com a participação de 160 quadros médios 
e superiores das várias empresas da Sonae. Face ao sucesso 
destes eventos, o formato terá continuidade em 2011,  
com novos temas.

FINOV

1700 participantes
em eventos transversais

 FINOV
 Fórum de Sustentabilidade
 Sonae Shots 
 FINCO
 Experiences
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“Tudo o que vemos e tocamos foi um dia uma ideia invisível até 
que alguém decidiu torná-la possível. Todas as ideias poderosas 
são absolutamente fascinantes e totalmente inúteis até que 
decidimos utilizá-las.” Richard Bach

Reconhecimento externo

A atribuição de prémios é uma das formas mais visíveis 
do reconhecimento externo.

O Portal Móvel, utilizado diariamente em todas as nossas lojas, 
foi internacionalmente reconhecido através do prémio Retail 
Technology Awards Europe, na categoria Best In-Store Solution.

Várias acções de marketing da Sonae foram premiadas pela sua 
eficácia. A acção “El Precio Lo Pones Tú”, criada para o lançamento 
da Worten em Espanha, recebeu o Best European Event Award. 

Esta acção e o Rock Rendez Worten foram amplamente 
galardoados com prémios de comunicação. Recebemos ainda 
diversas certificações em ambiente e processos de negócio.

Apresentações externas

A Sonae recebe inúmeros convites para apresentar, em eventos 
nacionais e internacionais, os seus achievements nas mais diferentes 
áreas. Estas apresentações são momentos importantes para partilha 
de informação e para nos afirmarmos enquanto empresa inovadora. 

Estes momentos proporcionam a oportunidade 
de desenvolvimento de contactos com outras empresas 
que utilizamos frequentemente para benefício mútuo.

 Apresentações sobre a implementação de Kaizen no negócio 
de retalho da Sonae em diversos eventos internacionais.

 Apresentações em Universidades sobre inovação, sistemas 
de informação, sustentabilidade e responsabilidade social.

 Apresentação na EDP sobre processo de Sugestões 
e Reclamações.

 Apresentação “Convenient Hypermarkets – an Oxymoron?” 
na SERVSIG - International Research Conference, da American 
Marketing Association.

 Apresentação sobre o Clube de Produtores da Sonae no evento 
“Science and Horticulture for People”.

 Apresentação no Marketing Forum do Consumer Goods Forum, 
com destaque para diversas inovações da Sonae.

GESTÃO DE INOVAÇÃO

SER
REFERÊNCIA

Portal Móvel // Retail Technology 
Awards Europe

Rock Rendez Worten // Galardoado
com diversos prémios de comunicação

Worten El Precio Lo Pones Tú // 
Best European Event Award

Mega Picnic Modelo // Finalista da categoria 
New Media dos World Retail Awards
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GESTÃO DE INOVAÇÃO - SER REFERÊNCIA

Visitas recebidas

Somos uma referência para parceiros externos que nos visitam 
para tomar contacto com a nossa realidade e a nossa abordagem 
ao negócio do retalho. 

Recebemos visitas de retalhistas internacionais, sempre 
com feedback muito positivo.

Em 2010 recebemos diversos retalhistas e empresas de outras 
indústrias que se vêm inspirar na nossa aplicação de metodologias 
Kaizen no retalho. 

No âmbito do congresso europeu da EurOMA (European 
Operations Management Association) mais de 50 delegados 
visitaram o Continente de Gaia. Também a Tesco esteve 
nas nossas lojas para ver, in loco, os resultados apresentados 
numa conferência em Istambul organizada pelo Consumer 
Goods Forum.

Destaque também para a visita ao Continente de Telheiras 
por mais de 60 delegados do Marketing Forum do Consumer 
Goods Forum, que, em 2010, teve lugar em Portugal.

Os mais jovens também nos visitam. Organizámos a primeira 
edição do Innovation Camp em colaboração com a Junior 
Achievement Portugal. Nas nossas instalações da Maia, 
estiveram mais de 100 alunos do ensino secundário a trabalhar 
sobre desafios de inovação que lhe colocámos. Os vencedores 
representaram Portugal no concurso europeu em Bruxelas.
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Inquéritos: IPCTN

O Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 
tem como objectivo medir a actividade de Investigação 
e Desenvolvimento das empresas e instituições portuguesas.

Este inquérito tornou-se num valioso instrumento 
para comparação destes indicadores com outras empresas. 
Em 2008 (últimos resultados apresentados pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), resultado da nossa 
actividade de open innovation, fomos a empresa portuguesa 
com maior contratação externa de serviços de I&D, tendo ficado 
no 5º lugar no ranking geral.
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Inquéritos: Cotec Innovation Scoring

Utilizamos, desde 2008, o Cotec Innovation Scoring, 
uma ferramenta de auto-diagnóstico desenvolvida pela Cotec 
que visa avaliar a evolução da Inovação em organizações nacionais.

O Innovation Scoring é um inquérito constituído por 43 questões 
sobre Condições, Recursos, Processos e Resultados da Inovação. 
Responderam a este inquérito os membros das Comissões Executivas, 
Directores de Primeira Linha e elementos do Comité de Inovação.

O resultado obtido em 2010 foi de 718 num máximo de 1000 
pontos. Este score coloca-nos entre as melhores empresas
do país, com uma pontuação que evoluiu positivamente ao longo 
dos últimos três anos.

GESTÃO DE INOVAÇÃO - SER REFERÊNCIA
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Incentivos: SIFIDE

O SIFIDE - Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação 
e Desenvolvimento Empresarial - é um programa do Estado 
Português que consiste na atribuição de créditos fiscais 
como forma de incentivo à Investigação e Desenvolvimento.

Em 2006, o mais recente exercício já fechado, o valor deste 
crédito fiscal ascendeu a 2,4 milhões de euros. Aguardamos 
resultados das candidaturas já entregues para o SIFIDE de 2007 
e 2008, cujos valores ainda não se encontravam fechados à data 
da elaboração desta publicação.

2,4M€2006





P. 35

 

 Mais de 40 sessões de Call for Solutions com desafios de inovação 
a alunos finalistas de mestrado de algumas das melhores 
Universidades portuguesas. Sessões Call for Solutions Flash 
na Faculdade de Economia do Porto envolvendo 140 alunos 
e gerando mais de 200 ideias.

 Primeira edição do Prémio de Inovação do Clube de Produtores,  
onde foram atribuídos um prémio e duas menções honrosas 
a inovações de produto e processo de membros do Clube.

 Reportagem no Económico TV sobre Portal Móvel na sequência
do prémio Retail Technology Awards Europe.

 Partilha de artigos e notícias sobre inovação e sobre novas   
tendências tecnológicas.

 Newsletter “Sonae Bytes” alerta colaboradores para notícias 
de outros retalhistas. A Sonae Today’s News divulga notícias sobre 
a Sonae nos meios de comunicação social.

 Newsletter “Sabia Que?” divulga inovações recentes a todos 
os colaboradores.

 Newsletter +Ambiente divulga informação sobre acções 
ambientais internas.

 Várias outras newsletters divulgam informação sobre tendências 
macro-económicas e de mercados de capitais em Portugal 
e no mundo.

 Participação em Encontro de Matemáticos na Universidade 
de Aveiro, com vista a encontrar formas de optimização do mix 
de soluções de checkout e dimensionamento da frente de caixa 
em função do tráfego de clientes nas lojas do retalho alimentar.

 Participação num Encontro de Matemáticos na Universidade 
de Coimbra, com vista a encontrar formas de optimizar o processo 
de tratamento de excesso de stock.

 Sonae Knowledge Brokering: troca de conhecimento 
e experiência entre as várias empresas no âmbito do FINOV 
onde a área de retalho da Sonae partilhou a sua experiência 
em Leilões Electrónicos e Logística.

 Elaboração de mais de 100 estudos sobre novas tecnologias 
e tendências do retalho.

 Participação em conferências e eventos sobre Gestão de Inovação.

 Três estudos de caso em elaboração sobre aplicação do Kaizen  
ao Retalho pelo Instituto de Empresa de Madrid, Universidade   
Católica do Porto e Instituto Kaizen.

OUTRAS ACÇÕES 
DE GESTÃO DE INOVAÇÃO





Prémios
de Inovação
Internos
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PRÉMIOS DE INOVAÇÃO INTERNOS

Anualmente atribuímos prémios de reconhecimento 
pelas principais iniciativas de Inovação na Sonae.

Os Sonae Innovation Awards reconhecem equipas 
e os seus projectos pelo seu carácter inovador e criação de valor. 
O prémio é atribuído anualmente, havendo um vencedor por cada 
Empresa Sonae, com a Comissão Executiva de cada empresa 
a ter a opção de atribuir, em separado, Menções Honrosas a outros 
projectos igualmente relevantes.

No nosso modelo de inovação descentralizado atribuímos prémios 
a colaboradores nas lojas e entrepostos reconhecendo 
o seu contributo para os processos de melhoria contínua em vigor. 
Para além disso, atribuímos o Chairman’s Award, um prémio 
de reconhecimento atribuído pelo Engº Belmiro de Azevedo 
a um único indivíduo das Empresas Sonae que se tenha 
distinguido pela sua capacidade de empreendedorismo 
e implementação de iniciativas inovadoras. O foco deste prémio 
é o indivíduo: uma pessoa, uma iniciativa, uma implementação.

Estes prémios são entregues no evento FINOV e com bastante 
exposição interna e externa.

Esperamos assim potenciar a cultura de Inovação e, em particular, 
o elemento de orgulho e brio de cada colaborador no seu trabalho 
em equipa e como indivíduo.

O FINOV é um evento anual de estímulo à inovação organizado 
sob os auspícios do Fórum de Inovação. Neste evento participam 
quadros superiores da Sonae e são atribuídos os prémios Sonae 
Innovation Awards e Chairman’s Award. O FINOV 2010 foi dedicado 
ao tema “The Power of Us”. Tivemos como oradores Cathy 
O’Dowd, Glen Hiemstra e Peter Skarzynski, que apresentaram 
formas de atingir sucesso com equipas sob pressão, perspectivas 
para o futuro e boas práticas de gestão de inovação.
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 PRÉMIOS DE INOVAÇÃO INTERNOS

2009

Sonae Innovation Award: Sonae MC
MODELO — Mega Picnic Modelo

Num ano marcado pela crise e sem eventos nacionais de grande 
dimensão, o Modelo liderou a agenda, envolvendo os seus clientes 
de Norte a Sul e afirmando a sua presença de forma positiva junto 
das famílias portuguesas, celebrando a sua cultura e tradições.

Este evento consistiu na realização de um Mega Picnic no Parque 
da Bela Vista em Lisboa, com transporte de milhares de pessoas 
de todo o país, alimentação, animação e um concerto de Tony e Mikael 
Carreira por apenas €5. Participaram 52.000 pessoas.

Sonae Innovation Award: Sonae SR
WORTEN — El Precio Lo Pones Tú

Esta campanha assinalou a entrada da Worten no mercado espanhol. 
Aos primeiros 100 clientes a chegar a cada uma das lojas, muitos tendo 
esperado à porta mais de 20 horas, foi permitido pagar o valor 
que quisessem por um artigo à sua escolha de entre 100 produtos. 
As receitas reverteram para a Cruz Vermelha Espanhola.

Esta foi uma acção inédita, grandiosa e altamente diferenciadora, 
tendo gerado altos níveis de notoriedade e aceitação e tendo afirmado 
o posicionamento da Worten como uma marca inovadora, arrojada 
e competitiva. Gerou mais de 30 notícias de TV com um total 
de 60 minutos, com um valor estimado de cerca de 600.000 euros, 
além de notícias em rádio, imprensa e buzz gerado na Internet.”

Chairman’s Award: Renato Correia

Na sequência da introdução do Decreto Lei 33/2008, que obriga 
os retalhistas alimentares ao acompanhamento de clientes invisuais, 
estudámos formas de impressão de etiquetas em Braille com a 
designação e data de validade dos artigos. As soluções disponíveis 
no mercado obrigavam à aquisição de impressoras dispendiosas, 
dificultando a intenção de oferecer este serviço em todas as lojas, 
excedendo assim a abrangência exigida pela Lei.

O Renato Correia, da Direcção de Desenvolvimento e Inovação, sugeriu 
a utilização de máquinas de etiquetagem Braille da Dymo, com um custo 
muito inferior. Esta solução é também mais flexível por permitir realizar 
a rotulagem dos artigos no local pretendido pelo cliente, facilitando, 
agilizando e tornando mais confortável o processo de atendimento.
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 PRÉMIOS DE INOVAÇÃO INTERNOS

2010

Sonae Innovation Award: Sonae MC

Escola de Perecíveis

Criámos uma escola para os nossos colaboradores receberem 
formação sobre artigos perecíveis: frutas e legumes, peixaria, 
talho, charcutaria e pastelaria, entre outros.

Baseada em percursos formativos de cinco anos com três níveis 
e com um modelo avaliativo definido, cobre todos os artigos desta 
área. Os colaboradores são certificados mediante um referencial 
de competências comprovados. Os formadores são colaboradores 
internos dedicados a 100% a este projecto. Existem seis pólos 
em todo o país, com laboratórios próprios da Escola, onde 
é leccionada a formação prática em contexto de trabalho.

Agora os nossos colaboradores estão melhor preparados para 
servir os clientes, tornando-se em mais um factor diferenciador
face à concorrência.
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MENÇÕES HONROSAS 2010: SONAE MC

Workflow de Comércio Internacional 

Esta aplicação de Workflow permite a gestão e controlo 
dos processos de importação desde a tomada de decisão 
de compra até à recepção da mercadoria.

A sua implementação promoveu a estruturação e uniformização 
dos processos e metodologias adoptadas, com claros ganhos 
de eficiência e eficácia na gestão dos mesmos.

O sistema permite ainda o acompanhamento dos processos 
e facilita a comunicação entre os diversos intervenientes.

Chef Online
 
Este foi o primeiro site português de receitas em vídeo 
on-demand, criado a pensar em todos aqueles a quem falta 
inspiração para confeccionar as refeições familiares do dia-a-dia.

Dispondo de vídeos de mais de 200 receitas, é possível 
comentá-las e consultar receitas relacionadas. É ainda possível 
remeter listas de ingredientes para o carrinho de compras 
do Continente Online.

O Chef Online está presente no Facebook desde Fevereiro 
de 2010, contando já com mais de 55.000 fãs. Todos os vídeos 
estão também presentes no YouTube e foi criada uma aplicação 
para iPhone para todos aqueles que pretendem ter o Chef Online 
sempre à mão!
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 PRÉMIOS DE INOVAÇÃO INTERNOS

2010

Sonae Innovation Award: Sonae SR

IDEA

O IDEA - International Development Archive - é uma plataforma 
colaborativa para suportar a tomada de decisão sobre 
a localização de novas lojas.

Os projectos em estudo, lojas da concorrência e projectos 
imobiliários tais como shoppings, retail parks e lojas de rua, 
são geo-referenciados, permitindo aos utilizadores conhecer 
a localização e características de cada um.

Integra um sistema de Workflow para assegurar a validação 
das etapas necessárias para as aberturas de lojas. Permite aceder 
aos contratos das lojas da Sonae SR e ao histórico/real 
das negociações para benchmarking.

É também uma valiosa fonte de informação relacionada, 
com notícias diárias, estudos de mercado e tarefas efectuadas 
por cada uma das áreas.
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MENÇÕES HONROSAS 2010: SONAE SR

Worten Resolve 

Agregámos num só local um conjunto alargado de serviços 
de apoio ao cliente, garantindo atendimento personalizado 
e focado na solução imediata.

Na loja é feita uma despistagem de avarias e reparações 
para os problemas apresentados pelos clientes. 
Sempre que possível o problema é corrigido na hora, reduzindo 
o número de falsas avarias enviadas para fornecedores e, 
por conseguinte, o tempo de reparação de muitas avarias.

Com este incremento do nível de serviço reduzimos 
as reclamações relacionadas com reparações e melhorámos 
ainda mais a nossa imagem de serviço ao cliente.

Modalfa Fashion Dream

Esta acção de activação de marca tem como objectivo dar 
oportunidade a jovens dos 14 aos 25 anos de vivenciarem 
a experiência de serem manequins por um dia. Aos melhores está 
assegurado o agenciamento numa das principais agências 
de modelos nacionais, promovendo o talento e a geração 
de oportunidades de carreira.

Esta acção reforça a ligação da marca com as comunidades 
envolventes, origem de muitos dos jovens que hoje desfilam 
nos principais eventos de moda do país, promovendo 
em simultâneo a integração da marca no universo moda.

O Modalfa Fashion Dream é hoje uma das principais fontes 
de cobertura mediática da Modalfa, representando mais de 50% 
do número total de notícias e retorno financeiro de media.
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INOVAÇÕES
2010
PRODUTO E SERVIÇO

CONTINENTE 
Áreas Gourmet 

Sempre atentos às novas tendências e aos pedidos dos nossos 
clientes, criámos áreas nas lojas Continente para venda exclusiva 
de artigos gourmet - artigos de marca de fornecedor e artigos 
da gama de marca própria gourmet Continente. 

Este novo conceito está a ter grande sucesso e está planeada 
a continuação da sua expansão.

CONTINENTE 
Continente Ice

Lançámos um novo conceito de loja, totalmente inovador 
em Portugal: numa loja de pequenas dimensões, no centro 
de grandes zonas populacionais, disponibilizamos uma gama 
completa de alimentos e refeições ultracongeladas.

A loja promove vários serviços junto dos seus clientes tal 
como num Hipermercado Continente: Entregas ao domicílio, 
serviços de reserva, serviço de assistência à compra. 
É ainda possível consumir a refeição na loja, num espaço 
preparado exclusivamente para o efeito.
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WORTEN 
Worten Lab

Consciente da importância das redes sociais, a Worten lançou 
uma campanha em que clientes podem levar gratuitamente 
um de vários artigos para casa, comprometendo-se a partilhar 
notícias diariamente no Facebook.

Conseguimos uma conjunção de benefícios importantes: usufruir 
do Facebook como ferramenta de Marketing, criar um canal 
de comunicação sobre artigos e criar valor para a marca Worten 
através do aumento da percepção dos clientes do factor Inovação.

ZIPPY 
Novo Website

É o lugar para toda a família. Os pais têm um espaço onde podem 
comparar facilmente diversos artigos, encontrar conselhos  
e dicas para partilhar as experiências e conhecimentos sobre  
os mais pequenos. Os mais pequenos encontram jogos didácticos  
e divertidos, um espaço para desenhar e partilhar as suas  
“obras de arte” e ganhar Zipps para depois trocar por surpresas. 

Disponível em www.zippykidstore.com
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INOVAÇÕES 2010 - PRODUTO E SERVIÇO

MAXMAT 
Novo Posicionamento Estratégico

Após reflexão estratégica interna, a Maxmat decidiu reposicionar 
a sua oferta de valor, tornando-se na primeira cadeia de lojas 
discount de artigos de construção e bricolage em Portugal.

Finalizada a implementação na loja piloto, esta será acompanhada 
durante alguns meses a fim de efectuar as devidas afinações 
antes do roll-out para as lojas restantes.

SPORT ZONE 
Espaço Nike - Sport Zone Colombo

Dois espaços no interior da loja Sport Zone dedicados ao futebol 
e ao running. 

Conta com presença de atendimento especializado e permanente 
da Nike para a personalização de calçado e têxtil futebol 
e aconselhamento, no running, do tipo de sapato adequado 
ao pé do cliente. Confere à Sport Zone imagem de especialista 
ao prestar um serviço inovador.
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CONTINENTE 
Negócio de Distribuição Grossista

Após mais de duas décadas a servir o cliente final, seguimos agora 
por mais um caminho: criar novas relações de parceria 
com clientes profissionais.

Esta nova área de negócio surge da oportunidade de oferecer 
ao canal HoReCa (Hotelaria, Restauração e Cafetarias), 
instituições públicas e privadas, retalho tradicional e lojas de livre 
serviço, uma vasta e completa gama de artigos, inovação, preços 
competitivos e serviços de excelência.

O cliente realiza as suas encomendas online, via call centre 
ou através das visitas dos nossos representantes. Deste modo,  
o cliente não tem de se deslocar para efectuar a compra, poupando 
assim tempo para se dedicar ao seu negócio e aos seus clientes.

MODELO E CONTINENTE 
Compre e Siga

Através do Compra e Siga o cliente regista os artigos no momento 
em que os coloca no seu carrinho de compras. No final paga 
as suas compras, sem mais demoras. Durante o processo 
de compra o cliente pode consultar preços e o valor total 
dos artigos comprados até àquele momento.

Este serviço altera a forma de interacção do cliente com a loja, 
agilizando todo o processo de compra e aumentando o nível 
de conforto do cliente.
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INOVAÇÕES 2010 - PRODUTO E SERVIÇO

Expansão para Ilhas Canárias 

A Sonae celebrou um acordo com o grupo espanhol Número 1 para 
a abertura de lojas Worten, Sport Zone e Zippy nas Ilhas Canárias. 

Este investimento está alinhado com a implementação 
de uma abordagem capital light para a expansão, sendo os imóveis 
detidos por terceiros.

Esta entrada nas Ilhas Canárias é mais um passo importante 
na estratégia de crescimento internacional da Sonae SR.

Expansão para Médio Oriente 

A Sonae SR expandiu a sua presença internacional, 
implementando na Arábia Saudita o inovador e bem sucedido 
conceito desenvolvido pela Zippy.

O plano, resultante de um acordo com o grupo Al Hokair, 
prevê uma expansão agressiva ao longo dos próximos anos 
em vários países do Médio Oriente.

Esta expansão dá corpo à estratégia de internacionalização 
agressiva da Sonae, explorando formatos claramente distintivos 
que conferem vantagem competitiva face a concorrentes já 
instalados.
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MODELO E CONTINENTE 
Personal Shopper de Nutrição

Acompanhamento de clientes nas lojas com aconselhamento 
por parte de nutricionistas.

MODELO E CONTINENTE 
Aliar Inovação à Charcutaria Tradicional

Artigos de charcutaria tradicional disponíveis em fatiados, 
e com imagem mais moderna e arrojada, adaptando-se 
às necessidades e estilos de vida dos clientes actuais.

CONTINENTE 
Carrinhos de Degustação

Levar a qualidade, frescura e sabor dos nossos artigos até junto 
dos clientes através de um equipamento móvel.

WELL’S 
Novas Gôndolas em Material Acrílico

A alteração do tipo e materiais das prateleiras utilizadas na Well’s 
permitiu o aumento do número de referências à venda na loja 
em 40% e o consequente aumento de 15% das vendas.
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INOVAÇÕES 2010 - PRODUTO E SERVIÇO

CONTINENTE MOBILE 
Saldo Virtual Continente Mobile 

Com vista à captação de novos clientes do Continente Mobile, 
foi realizada oferta de saldo em comunicações através da emissão 
de talões na frente de caixa das lojas Modelo e Continente.

MODELO E CONTINENTE 
Quinzena Vida Hiper Saudável

Série de rastreios, palestras e demonstrações de exercícios físicos 
assentando nos pilares de um estilo de vida saudável: alimentação 
equilibrada, actividade física e bem-estar.

MODELO E CONTINENTE 
Lançamento de Marca de Vinho Contemporal

Lançamento de marca própria comum a vinhos de várias regiões 
de Portugal.

MODELO E CONTINENTE 
Mundo do Bebé Continente de Leiria 

Desenvolvimento de nova imagem, comunicação e equipamentos. 
O universo Bebé integrado num só espaço. 
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MODELO E CONTINENTE 
Recolha de Rolhas de Cortiça

Primeira cadeia de distribuição a recolher rolhas para reciclagem, 
com donativos a reverterem para o programa “Criar Bosques, 
Conservar a Biodiversidade”. 

MODELO E CONTINENTE 
Kayak Tour

Organização de dois eventos em Vila Nova de Gaia e Lagoa, 
com venda de 530 kits de canoagem, no valor de €120.000.

MODELO E CONTINENTE 
Renovação do Site do Clube de Produtores

Maior facilidade de consulta de informação sobre o Clube e os seus 
produtos, tornando o site mais atractivo para os seus utilizadores.

MODELO E CONTINENTE 
Revistas do Clube de Produtores

Edição de revista periódica com temas de interesse 
para os membros do Clube de Produtores da Sonae.
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INOVAÇÕES 2010 - PRODUTO E SERVIÇO

MODELO E CONTINENTE 
Redução do Custo de Embalagem de Marca Própria

Racionalização das embalagens dos artigos de marca própria 
com o objectivo de reduzir custos e impacto ambiental. 
O valor da poupança em 2010 ascendeu a €300.000.

CONTINENTE 
Conselheiras de Beleza 

Criação de serviço de aconselhamento especializado 
em cosmética e higiene pessoal. Atendimento personalizado, 
com esclarecimentos de dúvidas e benefícios dos produtos.

CONTINENTE 
Especialista de Vinhos

Criação do Especialista de Vinhos, um elemento presente na área 
da Garrafeira com a missão de apoiar os clientes na selecção 
e compra de vinhos. 

CONTINENTE 
Novo Espaço Higiene e Beleza

Criação de um ambiente em loja propício à comercialização 
de gamas de artigos habitualmente à venda em Perfumarias.
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 CONTINENTE
 Novos expositores para colchões de bebé e cadeiras auto.
 Produção de pão biológico.
 Novo formato de garrafeira com gôndolas baixas em linear.
 Implementação de novo conceito para Básicos Têxtil  
no Continente de Leiria.

 Participação do Continente Outlet na Feira de Outlet da FIL.

 CONTINENTE E ENTREPOSTOS
 Disponibilização de desfibrilhadores.

 CONTINENTE E MODELO
 Newsletter e Catálogo Bazar Ligeiro.
 Produtos Auto Natura e Embalagem para um Melhor Ambiente. 
 Lançamento da nova gama de produtos de cuidado pessoal 
MyLabel para Homem: cabelo, rosto e corpo.

 WORTEN
 Novo website Worten Fotografia.

 WELL’S
 Lista de maternidade para apoiar a mãe na preparação 

 da chegada do bebé.
 Realização de rastreios de nutrição e diagnóstico da pele.
 Folhetos promocionais da Well’s em revistas de grande tiragem 
a nível  nacional, com grande afinidade com o público alvo: Caras, 
Lux e Nova Gente.

 RECURSOS HUMANOS
 Criação do “Cantinho da Solidariedade”, uma base de dados 

 de trabalho voluntário na comunidade para prestação  
de serviços pelos colaboradores.
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LOGÍSTICA 
Automação do Entreposto de Congelados

Implementámos um automatismo de movimentação de paletes 
entre as várias zonas do entreposto de artigos congelados (-25º C).

Esta solução permitiu aumentar a produtividade de colaboradores 
e máquinas. Foi ainda possível reduzir custos energéticos  
ao limitar a abertura de portas que provocam aumento  
de temperatura na câmara e consequente dispêndio energético 
para repôr a temperatura necessária à conservação dos produtos.

Estimamos que o investimento nesta solução seja recuperado 
após dois anos de operação.

Iniciativas Kaizen 

A implementação de princípios e metodologias Kaizen na Sonae 
tem sido uma história de sucesso. Somos um exemplo a nível 
mundial de Kaizen na indústria de Retalho.

Depois da mobilização dos colaboradores das lojas do retalho 
alimentar, que aplicaram as metodologias 3C, 5S e Kobetsu Kaizen 
com resultados muito interessantes e impactantes, outras áreas 
foram contagiadas, pelo que hoje o Kaizen é uma realidade na Worten, 
Maxmat, e nas direcções Comercial Têxtil, Comercial de Bazar Ligeiro, 
Desenvolvimento de Loja e de Serviços Administrativos.

É nas lojas do retalho alimentar que este processo está mais 
avançado, com reengenharia de processos de loja tal como a logística 
interna, com auditorias frequentes e com a introdução do Método de 
Gestão de Melhoria, um fórum de partilha de boas práticas entre lojas.

 

INOVAÇÕES
2010
PROCESSO
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Gestão Documental

Criámos uma plataforma de processamento de documentos 
transaccionais (facturas, notas de débito e crédito, entre outras) 
na sua forma física - papel - e electrónica - dados. Desta forma 
controlamos o processo de gestão documental desde a chegada dos 
documentos à empresa até à sua integração nos sistemas de destino. 

Todo o sistema é baseado em validações e classificações 
automáticas que permitem definir regras de distribuição destes 
documentos pelos vários processos da empresa. É possível 
recepcionar, digitalizar, verificar em OCR e entregar às aplicações 
de destino numa média de 1,6 dias úteis.

Por ano são tratados, neste processo, mais de 3 milhões de documentos. 
A redução de custos permite poupar cerca de €360.000/ano e reduzir 
o tempo médio de pagamento a fornecedores.

CONTINENTE ONLINE 
Picking Móvel

Desenvolvemos um moderno sistema de picking na loja para apoio 
à operação de recolha de artigos em encomendas de clientes 
ao Continente Online.

O sistema é baseado num novo carrinho (patente pendente) 
composto por dois equipamentos acopláveis que tornou possível 
realizar esta operação de forma mais eficiente. Esta carrinho permite 
maior liberdade de movimentos do operador e simultaneamente 
aumentar a quantidade de mercadoria transportada em cada viagem.

Foi ainda desenvolvida uma nova aplicação para apoio a esta 
operação que corre sobre um Tablet PC com ecrã táctil montado 
no carrinho. Esta indica ao operador de picking os artigos a recolher 
para cada encomenda e permitiu eliminar totalmente papel e erros.



LIVRO DE INOVAÇÃO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE 2010

P. 58

INOVAÇÕES 2010 - PROCESSO

CONTINENTE, MODELO E WORTEN 
Novo Modelo e Ferramenta de Pricing

Desenvolvemos e implementámos uma ferramenta de análise 
e marcação de preços que oferece a possibilidade de execução 
de várias estratégias.

Através do acesso a um conjunto alargado de informação, 
estão criadas as condições para a realização da actividade 
de marcação de preços de uma forma muito mais produtiva, 
assegurando a consistência interna e uma maior competitividade 
dos nossos preços.

BOM BOCADO, MODALFA, WELL’S E WORTEN 
Produção de Energia a partir de Fontes Renováveis

Temos vindo a testar a produção de electricidade em diversas 
lojas de insígnias da Sonae MC e Sonae SR. Em 2010 tínhamos 29 
centrais em produção - 27 fotovoltaicas e 2 eólicas.

A utilização de aerogeradores foi abandonada pois a sua produção 
de energia era muito reduzida quando comparada com centrais 
fotovoltaicas nos mesmos locais.

A utilização de centrais fotovoltaicas tem decorrido de forma mais 
positiva, com a experimentação de várias tecnologias de painéis 
solares: painéis de cristais de silício; tubos de cristais de silício; 
mantas de silício amorfo e painéis de silício amorfo.

As centrais instaladas estão maioritariamente associadas a lojas 
das insígnias Worten, Modalfa, Bom Bocado e Well’s.
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Rede Contacto 

Esta foi a primeira rede social desenvolvida com o objectivo 
de atrair e recrutar talentos promissores para um só grupo 
económico e oferece aos participantes uma forma alternativa 
de demonstração do seu potencial. Entre os inscritos estão alunos 
e recém-licenciados de 150 universidades e escolas de negócios 
nacionais e internacionais, contando já com mais de 10 mil 
utilizadores em apenas seis meses.

Os participantes são desafiados a contribuir com ideias para 
desafios de inovação, emitindo opiniões sobre temas específicos, 
preenchendo questionários ou participando em jogos online.

Esta é uma importante ferramenta de open innovation na Sonae, 
tendo já gerado mais de 700 ideias de negócio.

CONTINENTE 
Manutenção Assistida por Computador (MAC) 

Implementámos um sistema integrado de planeamento, gestão, 
acompanhamento e controlo de parâmetros de manutenção 
de equipamentos em todas as lojas do retalho alimentar 
e num número significativo de lojas de retalho especializado.

O MAC permitiu a implementação de um plano universal de manutenção, 
possibilitando o estabelecimento de indicadores e comparações entre lojas.

Com o MAC passou a ser possível deter toda a informação sobre 
a gestão de imobilizado e a identificação de boas práticas que são 
posteriormente partilhadas com todas as lojas.

Este sistema era utilizado nas lojas adquiridas ao Carrefour 
em 2008 e é um exemplo de integração de boas práticas daquela 
empresa no negócio da Sonae.
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AMBIENTE 
Sistema de Informação de Ambiente

Ferramenta, em plataforma informática, de reposição 
da informação e de apoio à gestão ambiental. 
Proporciona informação certa e actualizada, à pessoa certa, 
com alertas de tarefas da sua responsabilidade.

MARCAS PRÓPRIAS 
Certificação Internacional do Sistema 
de Gestão de Marca Própria Continente 

Prova da qualidade do desenvolvimento de marca própria 
Continente em produtos alimentares, de higiene, perfumaria, 
drogaria, entre outros.

Escola de Serviço ao Cliente 

Com o segundo nome “O Servico é um Acto Contínuo” 
esta é uma escola operacional na área de comportamentos, 
focada no desenvolvimento de comportamentos e atitudes 
e é dirigida aos operadores das lojas.

Com um plano curricular de 3 anos, modular e evolutivo, reforça 
e consolida a cultura de excelência no serviço prestado ao cliente 
através do envolvimento da organização como um todo: 
o individuo, a equipa onde se insere, a loja onde desempenha 
e a organização a que pertence. 

Possui variados conteúdos de formação, nomeadamente comporta-
mentos standard junto do cliente, serviço personalizado, vendas 
assistidas, tácticas de serviço ao cliente e boas práticas operacionais.
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WORTEN 
Entregas e Reparações em Espanha 

Entregas e reparações de produtos a clientes espanhóis a partir 
de lojas portuguesas em zonas fronteiriças.

COMERCIAL 
Folha de Apoio à Negociação

Simulador para suporte ao processo negocial anual efectuado 
com cada fornecedor.

MAXMAT 
Carrinho de Placas de Madeira 

Maior facilidade de movimentação de placas de madeira 
de grandes dimensões, voltando a fazer parte da gama.

WORTEN 
Automatização Serviço Pedido de Cliente 

Automatização do processo de back-office do Serviço Pedido 
de Cliente para encomendas de filmes e músicas.
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MODELO E CONTINENTE 
Sites de Comunicação das Direcções Comerciais  
de Perecíveis e Alimentar

Optimização da comunicação de gestão, gama, actividade 
promocional e informação sobre mercado e clientes entre 
Direcções Comerciais de Perecíveis e Alimentar e Lojas.

MODALFA E SPORT ZONE 
Facilitador de Preparação de Saldos

Aplicativo permite tratamento massificado e facilitado de artigos 
em saldo, com enormes ganhos de produtividade.

CONTINENTE, MODELO, BOOK.IT 
Novas Etiquetas de Livraria 

A inclusão do estilo literário do livro na sua etiqueta de preço 
permite aos colaboradores das lojas saber o seu local correcto 
e manter a livraria arrumada.

CONTINENTE E MODELO 
Processo Marca Própria Iogurtes com Senoble 

Gestão em parceria do processo de desenvolvimento 
de packaging dos produtos de marca própria com optimização 
do prazo de lançamento de novidades.
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MODELO E CONTINENTE 
Programa de Eliminação de Rupturas 

Monitorização de rupturas de artigos com o objectivo de garantir 
sempre a sua disponibilidade na prateleira.

Receitas Comerciais 

Desenvolvimento de ferramenta de gestão integrada 
de relação comercial com fornecedores de mercadorias.

MODALFA, ZIPPY 
Multi Labels 

Aplicativo desenvolvido internamente traduz automática 
e instantaneamente as etiquetas de artigos têxteis de português 
para 29 idiomas.

MODALFA 
Novo Balcão de Vendas 

Balcão redesenhado para aumentar produtividade 
dos colaboradores de loja na operação de checkout.
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
SAP SRM 

Ferramenta de gestão que garante o controlo do processo 
procure-to-pay. Aumento de eficiência com a gestão centralizada 
da aquisição de bens e serviços de investimento e de consumo.

CONTINENTE 
Directório Dinâmico do Colaborador 

Divulgação de informação operacional a todos os colaboradores 
da loja.

MODELO E CONTINENTE 
Dashboard de Loja Mobile 

Disponibilização de Informação de gestão em plataformas 
SmartPhone.

Programa Informação de Gestão 

Disponibilização de novos indicadores de gestão para apoio 
à decisão comercial e operacional.
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SPORT ZONE 
BuyZone 

Uma só aplicação para gestão e controlo das compras, agilizando 
e facilitando este processo.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Gestão de Fornecedores  

Ponto único para toda a informação sobre mais de 300.000 
contas correntes de fornecedores, permitindo antecipar 
e resolver problemas.

 MODELO E CONTINENTE
 Reformulação do processo de compra de frutas e legumes, 

 com certificação dos processos de gestão da qualidade  
de artigos perecíveis de acordo com a norma ISO 9001-2008.

 Criação do Painel Sensorial Interno para atestar  
as características organolépticas de novos produtos da área  
de Perecíveis.

 Acções de redução de stocks de artigos da Direcção 
 Comercial Alimentar.

 Controlo de localização de viaturas de comunicação rodoviária  
com GPS.

 Ferramenta desenvolvida internamente para controlo  
dos processos de abertura e remodelação de lojas.

 Criação do Space Pro, uma nova aplicação de gestão de espaço.
 Implementação de múltiplas ideias de colaboradores das lojas 
do retalho alimentar com vista a, entre outros objectivos:
•	 Redução	do	tempo	da	reposição	de	chás	nas	lojas	em	34m;
•	 Redução	de	custos	com	bandeiras	na	fachada	das	lojas;
•	 Redução	de	quebra	com	plantas;

 WORTEN
 Programação de automatização de listas de artigos no Portal 
Móvel por colaborador de uma loja.

 Novo processo de lançamento de títulos de entretenimento 
(CDs, DVDs e Livros), potenciando aumento de vendas logo  
no primeiro dia.

 SPORT ZONE
 Mecanismos de controlo e partilha: orçamento de stocks,  
transferências de mercadoria em curso, feedback dos gestores  
de stocks e acompanhamento da evolução de campanhas.

 Ferramenta de inscrição em formação técnica.

 GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
 Criação do UniFO Manager, aplicação de gestão remota, 
escalável e inteligente de terminais de frente de caixa.
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CONTINENTE 
Mercado de Sabores

Numa celebração do melhor que se produz em Portugal, o Continente 
abriu as portas do Pavilhão Atlântico ao evento gastronómico do ano.

O nosso Clube de Produtores deu a degustar os seus produtos 
aos 30.000 visitantes, que puderam provar também os nossos 
vinhos, produtos de marca própria e take-away. Os melhores chefs 
portugueses (Henrique Sá Pessoa, Victor Sobral, Olivier, Hélio 
Loureiro e Luis Baena) estiveram presentes em show cookings, 
utilizando os produtos mais característicos de cada região. Houve 
ainda a presença de ranchos folclóricos, rastreios pela nossa equipa 
de nutricionistas, palestras sobre produtos e nutrição e a Quinta da 
Leopoldina, um espaço para os mais novos com animação didáctica.

Este evento estabeleceu uma relação explícita entre a marca 
e a alimentação, nas dimensões do Sabor, Alimentação Saudável, 
Sustentabilidade, Educação e Portugalidade. 

INOVAÇÕES
2010
MARKETING

CONTINENTE 
25 Anos

Nos 25 anos do Continente, a festa foi dos nossos clientes! 
Em Portimão, oferecemos 25 mil noites de férias de Verão 
a preços imbatíveis, decorámos toda a cidade e estivemos 
presentes na Praia da Rocha com actividades desportivas 
e lúdicas durante dois meses. 

E no fim-de-semana mais movimentado do ano, oferecemos 
à cidade de Portimão, e a todos os nossos clientes, uma festa 
inesquecível com um concerto único do Tony Carreira.

Ao longo do ano, apresentámos um plano promocional muito 
ambicioso, oferecendo 25 mil telemóveis, distribuindo 25 milhões 
de euros e dando descontos de 75% em cartão para premiar 
os nossos clientes por estarem connosco neste marco tão 
importante da nossa história.
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WORTEN 
Arredonda 

Em Novembro e Dezembro de 2009 a Worten introduziu uma nova 
forma de contribuir para instituições de solidariedade social. Foi dada 
aos clientes a possibilidade de arredondar o valor das suas compras. 
A soma de todas as diferenças ascendeu a €264.000 e foi oferecida 
à Humanitas - Federação Portuguesa para a Deficiência Mental.

Desde então outras causas beneficiaram desta forma de recolher 
donativos. Continente, Modelo, Worten, Modalfa, Well’s, Zippy, 
Bom Bocado, Sport Zone e book.it recolheram 1,2 milhões 
de euros, tendo sido entregues à Delegação da Madeira da Cruz 
Vermelha Portuguesa, uma ajuda preciosa àquela região 
na sequência do temporal do início de 2010.

Em finais de 2010 o Arredonda voltou à Worten, em exclusivo, 
agora contribuindo para ajudar a instituição Ajuda de Berço. 
Em 2010 conseguimos com esta acção angariar €500.000.

MODELO 
Mega Picnic Modelo 2010

No Mega Picnic de 2010, o Modelo juntou 110.000 pessoas 
no Parque Eduardo VII, para se despedirem da Selecção Nacional 
que partia nesse dia para o Campeonato Mundial de Futebol 
na África do Sul.

Num dia acompanhado em directo e no local pela RTP, os clientes 
Modelo puderam fazer parte de dois recordes do Guinness, receber 
brindes, brincar com a Popota, participar nos jogos tradicionais 
e dançar ao som das bandas que actuaram. Ao final da tarde, 
assistiram ao concerto do Tony Carreira, enchendo a cidade 
de música e animação até à chegada da Selecção Nacional.

Vindos de todo o país, o Modelo levou até ao centro de Lisboa 
400 autocarros, que regressaram a casa com histórias 
de um dia inesquecível.
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MODELO 
Madeira Viva 

O Modelo encerrou, na Madeira, a segunda edição do projecto 
Modelo Tony Fan Tour. O concerto de Tony Carreira no Funchal 
foi o culminar de uma grande festa marcada por toda a energia 
e divertimento dos mais de 20.000 madeirenses que estiveram 
connosco neste dia.

Houve ainda a actuação dos grupo Xarabanda e jogos tradicionais.
Neste dia, o Modelo encheu de festa o centro do Funchal!

MODELO 
Tony Fan Tour 

O Modelo, sempre junto das comunidades locais, levou a Santo 
Tirso, Lousã, Guarda e Bragança o maior cantor português, Tony 
Carreira, e preparou dois passatempos para os seus clientes. 
As fãs que quisessem passar um dia com a equipa de produção 
do concerto, assistindo ao soundcheck e jantando com o artista, 
tinham de carregar um vídeo no site Modelo explicando porque 
mereciam fazer parte deste staff especial.

No passatempo Fan Pit, os primeiros 30 fãs que chegaram 
ao autocarro Modelo Tony Fan Tour assistiram ao concerto 
numa plateia VIP criada no segundo andar do próprio autocarro.

Estes 5 concertos decorreram durante o Verão e contaram 
com a boa disposição de mais de 125.000 pessoas de todo o país.
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SPORT ZONE 
Novo Cartão de Fidelização 

O Cartão de Fidelização da Sport Zone foi reformulado em 2010.

Com o novo cartão os descontos ficam disponíveis para utilização 
no dia seguinte à sua emissão e podem ser utilizados na totalidade 
ou parcialmente. O valor do saldo é mostrado nos talões 
de compra pelo que o cliente sabe sempre de quanto poderá 
usufruir na sua próxima compra.

O novo cartão é uma valiosa ferramenta para a dinâmica promocional 
da Sport Zone – e para os clientes poderem melhor dela usufruir.

WELL’S 
Alteração do Conceito e Reposicionamento 
da Área Saúde 

Com os objectivos de aumentar a sua notoriedade, comunicar 
as suas competências como especialista na sua área de negócio 
e comunicar a sua política de baixos preços, a Área Saúde foi alvo 
de reposicionamento e redesenho de conceito e marca.

A nova marca, Well’s, foi comunicada através de uma campanha 
de publicidade muito forte em vários meios: TV / Exterior / Rádio 
e Imprensa. Foram ainda enviados cupões de desconto de 15% 
em diversos artigos a clientes detentores do Cartão Modelo 
e Continente.

Foram redecoradas 130 lojas, conferindo-lhes um ambiente 
mais limpo e com maior visibilidade dos produtos.
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MODALFA 
Projecto Moda 

A Modalfa apoia a moda portuguesa e aposta nos designers 
do futuro. Em parceria com a RTP, lançou o programa de televisão 
“Projecto Moda”, a versão portuguesa do programa “Project 
Runway”, que visa encontrar novos talentos do mundo da moda 
e dar-lhes uma oportunidade ímpar de iniciar uma carreira nesta área.

Através do Projecto Moda a marca posiciona-se no território 
das tendências da moda e da criatividade. O envolvimento 
da Modalfa neste programa de grande visibilidade promove 
a marca, conferindo-lhe maior percepção como especialista 
de moda por parte dos clientes.

MODALFA 
Cachecóis Nós

A Modalfa associou-se à Operação Triunfo para dar voz ao Projecto 
Crescer Seguro que visa o apoio à Ajuda de Berço e à Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima.

Para tal, a Modalfa concebeu uma colecção de cachecóis 
com visual moderno e atraente. Por cada cachecol vendido 
a Modalfa oferece €2 ao Projecto Crescer Seguro.

A iniciativa tem sido um sucesso. Em 2010 foram vendidos 
180.000 cachecóis, contribuindo com €360.000 para esta 
iniciativa.
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MODELO E CONTINENTE 
Sistema de Informação Geográfica de Clientes 

Permite acesso a informação geo-referenciada de clientes 
com cartão Modelo e Continente, podendo ser visualizadas 
num mapa as dimensões relevantes nas áreas de influência das lojas.

Este sistema é uma ferramenta fundamental para conhecer 
estes fenómenos e servir de base a acções de marketing locais.

EXIT 
Repórter exit 

O exit lançou um concurso em que ofereceu viagens a diversas 
grandes cidades europeias.

Munidos de um telemóvel com máquina fotográfica integrada 
e configurado com acesso à internet no país de destino, 
os vencedores deste concurso relataram, em tempo real, 
impressões sobre as suas viagens no Facebook, sendo seguidos 
pelos fãs do exit.
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MODELO E CONTINENTE 
Símbolo Mérito Ecológico CTT 

O Cartão Cliente envia anualmente mais de 12 milhões 
de mensagens amigas do ambiente.

WORTEN 
Campanha Equipa Worten Equipa 

Em 2010 recolhemos 4000 toneladas de equipamentos eléctricos 
e electrónicos. Por cada tonelada recolhida, a Worten oferece 
novos equipamentos a instituições de solidariedade, tendo o seu 
valor ascendido a €250.000.

MODELO E CONTINENTE 
Porto.come

Evento inserido no modelo de comunicação do Clube de 
Produtores da Sonae e que visou levar aos nossos clientes 
produtos, imagens e aromas do que melhor se faz em Portugal, 
um sinal do nosso apoio à agricultura nacional através do Clube 
de Produtores da Sonae.

Decorreu no Porto e teve Hélio Loureiro como chef convidado. 
Foi visitado por representantes do Governo, autarquias 
e confrarias.

Houve lugar a Show Cooking e degustação de produtos. 
Houve ainda uma componente formativa/rastreio de aspectos 
nutricionais pela nossa equipa de Nutricionistas.
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CONTINENTE 
Missão Sorriso

Com o objectivo de ajudar a dar resposta às necessidades 
dos serviços de pediatria e neonatologia, foram contemplados 
hospitais que apresentaram os melhores projectos, seleccionados 
por um júri e por votação no site www.continente.pt.

CONTINENTE 
Apoio à Iniciativa Limpar Portugal

A Leopoldina e a Ordem das Asas apoiaram limpeza da Mata 
de Monsanto.

MODELO E CONTINENTE 
Novos Cupões de Descontos Dirigidos 

Cupões sem necessidade da sua apresentação para usufruto 
do desconto.

CONTINENTE 
Comunicação Digital na Loja 

Melhor comunicação, melhor gestão dos nossos serviços 
de atendimento e melhor serviço ao cliente informando por SMS 
que a sua vez de ser atendido está próxima.
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MODALFA 
Montras Suspensas Modalfa 

Primeira montra suspensa em Portugal, promovendo um melhor 
aproveitamento da fachada principal da loja.

MODELO 
Causa Maior 2010 

Ajuda ao combate ao isolamento e exclusão social dos seniores, 
promovendo a sua integração plena na sociedade. Em parceria 
com a RTP e Cruz Vermelha Portuguesa.

SPORT ZONE 
Sport Zone Island 

Dezenas de actividades desportivas na praia.

CONTINENTE 
Lembrete de Utilização de Cupões de Desconto 

Envio de mensagem SMS lembrando a data de validade de cupões 
associados ao Cartão Continente.
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CONTINENTE 
Continente Magazine 

Uma revista inspirada no nosso cliente, para que possa apreciar 
os prazeres da gastronomia, cuidar melhor de si e dos seus, 
organizar e viver mais a sua casa, e desfrutar melhor de todos 
os momentos da sua vida.

MODELO E CONTINENTE 
Pilhas de Livros

Oferta de livros a escolas em troca de pilhas para reciclagem, 
aliada à criação do Carro a Pilhas pela artista Joana Vasconcelos.

MODELO E CONTINENTE 
Montagem de Feiras Temáticas 

As peças da Feira de Brinquedos foram concebidas de forma 
a permitir a optimização de recursos. A peça central, o Castelo, 
pôde ser montada em apenas 40 segundos!

Certificação do Processo de Sugestões 
e Reclamações 

Primeira organização na Europa a obter certificação 
do seu processo de Sugestões e Reclamações.



LIVRO DE INOVAÇÃO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE 2010

P. 76

INOVAÇÕES 2010 - MARKETING

MODELO 
Popota Tour

Aproveitando a magia do Natal, a Popota fez uma tournée musical 
pelo país. Sendo uma estrela, no final de cada espectáculo 
interagiu com os seus fãs - as crianças - distribuindo autógrafos… 
e charme!

IFF – Intelligence for the Future 

Newsletter para inspiração e desafio a todos os colaboradores 
da empresa no caminho da inovação. As últimas notícias e as melhores 
práticas do mundo do consumo sobre formatos e experiências de 
loja, acções promocionais, acções e conteúdos digitais, marca própria, 
sustentabilidade social, ambiental e económica e acções de activação.

MODALFA 
Lançamento das Hot-Releases dos Produtos 
da Colecção Têxtil

Comunicação de novidades nas lojas Modalfa aos meios 
de comunicação social.

 MODELO
 Lançamento de novo website com novas funcionalidades,  
mais atraente e dinâmico.

 WORTEN
 Oferta de descontos na compra de artigos de frio  
com Eficiência Energética A e A+.



 

Relatório disponível em www.sonae.pt

Para mais informações: comiteinovacao@sonae.pt

Sonae
Lugar do Espido - Via Norte
4471-909 Maia
Portugal
Tel: +351 220104000
Fax: +351 229404634
Email: comunicacao@sonae.pt 
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