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A inovação é um valor fundamental da Sonae, estando 
presente na nossa missão e atuação diária. 
 
Todos os dias os nossos colaboradores criam 
novas lojas, produtos e serviços, novas promoções 
e processos. Até mesmo a forma como nos 
organizamos evolui continuamente. Sempre com 
um mesmo objetivo: entregar mais valor aos nossos 
clientes.
 
Neste espaço terá a oportunidade de conhecer as 
iniciativas mais inovadoras implementadas na área de 
retalho em 2012. Estas surgiram do conhecimento e 
experiência acumulados, de ideias dos colaboradores 
e da inspiração no que de melhor se faz no retalho em 
todo o mundo.
 
Como tal agradeço a todos os parceiros e retalhistas 
que nos mostraram a sua forma de fazer retalho. 
E agradeço de uma forma muito especial a todos os 
colaboradores curiosos, inquietos e irreverentes que 
desafiam o status quo e procuram continuamente 
implementar novidades com valor, pois é com o seu 
contributo que somos líderes em Portugal e uma 
referência no retalho mundial. 

Luís Filipe Reis
Presidente FINOV

Introduçãooãrooo



4

Gestão
de
Inovação



5

Gestão
de Inovação

Missão

Gerir o processo de inovação da Sonae fomentando a 
participação de todos os colaboradores.

Promover o envolvimento de todos os intervenientes 
potenciais através da dinamização de redes de 
colaboração internas e externas.

Dinamizar e participar em projetos de inovação de 
caráter experimental como forma de indução de 
inovação incremental e disruptiva na Sonae.

Objetivos

A Gestão de Inovação foca a sua atividade em 
3 grandes objetivos: Todos a Inovar (garantir a 
participação de todos os colaboradores no processo 
de inovação); Open Innovation (trabalho em rede com 
entidades externas) e Ser Referência no mundo do 
retalho.

Comité de Inovação

O Comité de Inovação, coordenado pela Gestão 
de Inovação, reúne os representantes de inovação 
de todas as áreas de retalho. É responsável pela 
dinamização das ações de inovação por toda a 
empresa.

Desde a sua génese que
a inovação na Sonae faz parte 
da atividade diária de todos
os seus colaboradores. 

O modelo de governance 
de Inovação é por isso 
descentralizado com facilitação 
central pela equipa de Gestão 
de Inovação.

Visão

A Sonae é uma empresa 
aberta ao mundo em constante 
descoberta de novas formas 
de satisfazer e surpreender os 
consumidores.

Gestão
de Inovação

Gestão
de Inovação
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FINOV

O FINOV (Fórum de Inovação), presidido por Luís 
Filipe Reis, reúne os responsáveis pelas áreas de 
Gestão de Inovação das empresas Sonae.

O FINOV estimula e apoia a cultura de inovação da 
Sonae de forma a manter níveis elevados de criação 
de valor. 

Missão

Manter a inovação como tema prioritário na 
organização.

Promover uma cultura de inovação de forma a que 
todos os colaboradores sintam responsabilidade e 
entusiasmo em contribuir para a Inovação na empresa.

Alcançar conhecimento de alto nível sobre Inovação 
pela gestão da Sonae.

Agir como catalisador e controlador para a formação, 
ferramentas e processos de Inovação em todo o grupo.

Estrututurar, articular e realçar as ligações entre o 
grupo e as instituições que podem contribuir para o 
cumprimento dos seus objetivos e estratégia.

Gestão
de Inovação

FINOV
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Resultados

A Gestão de Inovação foca a 
sua atividade nos seus
3 grandes objetivos: Todos
a Inovar; Open Innovation
e Ser Referência.

Em Todos a Inovar destacamos 
as sessões de apresentação
de ideias e resolução de 
desafios internos. 

Mas porque somos uma 
empresa aberta ao mundo, 
damos nota em Open 
Innovation das visitas
e eventos efetuados,
bem como das parcerias 
existentes com o mundo 
académico. 

Por fim, os resultados 
quantitativos e qualitativos 
do investimento em inovação 
estão espelhados
em Ser Referência.

Todos a Inovar

Com Todos a Inovar são criadas condições para que 
haja um envolvimento dos colaboradores no processo
criativo de geração de ideias. 

Ignite

Nas sessões ignite os colaboradores têm a 
oportunidade de apresentar as suas ideias inovadoras 
a um vasto público que inclui a gestão de topo da 
empresa.

Creative Problem Solving 

As sessões criativas de resolução de problemas são 
uma das principais ferramentas de geração interna 
de ideias. Estas consistem em grupos de trabalho, 
em que os colaboradores contribuem com ideias 
inovadoras e arrojadas direcionadas para a resolução 
de um determinado problema. 

“Continuar este excelente exercício de criatividade e 

inovação.”
Paulo Campos, Bazar Ligeiro

“Excelente método: simples, motivador, produtivo.”
D. Marketing

Gestão
de Inovação

Resultados
Todos a inovar
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VISITAS RECEBIDASRTA DIDAD

Open
Innovation

Sessões de Partilha 
Interna

A partilha de conhecimento 
e experiências é essencial 
para a evolução constante 
dos métodos de trabalho 
utilizados. 

Internamente esta partilha 
é feita através de sessões 
de formação e informação 
entre diferentes áreas de 
negócio, como são exemplo 
os Biz Share ou as sessões 
Experience.

O relacionamento com outros 
retalhistas e as parcerias com 
o mundo académico não são 
descurados dada a riqueza 
de conhecimento e valor que 
aportam à empresa.

Experiences

Os Experiences são eventos transversais às empresas 
do Grupo organizados pelo FINOV e FINCO ( Forum 
de Tecnologias de Informação e Comunicações) que 
contribuem para o networking entre os colaboradores. 
O principal objetivo é o de promover a partilha de 
ideias, experiências, conhecimento e boas práticas 
sobre Gestão de Inovação e Sistemas de Informação. 
Em 2012 o Experience realizado versou sobre o 
tema “Produtividade na utilização de ferramentas de 
trabalho eletrónicas”.

Biz Share

As sessões de Biz Share têm por objetivo a partilha 
de métodos de trabalho entre vários negócios da qual 
surge um aumento do conhecimento e uma definição 
das melhores práticas. Sob um tema comum ,reúnem-
se colaboradores de diferentes áreas que explicam 
as suas metodologias, processos e ferramentas 
utilizadas. Dadas as diferentes naturezas e níveis 
de maturidade de cada negócio, é assim garantida 
a aprendizagem de formas de trabalho a adotar e a 
evitar.

Gestão
de Inovação Resultados

Open Innovation
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VISITAS RECEBIDASRTA DIDAD

Visitas Recebidas

As dezenas de visitas que a Sonae recebe anualmente 
prova o lugar de destaque que ocupa no mundo de 
retalho. A implementação do Kaizen nas Operações 
e Logística é sem dúvida um dos temas que gera 
maior interesse por parte dos maiores retalhistas 
internacionais.
Recebemos visitas da Fujitsu+Magnolia (Rússia), 
X5 (Rússia), retalhistas da Venezuela+GS1, Renner 
(Brasil), Plus (Holanda), Kroger (EUA), Tesco e 
Motorola (Reino Unido), Eroski (Espanha)

Recebemos ainda visitas de Hermawan Kartajaya 
(Indonésia), X2 Computing, empresas do grupo Mota 
Engil, Unicer, Universidade do Texas, Philips, Methode, 
EDP; SGS, DHL, Nestlé, Cerealis, SGS, eurodeputados 
Maria do Céu Patrão Neves e Manuel José, vereadora 
da C.M. Porto Guilhermina Rego, Compal, Renova, 
Chep, Vulcano, Wipro, HDL Espanha, Instituto Kaizen, 
Bosch, Fator 5 e Sonangol Investimentos Industriais, 
estudantes do MBA Magellan da Porto Business 
School e da Universidade do Texas.
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Visitas Efetuadas

As visitas a retalhistas internacionais são momentos 
de aprendizagem e inspiração. Nestas viagens 
tomamos contacto com as realidades de outros 
retalhistas ficando a conhecer novos modelos de 
negócio e formas de operar. Em todos os casos temos 
como objetivo aumentar a proposta de valor ao cliente 
final.

Visitas a retalhistas internacionais

Bricodepot Leon (Espanha), Poco Domäne 
(Alemanha), Edeka (Alemanha), Kaufland (Alemanha), 
Ocado (Reino Unido) e Despar (Itália)

Visitas a outras empresas

Wipro Technologies Índia, fábrica da Sonae Indústria 
em Oliveira do Hospital, fábrica da Bosch em Braga, 
fábrica de peças da Toyota, Wincor Nixdorf (Alemanha), 
Porto Editora, LinkedIn, Google e Universidade de 
Stanford

VISITAS EFETUADASEFAS ADADAD
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“I was so impressed about SONAE as the symbol of continuous innovation in Portugal. New ideas keep coming to be executed 

in the retail store. The recession doesn’t have an impact for an innovative player like SONAE.“

Hermawan Kartajaya/ Fundador e CEO da MarkPlus Inc/ Co-autor de “Fifty Gurus who have shaped the Future of Marketing

“Para nós foi muito produtivo. Discutiremos internamente novas formas de trabalhar com as boas práticas 

aprendidas convosco.”

Luiz Felipe Nunes Barbosa, Renner, Brasil

“A equipa ficou muito bem impressionada com o que viu e ouviu e há diversos aspectos que serão 

aproveitados como prática de referência, nomeadamente nos domínios de organização, monitorização

e prevenção, e práticas de utilização de tecnologia.”

Pedro Lima, Sonangol Investimentos Industriais, Angola

“We were impressed by the very warm welcome and open discussion. Our retail group is 

successful in the Netherlands as a full retail supermarket, and our retailers were impressed by 

the nice fresh departments, such as bread, cold cut, and fish”

Sjaak de Korte, Plus, Holanda

11



12



13

Fórum
de Transportadores 

Eventos Externos

O 1º Fórum de Transportadores, em junho de 2012, 
foi organizado pela Direção de Transportes da Sonae. 
O evento contou com a presença de 21 empresas 
do setor dos transportes envolvidas na prestação de 
serviços no âmbito das necessidades de distribuição 
da Sonae MC e Sonae SR.

Pretendeu-se com esta iniciativa estreitar a 
cooperação entre as empresas transportadoras e 
a Sonae, salientando a importância de aumentar a 
produtividade através de uma melhoria contínua das 
operações.

Para tal contribuíram as apresentações partilhadas 
durante o evento que focaram no enquadramento 
histórico desta atividade na Sonae, o posicionamento 
atual, a inovação e os desafios futuros. No final foi 
transmitida de forma generalizada a satisfação e 
interesse da iniciativa.

A Sonae é uma empresa aberta 
ao mundo e como tal participa 
de forma ativa em inúmeros 
eventos externos, nacionais e 
internacionais. Nesses eventos é 
partilhado o nosso conhecimento 
e experiência com outros 
profissionais do retalho e com a 
comunidade em geral.

Eventos Nacionais

“Leaders Night” – Associação Portuguesa de 
Profissionais de Marketing
European Marketing & Innovation Centres – ISMAI
5ª Conferência Distribuição Hoje 
Seminário “Inovação na cadeia de abastecimento”
Touch Workshop Retail 2.0
Seminário “Novo consumidor? Novas oportunidades?”
“Social Now”

Eventos Internacionais

NRF 2012 – NYC
Next Generation Summit Europe - Escócia
Global E-commerce Summit – Barcelona

Gestão
de Inovação Resultados

Ser referência
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ISI Wise

A ISI – direção de sistemas de informação e inovação 
– possui hoje uma reserva de conhecimento nas 
áreas da tecnologia, organização e de gestão que 
potenciou a criação de uma “academia” interna que 
permite formar de forma transversal todos os seus 
colaboradores. 

O ISI Wise é um programa de formação, onde os 
colaboradores da ISI têm a oportunidade de ser 
formadores nas suas áreas de expertise e formandos 
nas restantes. Desta forma fica assegurado o 
nivelamento do conhecimento por todos os 
colaboradores da Direção.

Em 2012 foram realizadas 12 sessões de formação, 
tendo sido até ao momento registadas mais de 350 
participações. 

Formação
MLearning

A MLearning foi criada com o objetivo de desenvolver, 
apoiar e sustentar a gestão do conhecimento na área 
de risco e seguros da MDS. Pretende construir um ciclo 
de conhecimento, através da competência, da massa 
crítica, do networking e da esfera de influência do Grupo 
MDS, desenvolvendo estratégias que privilegiam a 
inovação, a criação de novo conhecimento e a sua 
conversão em produtos e serviços.

O London Market Training, programa da MLearning 
composto por seminários e palestras e realizado na 
City londrina, em parceria com o Lloyd’s e a Cooper 
Gay, permite potenciar o networking para adquirir 
e veicular conhecimento o qual, após assimilação, é 
disseminado interna e externamente. 

Gestão
de Inovação

Resultados
Ser referência
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Sonae Shots

Sonae Shots são sessões organizadas com o intuito de 
partilhar conhecimento, experiências e best practices 
sobre temas e metodologias relacionados com as 
áreas de Planeamento e Controlo de Gestão.

Tendo lugar no Sonae Learning Centre da Maia, as 
sessões são apresentadas por oradores internos 
e externos e abordam temas diversos tais como 
previsões macroeconómicas ou informação específica 
de setores da economia.

As sessões têm como público alvo base as equipas 
de Planeamento e Controlo de Gestão do Grupo, 
sendo também convidados colaboradores de todas 
as equipas para as quais os temas possam ser de 
particular interesse.

Porto de Futuro

A Sonae é uma das empresas participantes no projeto 
“Porto de Futuro”, em parceria com o Agrupamento 
de Escolas do Cerco. Têm sido desenvolvidas diversas 
atividades de apoio consultivo à gestão geral da escola, 
de promoção do estímulo ao empreendedorismo 
e à criatividade e ainda do fomento da formação 
profissional e da formação contínua, dos quais se 
destacam:

- O Coro Singing the Future, um projeto que pretende, 
através da música, contribuir para a integração social 
e para a aprendizagem de jovens do Agrupamento, 
ajudando a interiorizar valores como respeito, 
responsabilidade, confiança e sensibilidade;

- O processo de Reflexão Estratégica, através do 
qual pretendemos caracterizar detalhadamente a 
realidade do Agrupamento, identificando os reais 
problemas da comunidade escolar para posterior 
determinação da forma mais assertiva de atuar.

Para a Sonae, participar neste projeto representa uma 
oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do 
setor educativo.

Gestão
de Inovação Resultados

Ser referência
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Call for
Solutions

O Call for Solutions Universities nasceu para fazer 
da inovação aberta uma prática quotidiana com 
resultados diretos para o negócio. Trata-se de um 
programa de inovação que convida alunos finalistas 
de mestrado das melhores instituições de ensino 
superior nacionais a resolverem, em contexto de 
Estágio Curricular, desafios dos diferentes negócios 
Sonae. 

Um dos exemplos foi o desafio lançado pelo 
Continente Online “Gestão Regional de Transportes” 
com o objetivo de redução do custo de transportes 
mantendo os níveis de qualidade de serviço. A solução 
apresentada pelo Mestrando, baseada na partilha 
de recursos, ultrapassou largamente os objetivos 
propostos estando atualmente a ser implementada 
nas várias regiões do País.
A Sonae vê desta forma solucionado um desafio 
interno e o estudante tem a oportunidade de trabalhar 
num contexto empresarial real.

Gestão
de Inovação

Resultados
Ser referência
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Ser Referência

A Sonae é referência de 
inovação no mundo do retalho. 
Para o comprovar estão as 
dezenas de prémios ganhos 
todos os anos.

Para além dos prémios 
internamente atribuídos 
internamente é feito 
anualmente um barómetro de 
inovação para que saibamos 
avaliar com rigor a Inovação da 
empresa. 

O investimento efetuado 
na área de Inovação está 
bem presente nos valores 
apresentados no Inquérito 
ao Potencial Cientifico e 
Tecnológico bem como no 
crédito fiscal concedido.

Gestão
de Inovação Resultados

Ser referência
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A Sonae é reconhecida nacional e internacionalmente 
em virtude das muitas iniciativas inovadoras 
implementadas. 

Dos vários galardões identificados nesta página, 
destacam-se o ouro nos prémios graphis, o prémio 
de inovação em comércio eletrónico Navegantes XXI 
ACEPI, o prémio de Design FWA atribuído ao Universo 
Chef Online, o troféu Eurobest e diversas distinções 
atribuídas pela Meios & Publicidade.

Igualmente merecedores de reconhecimento externo 
foram a atribuição do Digital Communication Award à 
“Rede Contacto” e o Kaizen Lean Award in Business 
Improvement distinguindo a Sonae como a primeira 
empresa de retalho no mundo a implementar a 
metodologia Kaizen de melhoria contínua.

PRÉMIOS EXTERNOSOSR ONOSO
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Com o objetivo de medir a atividade de Investigação 
e Desenvolvimento de empresas e instituições 
portuguesas o Estado Português lança anualmente 
o Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico 
Nacional.
 
O relatório do Ranking de I&D de 2010, o mais 
recentemente publicado pela Direção-Geral de 
Estatísticas da Educação e Ciência, posiciona a Sonae 
como a segunda empresa que mais investe em I&D 
em Portugal. 

O valor total do investimento em 2011 ascendeu a 
63,3 milhões de euros. 2591 colaboradores envolvidos 
em ações de I&D, equivalente a 414 FTEs.

IPCTN

63,3M€ 2591
Colaboradores

414
FTEs

22M€
52 FTEs

2005 2007 2008 2009 2010

100 FTEs

29M€
105 FTEs

36M€
227 FTEs

52M€
356 FTEs

54M€
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SIFIDE

O Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento

Empresarial permite-nos obter créditos fiscais e é um importante meio

de reconhecimento da nossa atividade de I&D. A Sonae tem apresentado

candidaturas em todos os exercícios desde 2003, tendo até ao momento

conseguido créditos fiscais no total de 7 milhões de euros até 2008,

o ano mais recente aprovado pela Agência de Inovação.

7 milhões
de euros

até 2008
eee ro

õhõeõ

S
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Prémios

Chairman’s Award

O Chairman’s Award
é um prémio anual que 
reconhece e destaca
o espírito empreendedor 
dos colaboradores da Sonae. 
Criado em 2009 e entregue 
pessoalmente pelo
Eng.º Belmiro de Azevedo,
este galardão premeia
o espírito de inovação,
a autonomia e a capacidade
de implementação de 
melhorias significativas na 
empresa.

Apresentado em eventos de inovação do grupo 
Sonae, em 2012 o vencedor foi revelado no evento 
FINCO, perante uma plateia de mais de 400 pessoas. 
A equipa vencedora, composta pelo Nuno Castro, 
Verónica Cristóvão, Pedro Moutinho e Francesco Salva, 
foi responsável pelo desenvolvimento dos produtos 
Peugaiter e Bidon Biodegradável, da Discovery Sports 
(Sonae SR).

Os outros finalistas foram o Nuno Limões, Filipe Cruz 
e João Braga, da Logística (Sonae MC) e o Arnaldo 
Pimentel Barbosa, da Optimus (Sonaecom).

Chairman’s
Award
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Bidão Biodegradável 
e Peugaiter

Com o objetivo de evidenciar a Berg em ano de 
estreia internacional da marca foram desenvolvidos 
dois novos produtos, totalmente inovadores: o 
bidão biodegradável, um contentor de água para 
desportistas preocupados com o meio ambiente e o 
peugaiter, uma meia de running especial que reune 
meia, suporte e uma cobertura para a sapatilha de 
forma a impedir a entrada de materiais estranhos que 
possam comprometer o desempenho desportivo.

Estes produtos concorreram ao prémio da maior feira 
de Outdoor da Europa, a Outdoor Friedrichshafen, 
com o objetivo de destacar a presença da Berg no 
evento. O objetivo foi superado com a atribuição do 
primeiro prémio na categoria de High Ecological and 
Sustainable Value ao bidão biodegradável.

Estes produtos surgiram do esforço de uma equipa 
de trabalho composta pelo Nuno Castro, Verónica 
Cristóvão, Pedro Moutinho e Francesco Salva, da 
Discovery Sports, Sonae SR. 

Prémios
Chairman’s

Award
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Sonae Innovation 
Awards

O Sonae Innovation Award 
é uma distinção atribuída 
em cada empresa do grupo, 
sendo entregue ao projeto 
mais inovador desenvolvido 
no ano anterior. Acreditamos 
que este reconhecimento é 
um incentivo fundamental 
para a garantia de uma cultura 
de inovação forte que chega 
a todos os quadrantes da 
empresa.

Em 2012, a Sonae MC atribuiu, na sua Convenção Anual 
de Quadros, um prémio e três menções honrosas.
O grande vencedor foi o REPUS, um novo conceito de 
supermercado urbano apoiado num melhor ambiente 
de loja,  layout inovador, revisão de gama de produto, 
estratégia de comunicação e otimização da operação. 
Este novo conceito materializou-se numa primeira 
fase na remodelação das lojas Continente Bom Dia 
de São João da Foz e NorteShopping, sendo o modelo 
para todas as novas lojas desta tipologia.

As menções honrosas destacaram ainda o Plano EDP 
Continente, uma nova solução de poupança com 
oferta de 10% da conta mensal da eletricidade da EDP 
em saldo do Cartão Continente; os Serviços Well’s, 
que consistem em novos serviços de optometria, 
estética, rastreio audiológico, nutrição e análises 
clínicas; e o projeto TREVO, que visou a criação de três 
áreas de intervenção com vista à redução sustentada 
dos custos com energia elétrica nas lojas do retalho 
alimentar.

Prémios Sonae
Innovation
Award MC

Sonae MC
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Reformulação
de Supermercados
Urbanos

O objetivo deste projeto foi o de fortalecer a 
presença do Continente Bom Dia no segmento da 
conveniência. Para tal foi lançado um processo de 
reflexão, envolvendo um grupo multidisciplinar, que 
culminou com uma proposta de abordagem moderna 
e competitiva para o formato dos supermercados.

A mudança dos consumidores e dos seus hábitos 
de consumo originou a necessidade de criar um 
supermercado de proximidade, que respondesse aos 
novos padrões de consumo, refletindo igualmente 
a identidade da marca e os valores a ela associados: 
preço, promoções, contemporaneidade, variedade, 
qualidade e conveniência.

O público-alvo deste novo conceito é essencialmente 
um público urbano e ativo, com um estilo de vida 
preenchido e com pouco tempo livre. São clientes 
que procuram qualidade e variedade no produto, um 
serviço bom e rápido e acima de tudo a conveniência 

de poder usar a loja como substituto de uma visita ao 
hipermercado. Pretende-se que cada loja se integre 
na malha urbana em que se instala e que tenha 
uma área de vendas entre os 1000 e os 1500m2. 
Os interiores, assim como a imagem gráfica de todo 
o projeto, foram desenvolvidos por um parceiro 
internacional. A solução apresentada representa um 
novo formato no universo de retalho da Sonae MC e no 
panorama nacional, simbolizando uma eficaz inovação 
no campo do design e da experiência de compra, que 
se deseja fluída e rápida. Através de um ambiente 
acolhedor, conjugando a envolvência dos mercados 
tradicionais com um espírito moderno e urbano, foi 
conseguida uma combinação entre o layout renovado 
com entrada pelos frescos, de leitura fácil e intuitiva, e 
um design contemporâneo, dois elementos essenciais 
para o sucesso deste conceito. Destacam-se as áreas 
da banca de peixe fresco, a cafetaria, a garrafeira e a 
higiene e beleza.

Este projeto foi levado a cabo com o envolvimento de 
todas as áreas da Sonae MC. O projeto multidisciplinar 
envolveu desde o início diversos ramos do negócio, 
do comercial ao operacional, e teve o total apoio da 
Comissão Executiva.
Durante um ano, equipas conjuntas da Sonae MC e 
parceiros externos transformaram este conceito em 
realidade. Em Setembro de 2011 foram remodeladas 
duas lojas no Porto à vista deste novo conceito, com 
um valor de investimento fortemente controlado, indo 
de encontro ao momento económico atual. 

Prémios Sonae
Innovation
Award MC
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Serviços Well’s
Em 2012 a Well’s contribuiu significativamente para 
a democratização dos serviços de saúde e beleza em 
Portugal.

Contando com parceiros de referência, a Well’s presta 
atualmente serviços de optometria, estética, rastreio 
audiológico, nutrição e análises clínicas. O lançamento 
destes serviços, disponibilizados aos clientes em 
diversas lojas da Well’s em espaços dedicados e 
num ambiente de total conforto e privacidade, é um 
exemplo da implementação de modelos de negócio 
inovadores. 

Oferecendo uma proposta de valor mais abrangente, 
a Well’s reforçou desta forma o posicionamento 
enquanto especialista em saúde, bem-estar e ótica. 
Os novos serviços já representam cerca de 7% do 
volume total de vendas.

Trevo

O projeto Trevo, da Sonae MC, assenta numa redução 
sustentada dos custos com a energia elétrica. 
Assegurando a manutenção dos níveis de conforto 
térmico nas lojas para clientes e colaboradores, a 
fatura de eletricidade foi reduzida em 2 milhões de 
euros nos últimos três anos, um resultado obtido por 
três vias:

•	 Inovação na compra – somos uma das empresas 
pioneiras na aquisição de eletricidade no mercado 
de indexados

•	 Redução do consumo – através da substituição 
de equipamentos por soluções energeticamente 
mais eficientes

•	 Geração de receitas – com 100.000 euros de 
receitas em 2011, trata-se do maior projeto 
nacional de produção fotovoltaica de mini-
geração; somos o sexto a nível europeu entre 
empresas de retalho e 15º em termos absolutos. 

Prémios Sonae
Innovation
Award MC
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Plano EDP Continente

O Continente e a EDP estabeleceram uma parceria 
única a nível nacional, oferecendo 10% de desconto na 
fatura de eletricidade até ao final de 2012.

Nos momentos mais difíceis para as famílias, o 
Continente continua sempre ao seu lado dos seus 
clientes, procurando apresentar novas propostas de 
valor e soluções que facilitem o dia a dia. Esta parceria 
reforça a missão de contribuir de forma ainda mais 
abrangente para o bem-estar das famílias. 

A campanha resultou num incremento de vendas 
estimado em 30 milhões de euros e no reforço da 
oferta de valor do Cartão Continente, posicionando-
se cada vez mais como um cartão de descontos que 
extravasa a marca.

Prémios Sonae
Innovation
Award MC
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Em 2012, a Sonae SR atribuiu, 
durante a sua Convenção 
Anual de Quadros, um prémio e 
duas menções honrosas:

O grande vencedor foi o 
iConnect, uma plataforma 
central de gestão de equipas 
e processos utilizada 
pela Direção de Serviços 
Administrativos.

As menções honrosas 
destacaram o projeto Sport 
Zone 3G, um novo conceito 
de loja mais interativa e 
envolvente; e o projeto 
Zippy de inovação no 
serviço ao cliente através da 
disponibilização de tablets em 
loja, com catálogos digitais dos 
produtos de puericultura.

Sonae SR

iConnect

O iConnect surgiu da necessidade de desenvolver, 
normalizar e centralizar plataformas e ferramentas de 
controlo e de apoio ao trabalho das equipas de Contas 
a Pagar, da Direção de Serviços Administrativos.

Foi adotado o paradigma “Enterprise 2.0” que consiste 
na aplicação das tecnologias Web 2.0 no ambiente 
empresarial que promovem a interação e a partilha 
de informação entre os utilizadores. Esta plataforma 
permitiu melhorar substancialmente a produtividade 
das equipas. 

Tirando partido da sua flexibilidade, o conceito 
iConnect pode ser aplicado a qualquer área do Grupo.

Prémios Sonae
Innovation
Award SR
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Sport Zone – Lojas 3ª 
Geração

Com o intuito de proporcionar um ambiente de loja 
agradável, para o cliente se sentir bem e confortável, 
e ter prazer de descobrir as soluções e viver as 
experiências que foram pensadas para ele, foi 
desenvolvida uma nova geração de lojas de desporto.
Nesta nova Sport Zone o cliente vive uma experiência 
de compra marcante, mais envolvente, interativa e 
funcional. 

Posicionando a marca como especialista em artigos 
de desporto, as variáveis de preço e tecnicidade são 
comunicadas com maior intensidade, assegurando o 
livre serviço efetivo e melhorando a produtividade dos 
nossos colaboradores.

Foram igualmente privilegiados os espaços modulares, 
dando às marcas um destaque até agora inexistente e 
com isso melhorando a perceção da oferta.

Atendimento Zippy

Com o intuito de aumentar a venda assistida de 
puericultura nas lojas Zippy, foi desenvolvida uma 
solução para tablets que permite simultaneamente 
aumentar as vendas e eliminar a produção de 
catálogos físicos.

A versão digital do catálogo, com custos de produção 
equivalentes a um décimo da edição em papel, 
permite ainda atualizações mais frequentes e ágeis. 
Apresentando a coleção completa de forma agradável 
e intuitiva, transmite-se ao mesmo tempo a imagem 
de uma insígnia jovem, moderna e sempre atual.

Esta aplicação, em utilização nas 84 lojas da Zippy 
em Portugal e Espanha, tem sido acolhida com 
entusiasmo por colaboradores e clientes.

Prémios Sonae
Innovation
Award SR
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Inovações
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Tendo como missão a criação 
de valor económico e social 
a longo prazo levando os 
benefícios do progresso e 
da inovação a um número 
crescente de pessoas, a Sonae 
implementa todos os anos 
várias centenas de projetos 
inovadores.

Estas iniciativas revelam-se em novos serviços ao 
cliente, quer físicos quer digitais, novos conceitos de 
apresentação de produto e soluções e na identificação 
da forma mais eficiente de organizar e operar o 
negócio de retalho.

Este desafio torna-se ainda maior com a aposta numa 
presença global, envolvendo transações e-commerce, 
o que leva à constante adaptação de processos e 
infraestruturas a uma nova realidade.

A integração e formação dos colaboradores de forma 
a manter uma identidade comum e os sistemas de 
apoio à decisão e conhecimento foram outras duas 
áreas especialmente visadas neste processo.

Destacamos as principais iniciativas de 2012 em cinco 
secções: Produtos, Serviços, Marketing, Processos e 
Organização.

Produtos

Serviços

Marketing

Processo

Organização

 Inovações

Inovações
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 Inovações

Produtos

Movidos por uma incessante 
vontade de melhoria 
investimos fortemente
na inovação das nossas marcas 
próprias em todas
as insígnias, introduzindo novos 
produtos ou melhorando-os 
substancialmente.

Inspirámo-nos nas viagens que 
fazemos por todo o mundo
e, sempre com o cliente em 
vista, reformulámos espaços,
a forma de apresentação
e disponibilização de produtos 
e criámos novos conceitos
de loja.

Produtos
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Têxtil no Continente

O Projeto Têxtil do Continente vem responder à 
necessidade de uma organização clara e forte de 
uma ampla gama de artigos básicos, em linha com a 
estratégia comercial.

O objetivo foi criar um espaço de venda pensado com 
o produto em destaque e que evolui com a coleção. 
Esta área é marcada por uma visibilidade ampla, uma 
organização dinâmica e uma massificação impactante, 
de onde se salienta a força do preço e do produto.
 
Nesta atmosfera é determinante o trabalho da 
iluminação de destaque, que vem introduzir ritmo 
e emoção ao espaço. O merchandising foi também 
decisivo, tendo sido desenvolvido um dispositivo 
próprio para transmitir a ideia de massificação sem 
sobrecarga de stock.

O aproveitamento da maioria do equipamento pré-
existente na loja veio garantir o controlo de custos 
e a viabilidade do roll-out para as outras lojas. Este 
conceito apresenta uma atmosfera em linha com as 
orientações estratégicas de exposição de produto em 
loja.

Híper do Futuro 

O projeto Híper do Futuro propõe-se a acrescentar 
valor económico e emocional à experiência de compra, 
numa loja vista também como polo social e cultural. 

A loja é pensada para proporcionar a “Experiência 
Híper”, cruzada com conveniência. Pretende-se dar 
ênfase ao ambiente de frescos e, por outro lado, criar 
surpresa, diferenciação e funcionalidade na área não 
alimentar.

O desenho do espaço é marcado pelas tendências 
atuais ligadas aos mercados e armazéns tradicionais, 
às cores neutras dos materiais naturais, às linhas 
simples e grafismos urbanos.

Faz-se uma abordagem inovadora à questão da 
iluminação no sentido de destacar o produto e 
simultaneamente tornar o espaço mais confortável, 
pela redução de intensidade da luz nos espaços de 
circulação.

Este conceito, implementado na loja Continente de 
Cascais, marcou também o desenho da remodelação 
do Continente de Évora e foi determinante na 
adaptação ao formato Modelo, onde foi piloto a loja de 
Santa Maria da Feira.

 Inovações

Produtos
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Remodelação do Bom 
Bocado de Évora

O projeto da loja Bom Bocado de Évora teve como 
objetivos qualificar a experiência de compra do cliente 
criando um espaço moderno e confortável.

Foi dado o foco especial à qualidade dos produtos 
nomeadamente o café, a pastelaria e o pão. Para tal, 
foi fundamental o desenvolvimento de ambientes 
diferenciados no espaço de refeição, conferindo-lhes 
um tom mais especial.

A presença da luz natural, a conjugação de diferentes 
texturas de materiais e o equilíbrio entre tons sóbrios 
e apontamentos de cor foram fundamentais para que 
o espaço seja tranquilo e especialista mas igualmente 
jovem e informal. 

Espaços Samsung
na Worten

Com o objetivo de reforçar a experiência de compra 
nas lojas Worten, foi implementado um espaço 
Experiences da Samsung na Worten do Colombo.

Este espaço integra as mais recentes plataformas 
tecnológicas e aplicações da Samsung. Desenvolvido 
com foco na satisfação do cliente, vai ao encontro 
das suas expectativas de inovação e experimentação 
numa única área, estando acessível a todos os clientes 
apreciadores de produtos de tecnologia.

Este conceito permitiu à Worten reforçar a quota de 
mercado nos segmentos mais elevados, promover 
tecnologias de convergência e incrementar a imagem 
de inovação da marca.

O sucesso desta parceria é evidenciado pelo aumento 
de 32% em valor de vendas Samsung e por um 
expressivo crescimento de vendas superior a 600% 
no segmento premium da insígnia.

 Inovações

Produtos
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Marca Continente

O Continente está sempre ao lado dos seus clientes, 
procurando apresentar novas soluções e propostas de 
valor, alargando a oferta.

Tirando partido de novos processos tecnológicos 
e industriais, foram ensaiadas novas soluções com 
parceiros de referência, tornando possível oferecer 
uma alargada variedade de produtos com a qualidade 
da marca.

Deste processo de inovação contínua destacam-se a 
máquina e cápsulas de café Continente, a seleção de 
presuntos regionais, a marca 50% Queijos & Presunto, 
a carne dos açores embalada em skin pack e a nova 
gama de produtos Fácil e Bom.

O Continente reforçou ainda o seu compromisso com 
a proteção do meio ambiente através do alargamento 
da gama Eco. Com esta nova gama de artigos de 
limpeza do lar disponibilizamos um conjunto de artigos 
ecológicos, eficazes e de agradáveis fragrâncias a 
preços muito competitivos. Graças às características 
de reciclagem e biodegradabilidade destes produtos 
o certificado Eco-Label está presente na maioria dos 
produtos.

A nova gama de produtos foi muito bem recebida 
pelos clientes, refletindo-se no seu excelente 
comportamento de vendas.

Marcas Exclusivas 
Continente

Com o intuito de captar e fidelizar consumidores, o 
Continente disponibilizou novas gamas de produtos 
com excecional relação qualidade/preço. Enaltecendo 
a reputação destes produtos exclusivos como marcas 
reconhecidas pelos clientes, foram criadas e alargadas 
gamas, proporcionando soluções completas e 
acessíveis a todos os clientes.

Estes produtos abrangem várias áreas de negócio. 
Na saúde e beleza o destaque vai para as gamas 
de maquilhagem My Label (com a disponibilização 
de novos vernizes, sombras, entre outros artigos) 
e protetores solares My Label. Na área alimentar o 
cliente poderá encontrar uma exclusiva e deliciosa 
gama de bombons de chocolate da marca Bem me 
Quer, bem como a Terra do Bacalhau sob a chancela do 
chef Vítor Sobral, que propõe um bacalhau premium 
da Noruega.

O Continente demonstra mais uma vez a proximidade 
aos portugueses com esta oferta de enorme valor 
acrescentado.

 Inovações

Produtos
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Gama Área Viva 
Continente

A gama Área Viva do Continente foi alargada, 
conseguindo assim responder às necessidades 
alimentares específicas de um número maior número 
de clientes.

Esta gama conta já com mais de 70 artigos de 
marca própria, destinada a padrões alimentares 
específicos e uma alimentação mais equilibrada, tal 
como intolerâncias alimentares (artigos sem glúten 
e sem lactose) e produtos para diabéticos (sem 
açúcares adicionados). Abrange novas áreas como os 
suplementos alimentares, produtos para desportistas 
e de emagrecimento.

Com esta nova abordagem os produtos Área Viva 
representam já um terço da faturação dos dietéticos 
disponíveis nesta categoria.

Universo Casa 
no Continente

A estratégia, posicionamento, preço, gama, espaço 
em loja e presença online do universo Casa foram alvo 
de uma profunda revisão.

Foi feito o rebranding da marca Kasa Modelo para 
Kasa, com o posicionamento do conceito agora mais 
aspiracional e emocional, ajudando a transformar a 
casa num local de descanso e de convívio com família 
e amigos.

Lançámos produtos de design próprio e exclusivos, 
com novas linhas nas gamas de Festa, serviços de 
louça e de lençóis e toalhas, com acompanhamento 
pelo programa “Querido, Mudei a Casa”.

O espaço em loja foi remodelado para criar um 
ambiente mais diferenciador. A exposição dos 
produtos e os lineares foram repensados para melhor 
os destacar. Criámos ambientes reais tal como a área 
de Quarto, permitindo aos clientes tocar e sentir os 
artigos em exposição.

O catálogo Casa foi incluído no Continente Online 
complementando a venda nas lojas. Os produtos, 
disponibilizados através do conceito de stock virtual, 
poderão ser entregues em casa ou preparados para 
levantamento numa loja física da preferência do 
cliente.

Estas alterações foram muito bem recebidas pelos 
clientes e lojas, onde foram interpretadas como 
instrumento vital de apoio à venda destes artigos.

 Inovações

Produtos
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Lunch bag 
Continente Magazine

Partindo da análise das novas tendências do mercado 
foi adotado o conceito “Marmita Lunch.”

Tratando-se de uma opção económica e saudável, a 
marca Continente quis impulsionar este movimento 
e participar nele tendo sido desenvolvido um produto 
alinhado com a estratégia de comunicação da marca. 
O resultado final, de produção 100% nacional, foi 
produzido através do aproveitamento das sobras 
da Continente Magazine, reforçando a preocupação 
sustentável da marca.

A estratégia de comercialização contempla a oferta do 
valor com diversos descontos em cartão pretendendo 
desse modo gerar mais vendas nas lojas.
Com o lançamento deste produto o Continente 
responde a dois principais eixos de ação: incentivo à 
poupança e a uma alimentação saudável.

Bola Volleyball 
League Pro
O desenvolvimento da bola de volleyball League Pro 
da Sport Zone demorou cerca de dois anos e contou 
com a ajuda dos melhores atletas portugueses desta 
modalidade. O resultado final é uma bola de qualidade 
superior e preparada para a utilização em qualquer 
competição da modalidade, disponível a um preço 
acessível ao público em geral. 

A Supertaça Sport Zone 2011 teve transmissão direta 
na Sport TV e foi a primeira competição oficial de 
uma modalidade profissional em Portugal em que a 
bola de jogo era de uma marca 100% portuguesa. O 
desenvolvimento deste novo produto e a presença 
nesta final permitiu um aumento do valor e visibilidade 
da marca Sport Zone no mundo do desporto em geral 
e do voleibol em particular. 

 Inovações

Produtos
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Merchandising Popota

A Popota, mascote do Continente, é indissociável do 
Mundo dos Brinquedos, com comunicação ativa nos 
períodos que antecedem cada época de Natal.

No Natal de 2012 foi criada uma linha dedicada 
de brinquedos à sua imagem. O projeto partiu da 
oportunidade de transportar o universo de sonho, 
fantasia e fama desta mascote para produtos de 
merchandising, aumentando o apelo comercial e 
potenciando a notoriedade da marca Continente.

Foi definido um plano de negócios com objetivos 
comerciais e com pressupostos de licença baseado 
num modelo de royalties; foram criados um manual de 
normas da marca, regras de imagem para o packaging 
e duas linhas gráficas – PopStar e PinkLove.

O sucesso, evidenciado pelos mais de 80 produtos 
Popota lançados em 2012, maioritariamente na área 
de brinquedos mas também no têxtil e com presença 
na mercearia, higiene e pastelaria, veio reforçar o 
contacto e interação da mascote com os clientes mais 
pequenos.

Nutriendi

A SportZone lançou uma gama de suplementos 
nutritivos de marca própria – Nutriendi. 

Este desenvolvimento resultou de 3 anos de estudo de 
clientes, produtos e potenciais fornecedores, capazes 
de garantir um patamar de excelência. O mote foi o 
desenvolvimento de produtos de altíssima qualidade 
e segurança adaptados às necessidades específicas 
de todos os desportistas. 

A nova gama responde à crescente procura de 
mercado por parte de todos os desportistas e de uma 
forma geral por todos aqueles que se preocupam 
com o bem estar, o rendimento e a recuperação do 
exercício físico.

 Inovações

Produtos
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Gama 
Continente Online

O Continente Online iniciou a venda de novas 
gamas de artigos tais como bilhetes, inscrições em 
maratonas, colchões, e piscinas. Estes colocaram 
desafios aos processos existentes e como tal 
contribuíram para o desenvolvimento de novos 
mecanismos, inclusivamente envolvendo novos 
processos logísticos.

Além do crescimento do negócio e do serviço adicional 
prestado aos clientes, o Continente Online representa 
para estes uma marca com propriedade para a venda 
de novas gamas de produtos, com grande disrupção 
no mercado.

Fatos de surf Fast dry

A Deeply criou a Fast Dry, uma nova gama de fatos de 
surf que secam rapidamente. O novo modelo possui 
um tipo de neoprene que repele a água de forma mais 
eficaz.

A aposta no desenvolvimento de um produto 
desta características reforça o posicionamento de 
tecnicidade da marca Deeply.

As vantagens da introdução deste produto são 
notórias, com expressão através do aumento de 
vendas de produtos, e dos serviços relacionados com 
as escolas de Surf Deeply.

 Inovações

Produtos
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Parceria Rock in Rio

O Continente e o Rock in Rio - Lisboa associaram-se, 
pela primeira vez, para lançar uma campanha inédita 
em Portugal, com a oferta de 20% desconto em Cartão 
Continente na compra de bilhetes para o evento.

Ao longo dos 3 meses de ação (Março, Abril e Maio) o 
Continente manteve o maior nível de recordação total 
de campanhas ao Rock In Rio, destacando-se das 
outras marcas patrocinadoras do evento.

Com esta ação o Continente conquistou negócio, mas 
também notoriedade para a marca e uma associação 
ao território da música. Outro benefício da campanha 
foi a dinamização em torno da loja online já que 60% 
dos bilhetes foram vendidos através deste canal.

Parceria com FPF

O Continente é patrocinador oficial da Federação 
Portuguesa de Futebol e da seleção nacional e celebrou 
uma parceria com o objetivo de promoção, divulgação 
e venda dos bilhetes dos jogos de qualificação para o 
Mundial 2014 e amigáveis.

Numa altura de grandes desafios, foi reforçada 
a proposta de valor junto dos seus clientes, 
proporcionando momentos de diversão em família, de 
forma acessível, com bilhetes a €10, €15 e €20 com 
50% desconto em Cartão Continente. 

Como resultado a ocupação média dos estádios 
passou de 60% para 100%.

Esta ação reforça o posicionamento da marca, 
gerando motivos de comunicação diferenciadores e 
relevantes, e é a materialização do conceito “Eu conto 
com o Continente”.

 Inovações

Produtos
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Pacotes de férias 
Continente

A campanha Férias Continente ofereceu a todos os 
clientes a possibilidade de usufruírem de uma semana 
de férias em hotéis de 3, 4 e 5 estrelas em Portimão, 
com 20% desconto em Cartão Continente.

Numa altura em que as famílias vivem uma situação 
económica difícil foi reforçado o posicionamento do 
Cartão Continente enquanto solução de poupança 
e estreitada a relação de proximidade da marca 
Continente. 

A campanha foi um sucesso desde o primeiro dia em 
que se venderam 54% das noites em hotel.

Happy Choice – gift 
boxes de experiências
Ao apresentar ao mercado a sua gama Happy Choice, 
a Worten estreou um novo segmento de produtos. 
Trata-se de uma marca própria Worten no mercado 
das experiências que oferece aos seus clientes 
momentos divertidos e inspiradores, aos preços mais 
competitivos do mercado.
 
No seu lançamento conseguiu atingir um peso de 14% 
no negócio das gift boxes da Worten, posicionando-se 
como a 3ª marca no total do mercado, atingindo uma 
quota de 4,5% no mês do lançamento.

 Inovações

Produtos



43

Serviços

A inovação em serviços 
é um dos fatores mais 
diferenciadores no retalho.

Os serviços associados
a produtos permitem
conferir-lhes maior valor 
acrescentado, tornando-se 
num importante fator de 
decisão de compra por parte
do cliente.

Criamos também serviços que 
oferecemos ao cliente sem 
custo acrescido, com o objetivo 
de o fidelizar à nossa crescente 
oferta de valor.

 Inovações

Serviços

Universo Chef Online

O universo do Chef Online passou a estar presente em 
vários canais: site Continente, anúncios interativos, 
jogo para TV e aplicações para iPhone e iPad.

Durante a emissão de anúncios do Continente, ao 
premir o botão vermelho do comando Meo era possível 
aceder à aplicação a partir da TV e consultar as mais 
de 200 receitas em vídeo do Chef Online.

O jogo para TV aproveita todas as potencialidades da 
área de jogos do MEO Interativo, destacando-se pelo 
seu design e fluidez. 

Nas aplicações móveis, as receitas podem ser 
pesquisadas através de uma categoria de ingredientes, 
por chef, pelo top de preferidas ou pelo top das mais 
vistas. A aplicação permite também adicionar notas 
escritas ou gravadas e, no caso de faltar algum 
ingrediente, comprar os produtos na loja Continente.
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Venda online de 
Manuais Escolares
Desenvolvemos um website específico e orientado 
para a venda de manuais escolares. A par com um 
processo logístico eficiente, os objetivos de vendas 
destes artigos foram amplamente superados.

Através desta proposta de valor o Continente Online 
conseguiu atingir um forte crescimento do volume de 
vendas de manuais escolares, a par com um reforço da 
qualidade de serviço prestado aos clientes.

 Inovações

Serviços

GeoStar Mobile
Foi criada uma aplicação iPhone, o primeiro interface 
do GeoStar Mobile. O utilizador pode definir o seu perfil 
e ter acesso a chat em tempo real com um operador.

Esta solução permite a consulta e reserva dos vários 
produtos de uma forma fluida e intuitiva, assim como 
o acesso a todos os detalhes da viagem. Permite ainda 
consultar o itinerário completo das próximas viagens 
agendadas e obter informação sobre o estado dos 
voos nos principais aeroportos.

Tirando partido da geolocalização, o utilizador 
tem igualmente acesso a um serviço de previsões 
meteorológicas e recomendações locais sobre 
restaurantes e atividades de interesse.
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MDS Proximity

O Proximity é uma forma nova e exclusiva de 
comunicação e de relacionamento em seguros 
entre a MDS e os seus clientes. Através de um portal 
reservado, seguro e disponível 24hx7x365, permite 
aos clientes o acesso à consulta e alteração dos dados 
da sua carteira de seguros, à consulta de todos os 
documentos associados e de relatórios de informação, 
pedidos de novos seguros assim como a participar e 
acompanhar processos de sinistros.

Com uma usabilidade simples e intuitiva garantiu-se 
ao cliente o total controlo de permissões e autonomias 
de decisão da sua equipa. A integração automática de 
dados permitiu ainda um aumento da eficiência dos 
processos da MDS.

 Inovações

Serviços

Vet Net
O vetnet é um microsite do Continente Online  que 
pretende dar resposta às dúvidas mais frequentes 
sobre saúde e alimentação dos mais populares 
animais de estimação: cães e gatos.

Os clientes, podem ainda obter conselhos e 
informações desde a raça que melhor se adapta ao 
seu estilo de vida até aos cuidados a ter em cada fase 
da vida do animal.

Esta inovação vem responder às necessidades dos 
clientes que vêm as suas dúvidas respondidas pela 
sua marca de confiança: o Continente.
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A Well’s no 
Continente Online
Através da venda de produtos no Continente Online, a 
Well’s melhorou o seu serviço ao cliente.

Numa primeira fase a presença online contou com 
uma gama de 1000 artigos composta por produtos 
de dermo-cosmética, suplementos alimentares, 
puericultura, ótica e básicos de saúde. Ao longo do ano 
a presença foi expandida para o universo dos produtos 
ortopédicos da Well’s através da criação de um site 
de vendas dedicado. Contando com mais de 400 
produtos desta categoria, são gerados novos serviços 
ao cliente e vendas incrementais para as marcas.

Esta iniciativa resultou num volume de vendas 
adicional de 100 mil euros no primeiro trimestre de 
2012 e levou a um aumento da notoriedade da marca 
Well’s.

 Inovações

Serviços

Hotéis no Geostar.pt
A categoria de hotéis do site Geostar.pt sofreu uma 
reorganização de forma a aumentar a performance de 
pesquisa, aumentar as fontes de produto e dos hotéis 
com informação do Trip Advisor e automatizar o envio 
de documentações.

Esta alteração foi comunicada através de ações 
promocionais, com o lançamento de várias páginas 
temáticas de hotéis, nomeadamente a página de 
apartamentos e a página de hotéis do Algarve. Estas 
melhorias permitiram um aumento substancial das 
reservas de hotéis e consequentemente das vendas.
 
Como resultado, os números nos Canais Web 
registaram um aumento de volume de vendas de 98% 
e um aumento de 64% da margem bruta gerada.
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Centro de Assistência 
técnica da Apple na 
Worten

O CAAA, concebido e implementado exclusivamente 
pela Worten em proximidade com a Apple, tem a 
particularidade de ser único na Europa.

Trata-se de um espaço no interior da loja, contíguo à 
área com produtos Apple, promovendo desta forma 
serviços de pré- e pós-venda. 

O primeiro centro de reparações abriu ao público 
em Janeiro de 2012 na Worten do Colombo e teve 
uma aceitação surpreendente pelos clientes e uma 
apreciação favorável por parte da Apple. Como 
resultado deste novo serviço, o reduzimos o tempo 
médio de assistência em 75% e o volume de vendas 
de produtos Apple nesta loja duplicou.

 Inovações

Serviços

Eventos Book.it

Desde a abertura da primeira loja book.it em 2007, a 
marca procura estar próxima do seu público alvo. Uma 
das atividades que o permite é a Hora do Conto, uma 
atividade cultural inserida num programa de leitura de 
histórias a crianças.

Mas durante 2012 a book.it foi mais longe oferecendo 
aos seus clientes a possibilidade de participarem 
em diversos workshops como pintura e arts & craft. 
Durante 2 horas os clientes aprenderam diferentes 
técnicas de manualidades libertando o seu lado mais 
artista. O resultado foram autênticas obras de arte, 
que encheram as lojas de cor, tinta e muitos sorrisos.
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Seller Tablet 
Assistance
Os colaboradores da Worten podem agora oferecer 
aos clientes um acompanhamento mais eficaz na 
venda de acessórios e serviços de complemento ao 
produto tais como créditos, seguros e extensões de 
garantia. Para tal os colaboradores foram dotados de 
tablets que, fazendo uso de um software desenvolvido 
à medida, disponibiza informação de apoio à venda.

Este projeto, (ainda em piloto), permitiu uma redução 
de 40% na duração média da venda em simultâneo 
como uma evolução superior a 30% na venda de 
acessórios e de serviços complementares à venda.
Esta solução, rápida e eficaz, induziu um grau de 
sofisticação tecnológica evidente para o cliente e é 
sinónimo dos valores da insígnia Worten.

 Inovações

Serviços

Color ADD no Têxtil 
Nesta iniciativa, foram colocadas, em todas as peças 
de vestuário, etiquetas ColorADD com o objetivo de 
permitir a identificação de cores por parte de pessoas 
daltónicas. 

Com a implementação deste código de cores, que 
permite distinguir as cores através da combinação de 
símbolos, pretende-se promover a inclusão social e o 
aumento do reconhecimento da imagem de marca da 
Zippy e Modalfa. 

No processo de expansão internacional da Zippy, 
esta implementação ganha ainda maior relevância 
e um fator de diferenciação acrescido, pois sendo o 
ColorADD um standard internacional, deixa de ser 
necessária a inclusão da designação da cor em várias 
línguas na etiqueta.
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Entregas em férias – 
Continente Online 
no Algarve

Em 2012, o Continente Online assegurou o 
acompanhamento dos seus clientes nas suas 
habituais férias de verão no Algarve. 

Para esse fim, foi desenvolvido um processo logístico 
para garantir o forte acréscimo de procura. Este 
processo consistiu na preparação de encomendas 
numa operação em Lisboa, transporte agregado para 
o Algarve, e posterior separação para entrega com 
toda a qualidade e eficiência.

Através de uma comunicação eficiente com os 
clientes, foi possível garantir uma oferta escalável, 
com crescentes níveis de qualidade, e uma redução 
substancial de custos operacionais.

 Inovações

Serviços
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Marketing

Inovar em Marketing significa 
melhorar a forma como 
envolvemos o cliente nas suas 
dimensões racional, emocional, 
social e lúdica. 

Criamos novas ações 
promocionais e formas de 
relacionamento com as 
comunidades em que as nossas 
lojas se inserem.

Estas inovações têm 
assegurado que os clientes 
depositam crescente confiança 
nas nossas marcas, com 
profundas vantagens para o 
negócio como um todo.

 Inovações

Marketing

Campanhas de 
abertura Zippy

A Zippy surpreendeu novamente os seus clientes com 
campanhas originais na abertura das suas lojas nos 
centros comerciais Fórum Istanbul e RÍO Shopping, 
em Valladolid. 

Em Valladolid, a montra da loja foi decorada com 
centenas de post-its, cada um com um valor de 
desconto para usufruir na campanha de abertura. 
Para aumentar o desafio e o sentido de interajuda, foi 
dificultado o acesso aos vales de valor mais elevado.
A reação dos clientes excedeu as melhores 
expectativas tanto no volume de vendas como na 
perceção de marca, fruto do buzz gerado com esta 
ação.

Na abertura da loja em Istanbul, a Zippy fez história 
ao criar o maior logótipo construído com t-shirts e faz 
agora parte do livro dos recordes do Guinness. 

A Zippy conquistou ainda o sorriso das crianças da 
ONG “Children of Hope”, a quem foram doadas as 
3.937 t-shirts utilizadas nesta ação. 

Conseguimos assim reunir o mediatismo desejado 
para projetar a marca nestes mercados.
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Campanha 
de abertura 
Continente Bom Dia

Pela primeira vez em Portugal comunicou-se a 
abertura de uma nova loja, envolvendo os clientes, 
antes da sua abertura ao público.

Com o apoio de instituições locais, juntas de freguesia, 
espaços culturais, as novas lojas Continente Bom 
Dia são apresentadas ao clientes locais. Em cada 
sessão, são apresentadas as chefias de loja, conceito 
e serviços disponibilizados pela loja.

O projeto piloto aconteceu na abertura de loja do 
Continente Bom Dia de Ramalde e, dado o seu sucesso, 
foi implementado nas restantes aberturas ao longo de 
2012. Com estas ações não só foi dada a conhecer a 
nova loja e os respetivos serviços disponibilizados, 
como se proporcionou um aumento da relação e 
geração de boa vontade com a comunidade local.

 Inovações

Marketing

Mega Picnic 2012

O Mega Picnic é um evento anual de apoio à produção 
nacional. Nesta quarta edição o mote foi “O Campo e 
o Mar encontram-se na Cidade”, sendo o mar a grande 
novidade face a edições anteriores.

O Mega Picnic transformou o terreiro do paço num 
verdadeiro espaço de partilha de experiências e 
cultura e sensibilizou para a importância do apoio à 
produção nacional, evidenciando os produtores do 
Clube de Produtores Continente e os seus produtos e 
convocando os portugueses para um momento único 
de celebração da portugalidade.

O sucesso deste evento refletiu-se nas mais de 100 
notícias e nas mais de 550.000 pessoas que visitaram 
o espaço ao longo de todo o dia.



52

Processo de Compra 
do Cliente

Com o intuito de melhor conhecermos os clientes do 
Continente, e desse modo proporcionar uma melhor 
experiência de compra, foram implementadas duas 
iniciativas.

O Customer Intimacy envolve colaboradores na 
observação do planeamento, processo de escolha e 
experiência de compra do cliente final, tendo como 
objetivo transformá-lo no nosso principal parceiro.

Na Vanguarda do Research pretende-se avaliar o 
impacto da comunicação e a exposição em loja através 
da utilização de tecnologias de eye tracking.

Esta combinação de ações permite compreender 
o modo como são analisados os espaços e objetos, 
bem como a eficácia dos estímulos, numa lógica de 
conjunto e dentro do contexto do cliente.

 Inovações

Marketing

Teatralização da loja

O Shopper Experience nasceu do desafio de pensar em 
formas de surpreender os clientes do Continente. O 
conceito passa por levar o cliente a viver experiências 
únicas na loja, com a intenção de o fazer esquecer por 
momentos o período difícil que atravessamos. 

As ações de teatro em loja e a Tour da Popota, uma 
ação presente em 80 lojas do território nacional, 
são exemplos da variedade e abrangência destas 
experiências.

Ao todo, chegámos desta forma a mais de 150.000 
clientes nas 184 lojas onde estas ações se realizaram. 
Estas iniciativas, mediatizáveis, geradoras de tráfego 
para as lojas e que envolveram emocionalmente os 
clientes, reforçaram igualmente o compromisso da 
fidelização à marca.
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Sense bus e minilab

Com o objetivo de dar a conhecer novas gamas aos 
seus clientes o Continente deu início a duas iniciativas 
inovadoras: o Sense Bus e o Mini Lab.

O Sense Bus consiste na materialização de um 
laboratório sem limitação geográfica. Um veículo foi 
adaptado para criar uma área de preparação com 
capacidade de transformação de alimentos e com 
capacidade de conservação de produtos refrigerados 
e congelados. Neste espaço, que inclui dois lugares de 
prova, recolhemos o feedback sensorial dos clientes 
sobre os novos produtos da marca Continente. O Sense 
Bus marcou presença nos parques de estacionamento 
das lojas durante os meses de verão.

Para realizar estes testes em loja criámos o Mini Lab. 
Este laboratório foi instalado no interior das lojas, 
captando a atenção dos clientes durante as compras.

Com o Sense Bus e o Mini Lab incluímos duas 
realidades num só conceito. O sucesso do projeto foi 
patente pela média diária de 135 visitas.

 Inovações

Marketing

Campanha para 
clientes grávidas
e recém-mamãs
Esta campanha do Continente Online ofereceu a taxa 
de entrega a clientes grávidas e recém-mamãs.

Para além do momento inicial da oferta desta taxa 
durante um ano foi definido um plano de comunicação 
recorrente com as clientes aderentes, que consiste no 
envio de uma newsletter quinzenal com uma temática 
relevante para este público alvo. Cada newsletter, 
para além de relembrar os 100% de desconto na taxa 
de entrega, faz uma integração produto-conteúdos, 
inclui uma lista de produtos alusivos ao tema 
disponíveis na loja online e um vídeo relacionado 
com o tema disponível no universo do bebé. Algumas 
das temáticas destas newsletters são higiene, 
alimentação e segurança do bebé. 

A campanha foi um sucesso, com cerca de 2000 
inscrições e mais de 500 novos clientes frequentes.
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Natal na Well’s
Na campanha de Natal de 2011 a Well’s inovou 
trazendo para este negócio as práticas promocionais 
tradicionalmente ligadas aos hipermercados. 
Paralelamente foi implementada uma campanha de  
comunicação que contou com a presença da marca 
e artigos nas principais revistas femininas. Também 
o espaço loja foi trabalhado permitindo o fácil 
reconhecimento dos artigos em promoção.

Os clientes aprovaram esta campanha brindando a 
insígnia com um volume de vendas seis vezes superior 
face à campanha realizada no ano anterior. 

 Inovações

Marketing

Book.it sai à rua

Em linha com as recentes tendências de mercado, a 
book.it saiu à rua e criou novos pontos de contacto 
com os seus clientes. 

Na sequência do sucesso alcançado em 2011 com 
a participação na Feira do Livro do Porto, a editora 
book.it marcou presença na exigente Feira do Livro 
de Lisboa - uma presença disputada entre muitas 
editoras interessadas e que se tornou numa aposta 
ganha. 

Mas não foi apenas em eventos literários que a book.it 
esteve presente: o Mercado de Sabores e o Mega PicNic 
foram palco para as pop-up stores book.it. A escolha 
de uma carrinha clássica adaptada para a venda de rua 
foi ao encontro da imagem jovem, dinâmica e cultural 
com que a marca se identifica. 

Com este destaque, a book.it afirmou-se enquanto 
editora de clássicos de literatura portuguesa e 
internacional, prémios Nobel de literatura, múltiplas 
coleções infantis e juvenis, coleções infantis de livros 
interativos sonoros, e em livros de culinária.
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Modalfa e Sport 
Zone vestem equipa 
olímpica.
A Sport Zone e a Modalfa foram as marcas escolhidas 
para desenvolver o traje e os equipamentos olímpicos 
da equipa portuguesa.

Os equipamentos foram desenvolvidos pela equipa 
criativa da Sport Zone, com o apoio e experiência 
de atletas de alta competição. Foram tidas em 
consideração as necessidades específicas dos atletas 
sem nunca esquecer os valores da portugalidade, 
presente nas cores e design dos equipamentos.

No que respeita ao traje olímpico a Modalfa, 
integrando a indústria portuguesa, foi responsável por 
todo o processo de conceção, do design à seleção de 
matérias-primas e produção. As cores escolhidas e a 
utilização da cortiça como matéria-prima de alguns 
acessórios são dois grandes exemplos da simbologia 
nacional que caracterizaram este desenvolvimento.

A Sport Zone e a Modalfa viram-se assim lado a lado 
com outras marcas de renome internacional, tal como 
a Nike, Adidas, Reebok, e estilistas como Armani, 
Ralph Lauren e Stella McCartney.

 Inovações

Marketing

Presença da Worten
e Zippy no Facebook
A Zippy alargou a sua presença online com a criação 
e dinamização da página Zippy Portugal no Facebook. 

Foi criado um canal privilegiado de ligação e relação 
entre Zippy, pais, avós e amigos. Esta página serve 
como uma montra da oferta comercial da Zippy, 
dotando o canal de capacidade geradora de vendas e 
ligação ao website da marca.Esta presença nas redes 
sociais incentiva a visita às lojas Zippy, assim como à 
subscrição da sua newsletter. As campanhas digitais 
de puericultura têm tido excelentes resultados, 
nomeadamente num aumento significativo de 
registos no website.

Com menos de um ano de existência e mais de 50.000 
seguidores no Facebook, a página Zippy Portugal 
demonstrou ser um canal chave ao gerar um elevado 
nível de notoriedade das campanhas e criar uma 
excelente taxa de conversão.

Por sua vez, e com mais de 460 mil seguidores, a 
página da Worten no Facebook consta do Top 5 
das marcas nacionais. Desenvolve continuamente 
aplicações integradas no plano promocional, tal como 
a Campanha do Euro, Tudo para o Lar, e Campanha de 
Natal, entre outras, que permitem uma interação de 
forma natural e descontraída com os clientes.
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Worten OnLive

O portal Worten OnLive é um portal/comunidade na 
web. Os seus utilizadores podem ali trocar informações, 
esclarecer dúvidas e partilhar experiências com 
especialistas em tecnologia e outros membros. 
Através do WortenLab, um conceito integrado no 
OnLive, é ainda possível aos membros experimentar 
as mais recentes novidades Worten gratuitamente 
durante 30 dias. 

Este projeto vai ao encontro aos 75% dos clientes 
que fazem pesquisa online sobre produtos antes de 
efetuar uma compra.

 Inovações

Marketing

O Continente 
nas redes sociais

Com o objetivo de alavancar o retorno em social 
media, foi repensada a abordagem de Relações 
Públicas do Continente. A nova abordagem às redes 
sociais passou pela dinamização de conteúdos ligados 
ao negócio e que geram visibilidade para os ativos da 
marca Continente (produtos, serviços, campanhas) 
e a aproximação a públicos-alvo considerados 
estratégicos.

A aposta assentou sobretudo no estabelecimento 
de relações de proximidade com alguns dos mais 
conhecidos e influenciadores bloggers nacionais, 
nomeadamente através do envio de informações da 
marca, promoção de passatempos, ações de ativação 
e envio de ofertas.

O êxito desta nova abordagem foi visível na campanha 
“Olá Eu sou Portugal”, exclusivamente virtual, e 
que foi criada com o objetivo de evidenciar a marca 
Continente como uma das marcas mais disruptivas 
e inovadoras na forma de comunicar e ativar os seus 
patrocínios, designadamente no apoio à Federação 
Portuguesa de Futebol e à Seleção Nacional. O registo 
de mais de cem mil partilhas, e mais de um milhão de 
visualizações, atesta o sucesso desta iniciativa.
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Cartão Continente
na Modalfa

Com o objetivo de fidelizar e angariar novos clientes, a 
Modalfa e o Continente associaram-se para integrar o 
maior cartão de descontos do país.

Este compromisso, entre duas marcas de referência 
e os seus Clientes, contou com fortes campanhas de 
comunicação e resulta em benefícios para todas as 
partes.

O Cliente passa a rebater os descontos acumulados no 
Cartão Continente na Modalfa, e usufrui igualmente 
da oferta permanente de 5€ de bónus por cada 500€ 
de compras. 

O Continente, alarga o número de parceiros do 
programa de fidelização, visando a criação de um 
Ecossistema de Fidelização.

A Modalfa, demonstra mais uma vez que está 
próximo dos seus clientes, promovendo sinergias em 
programas de fidelização, com resultados win-win, 
tanto pela poupança em compra como no aumento de 
vendas numa conjuntura particularmente exigente.

 Inovações

Marketing
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Processos

A inovação em processos
é fundamental para garantir 
melhorias crescentes de 
produtividade dos nossos 
colaboradores e rentabilidade 
do negócio. Por isso inovamos 
não só no que fazemos mas 
também na forma como 
fazemos. 

Estas melhorias afetam 
positivamente toda a empresa, 
desde as nossas lojas às 
estruturas centrais
e entrepostos.

Análises sensoriais 
Continente

A excelente qualidade dos produtos Continente 
faz com que cada vez mais famílias portuguesas os 
escolham. Para tal contribui o investimento contínuo 
nas análises sensoriais destes artigos.

De forma a promover, monitorizar e garantir a maior 
qualidade destes artigos a Direção de Qualidade 
inovou criando uma bolsa de auditores internos.  
Este decisão contribui para uma maior agilidade no 
processo bem presente nas mais de 21 000 provas 
realizadas em 18 meses.

 Inovações

Processos
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Strategic Workforce 
Planning

O Strategic Workforce Planning é o novo planeamento 
estratégico de Recursos Humanos a 3 anos, tendo 
em conta a estratégia delineada para os diferentes 
negócios no contexto atual da organização.

Permite a projeção de necessidades futuras de capital 
humano, conferindo agilidade na identificação das 
competências e talento facilitadores do crescimento 
de cada negócio. É um processo transversal às 
empresas do grupo Sonae onde é realizada uma 
análise previsional de competências e recursos a 
prover pelo Grupo Sonae aos quadros atuais.

Revisão de Categoria 
e Optimização de 
Gama - CROA
O projeto CROA teve como principais objetivos a 
definição do papel das categorias num contexto de 
alinhamento estratégico e a melhoria do processo 
de revisão de gama. Esta implementação permitiu 
alcançar vantagens em diversos processos da 
empresa, dos quais se destacam:

•	 Integração de informação de segmentação 
de cliente em decisões de definição de gama

•	 Revisão das metodologias de alocação de espaço 
a ocupar pelos produtos

•	 Otimização do número de artigos por tipologia de 
loja

Estes processos permitiram-nos atingir um maior 
nível de eficiência operacional, logística e de gestão de 
stocks, com consequente aumento de rentabilidade.

 Inovações

Processos
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Dashboard 
aplicacional

O dashboard aplicacional da direção Information 
Systems and Innovation (ISI) consolida toda a 
informação essencial à gestão e acompanhamento 
diário dos processos de negócio críticos para a 
empresa.

O desenvolvimento desta ferramenta está integrado 
na visão estratégica da integração dos sistemas, 
com a multiplicidade de processos sustentados. 
O dashboard permite uma monitorização proativa 
assim como gerar informação de suporte à decisão, o 
que permite um acompanhamento próximo e eficaz 
da evolução desses processos, garantindo melhoria 
contínua e transversal.

Abrangendo áreas tão diversas como fecho de contas, 
estabilização de projetos ou controlos de qualidade de 
dados, o dashboard é uma ferramenta indispensável 
ao cumprimento dos níveis de serviço e à satisfação 
do cliente, pilares da atuação da ISI enquanto parceiro 
na geração de valor para a Sonae.

Desenvolvimento 
Marca Própria

Com o objetivo de reduzir o custo de produtos de marca 
própria, o projeto Criar Valor em Parceria da Direção 
Comercial Alimentar da Sonae MC transformou um 
modelo negocial tradicional num modelo negocial 
relacional de longo prazo.

Em conjunto com os fornecedores todo o processo de 
desenvolvimento de marca própria foi redesenhado, da 
conceção até à chegada à loja. Todas as variáveis foram 
estudadas: características de produto, embalagem, 
logística, processo de encomenda e processo 
produtivo. A otimização das etapas foi evidente para 
ambas as partes e tornou possível acelerar a entrada 
dos artigos no mercado, com ganhos para o cliente, e 
todos os intervenientes.
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Suporte à venda 
completa na Worten

Sendo o mercado da Eletrónica extremamente 
dinâmico, surge a necessidade de dotar os 
colaboradores de ferramentas que lhes permitam 
estar constantemente actualizados sobre novos 
produtos, serviços e promoções.

O suporte de formação de soluções completas 
de venda, para produtos de venda assistida e em 
modalidade de formação e-learning, tem lançamento 
quinzenal e é destinado a todas as unidades da 
Eletrónica. Até agora foram formados mais de 2600 
colaboradores da eletrónica de consumo.

Deste modo é conseguido um ágil canal de comunicação 
entre as áreas comerciais e de operações, alinhando 
os folhetos quinzenais e promovendo a venda de 
soluções completas aos nossos clientes.

H2RM
O H2RM, da MDS, é uma solução aplicacional integrada 
para uma gestão de risco avançada.

Desenvolvida sobre o conceito de “Cloud Computing”, 
permite integrar e gerir a informação dos riscos a 
que estão expostas as organizações, oferecendo 
elementos de ajuda à tomada de decisão. Controla, 
de forma dinâmica, a implementação das medidas de 
mitigação, medindo a sua evolução ou desvios face 
à tolerância ao risco das organizações. Possibilita a 
comparação com os seus pares e o acesso a uma base 
de dados de conhecimento sobre riscos.

Esta implementação alarga a oferta de serviços da 
Herco (subsidiária da MDS no Brasil) numa lógica de 
solução integral em gestão de risco, colocando a 
marca num segmento de consultadoria sofisticada, e 
proporcionando-lhe ganhos de notoriedade.
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Automação
do Parque Logístico 
da Azambuja
O projeto de automação do novo Parque Logístico da 
Azambuja, entreposto que abastece as insígnias das 
divisões Fashion e Sports, respondeu à necessidade 
de melhoria dos processos logísticos e de dotar o 
entreposto de capacidade de crescimento futuro.

A solução adotada resulta num processo de descarga 
mais célere e ágil, com menos erros de preparação e 
melhoria das condições de trabalho e ergonomia. 

O transporte da mercadoria pelo entreposto é 
assegurado por passadeiras rolantes e a separação 
dos artigos pelos diversos destinos é efetuada através 
de um separador automático de unidades. 

O fecho, pesagem, identificação e separação das 
caixas preparadas para as lojas é efetuado no final 
do processo através de um separador automático de 
caixas.

Eficiência energética 
nos entrepostos

Foram concretizadas diversas ações de otimização 
energética nos entrepostos, resultando numa redução 
significativa destes custos. As soluções focaram na 
otimização do sistema de iluminação existente e na 
criação de soluções de iluminação natural.

Foi alterada a forma de iluminação sobre uma área 
operacional de 45.000 m2, substituindo lâmpadas 
de vapor de sódio de 400 watts por lâmpadas de 
fluorescentes económicas T5 de última geração, 
conseguindo-se uma poupança direta de 20% e a 
capacidade de regular o fluxo de energia de acordo 
com o nível de luz existente.

No que diz respeito à iluminação natural, foram 
identificados os locais com menor luminosidade e foi 
implementada uma solução mista composta por placas 
translúcidas e tubos solares. Esta implementação, 
realizada nos entrepostos de Azambuja, Carregado e 
Madeira, originou uma redução de consumo de energia 
de cerca de 35%.
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Otimização de carga 
de contentores

A necessidade de otimização do envio de mercadoria 
para os arquipélagos em contentores à temperatura 
ambiente, refrigerados e congelados, levou à quebra 
de dois paradigmas logísticos: a altura fixa das paletes 
e a utilização exclusiva de europaletes.

Estas medidas, sem custos de operação acrescidos, 
reduziram o tempo de carga no entreposto, 
maximizaram o volume ocupado nos contentores, e 
reduziram em 900 o envio anual de contentores para 
os Açores.

A concretização, depois de afinada e testada no 
entreposto da Maia, teve o roll-out para o entreposto 
da Azambuja, permitindo uma poupança anual 
superior a 2 milhões de euros no envio de contentores 
para estes dois arquipélagos.

Mailing em folha dupla

O necessidade de alterar o processo de envio de 
descontos via mailing do Continente surgiu da vontade 
de enviar um maior número de ofertas aos nossos 
clientes. Esta otimização estrutural foi realizada em 
parceria estreita com a empresa gráfica.

Parte-se de uma bobine de papel A3 onde é permitida 
a personalização das ofertas aos clientes em toda 
a sua extensão. A inovação desta solução permite 
ter total garantia da integridade dos descontos, 
eliminando a possibilidade de erros de envio.

O novo processo contribuiu para o aumento do volume 
de vendas, cobre um período de vendas mais alargado 
dado maior número de cupões de desconto e permite 
reduzir substancialmente os custos com papel e envio 
de cartas para milhões de clientes.
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Otimização de 
entregas em lojas 
Continente Bom Dia

A Direção de Logística iniciou em 2012 uma solução 
de otimização de entregas autónomas de mercadoria 
durante o período noturno.

O novo modelo de distribuição representou reduções 
significativas dos custos de transporte e da operação 
de loja, nomeadamente otimização da frota (horários 
sem atividade e resposta a novas lojas), redução 
de custos com transportes, melhoria na gestão de 
recursos humanos e redução de congestionamentos 
no processo de descarga das lojas.

O piloto avançou com um conjunto de lojas Continente 
Bom Dia. Fruto do sucesso registado, pretende-se a 
curto prazo alargar este formato de distribuição às 
restantes insígnias.

Modelo de compra
à consignação

No âmbito da implementação de novas soluções para 
redução do capital alocado a stocks, foi implementado 
o processo de compra à consignação.

Esta alteração obrigou ao estudo e redesenho de todo 
o processo informático de compra dos artigos e está 
alinhada com as iniciativas estratégicas que procuram 
a rentabilização do fundo de maneio.

O objetivo foi atingido: evidenciar em sistema o stock 
considerado normal e o stock consignado, sem afetar 
a operação das lojas.

A implementação desta iniciativa permitiu oferecer 
um melhor serviço ao cliente através alargamento da 
gama e sem aumentar o valor de stock em loja.
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Redução de Stocks
na Maxmat

As lojas Maxmat tomaram diversas medidas de 
redução de stock de artigos.

Com vista à redução do stock de artigos fora de 
linha foi criado, em cerca metade das lojas Maxmat, 
um corredor específico para o seu escoamento. Nos 
artigos com stock ativo a solução passou pela sua 
identificação e pela definição de novos procedimentos 
de combate às ruturas.

O objetivo inicial de redução do valor do stock em 5% 
foi largamente ultrapassado, tendo sigo atingido uma 
redução de na ordem dos 10%.

Stock Management 
na Worten

A ferramenta Stock Management é uma base de dados 
customizada para o negocio da Eletrónica, servido as 
necessidades de gestão de stocks. Permite agir com 
grande rapidez na solução de artigos fora de linha, 
tendo um grande impacto na minimização das ruturas 
existentes, através de transferências loja a loja.

Permite aos utilizadores produzir e atualizar 
indicadores diários com detalhes customizados, 
bem como a automatização de processos como a 
parametrização e transferências de artigos entre lojas.

A utilização desta aplicação resultou na diminuição do 
tempo despendido com a extração e processamento 
de informação, permitindo a dedicação dos 
colaboradores à análise, deteção de anomalias e 
ações corretivas.
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Abastecimento
em meias paletes

Este projeto surgiu da necessidade de otimização do 
processo de preparação e transporte de mercadoria 
para as lojas Continente Bom Dia.

Anteriormente a este projeto a preparação era 
efetuada em europaletes, cuja altura não era 
totalmente otimizada. A solução passou pela 
preparação da mercadoria a enviar para estas lojas em 
meias paletes mas mantendo o volume total por via 
do aumento da altura da mercadoria.

Desta forma conseguiu-se rentabilizar o transporte 
e o reduzir o espaço ocupado pelas paletes nos 
entrepostos e lojas.

Substituições no 
Continente Online

As ruturas de produtos representam um grande 
desafio para retalho, e do retalho online em 
particular, uma vez que, em caso de rutura do produto 
pretendido, o cliente não pode automaticamente 
selecionar a sua substituição no linear como o faz 
na loja. Assim, a proposta de substituição passa a 
ser da responsabilidade da operação que prepara as 
encomendas.

Com este projeto o processo de gestão das 
substituições propostas aos clientes foi sistematizado 
garantindo a consistência do processo. Foram 
implementados algoritmos de substituição que 
maximizam a taxa de aceitação das mesmas por parte 
dos clientes e reduzem a carga decisória do processo 
de picking, tornando-o mais produtivo.

O processo de monitorização dos algoritmos garante 
a sua auto-correção de forma evolutiva, uma forte 
vantagem face ao processo tradicional.
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Logística Interna 
Continente Online

Com o projeto de logística interna do Continente 
Online pretendeu-se aumentar a produtividade e 
qualidade dos seus processos logísticos, melhorando 
o serviço aos clientes. Suportados na filosofia Kaizen, 
foram simplificados e otimizados os processos, 
focando nas tarefas de maior valor acrescentado.

O serviço ao cliente melhorou, traduzindo-se num 
aumento de 15% na faturação deste canal de vendas 
nas lojas onde o projeto se encontra implementado. 
Como tal, o roll-out das novas práticas resultantes do 
redesenho dos processos está em curso de forma a 
abranger rapidamente a totalidade das lojas.

Comunicación e TDI
O crescente número de emails e respetivo tempo 
empregue no seu tratamento levaram a que a 
Worten Espanha analisasse o tema da comunicação 
entre estruturas centrais e as lojas. Assim, foram 
implementadas as iniciativas de Comunicación 
e Tabelas Dinâmicas de Informação (TDI), com o 
objetivo de aumentar a eficiência da comunicação.

O projeto Comunicación levou à criação da função de 
gestor de comunicações e à criação de uma plataforma 
dedicada. A comunicação foi estruturada de forma a 
reduzir o fluxo de e-mails e a aumentar a visibilidade 
de informação crítica para o negócio.

O TDI otimizou a atribuição recursos às tarefas a 
realizar, um processo dinâmico, sendo assegurado 
o cumprimento das tarefas a realizar no momento 
correspondente.

O sucesso destes projetos evidencia-se na redução 
de 70% no volume de gestão administrativa nas 
lojas, permitindo uma maior disponibilidade para o 
atendimento ao cliente.
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Comunicação
entre serviços 
centrais e lojas

A necessidade de partilha de informação das equipas 
centrais para as lojas Continente faz com que o 
número de emails trocados e o tempo dispendido no 
seu tratamento seja bastante elevado.

Foi efetuada uma análise de toda a comunicação por 
email nas lojas Continente Bom Dia feita, redesenhado 
o processo e criada a nova função de gestor de 
comunicação. 

Com esta iniciativa os emails passaram a ser 
agregados, filtrados e organizados pelo gestor de 
comunicação, tornando mais eficiente o dia-a-dia 
das equipas das lojas. Neste processo é eliminada 
toda a informação em excesso e tornado o conteúdo 
das mensagens acionável de acordo com o timing e 
capacidade de execução das lojas.

Esta iniciativa, implementada nas 30 lojas Continente 
Bom Dia, já conseguiu reduzir em 75% o fluxo de 
comunicações diárias, materializando-se numa 
poupança diária de duas a três horas por equipa de 
loja. 

Modelo de satisfação 
Worten

Com o objetivo de garantir a satisfação dos clientes, 
a Worten desenvolveu o S.T.O.R.: Store Technical 
Operacional Report. No STOR são avaliadas nove 
dimensões relacionadas com a qualidade de serviço 
e que são da responsabilidade da loja: atendimento, 
espaço loja, comunicação, tempo de espera, 
aprovisionamento, preço, serviços, cross-selling e 
serviço pós-venda. 

Os resultados obtidos são apresentados à equipa de 
controlo de operações, que tem assim a oportunidade 
de avaliar o desempenho e desenvolver medidas 
corretivas onde necessário.

Através desta iniciativa está uma vez mais assegurado 
na satisfação do cliente.
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Otimização do 
Processo Qualidade

O principal objetivo deste projeto foi dotar o 
departamento de qualidade do Centro Produção de 
Carnes de um sistema que lhe permitisse a redução 
da carga administrativa inerente ao processo legal 
que lhe está implícito, garantindo simultaneamente a 
fiabilidade.

O papel necessário ao preenchimento das checklists 
de qualidade foi substituído por configurações e 
registo direto numa aplicação em ambiente web. 

A mobilidade foi uma das premissas desta solução, 
tendo sido disponibilizados tablets nos locais onde 
decorre a operação, o que permitiu o registo da 
informação requerida num processo mais flexível e 
otimizado.

Foi implementado um módulo aplicacional para registo 
das atividades de qualidade com a periodicidade 
indicada (diária, semanal, mensal), permitindo obter 
informação de forma integrada, atempada, fácil e 
rápida.

Metodologia SEM 
em inquéritos de 
satisfação

Para a equipa de Marketing da Sonae MC é essencial 
conhecer as variáveis que contribuem para a qualidade 
percebida do site do Continente Online.

Para tal foi implementada a metodologia SEM - 
Structural Equation Modelling. Trata-se da aplicação 
de uma técnica de análise de dados multivariada que 
permite comprovar e estabelecer a intensidade de 
relações entre diferentes variáveis não observáveis, 
ditas latentes. 

A sua aplicação ao marketing é extremamente útil 
na quantificação e estabelecimento de relações 
de variáveis como imagem de marca, satisfação, 
fidelidade, valor percebido e no estabelecimento de 
relações de interdependência entre elas. 
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Virtualização
de Servidores

As atuais limitações do datacenter, com um número 
de servidores a superar as 600 unidades, contratos 
de manutenção dispendiosos e a pouca flexibilidade 
da infraestrutura levaram à implementação de uma 
solução de datacenter virtual.

Esta solução materializou-se na partilha de hardware, 
permitindo a execução de inúmeros sistemas 
operativos num único equipamento. Cada máquina 
virtual representa um ambiente completo, seguro e 
totalmente isolado como se fosse um computador 
independente.

A virtualização permitiu melhorar a agilidade e 
flexibilidade do negócio, permitindo uma maior 
capacidade de resposta das equipas de tecnologias 
de informação. A possibilidade de instalar servidores 
mais rapidamente levou a uma redução de tempo 
de implementação de projetos considerável. Foram 
igualmente facilitadas as tarefas de criação de 
ambientes e de cópias de segurança, reduzindo o risco 
de alterações mal efetuadas.

A maior estandardização e menor downtime 
melhoraram ainda os níveis de serviço, libertando as 
equipas para o foco noutras áreas.

Portal da Mobilidade 
Internacional

A crescente internacionalização da Sonae criou a 
necessidade de partilhar informação sobre o grupo, 
os seus colaboradores, e os territórios internacionais 
em que opera. O Portal da Mobilidade Internacional, 
disponível a todos os colaboradores do grupo, é um 
espaço de comunicação aberto, implementado na 
intranet corporativa, e foca em temas relacionados 
com mobilidade internacional na Sonae.

Tem como principais funcionalidades a apresentação 
das linhas estratégicas do Grupo Sonae; a partilha 
de informação sobre os países onde a Sonae se 
encontra; a divulgação de oportunidades e a partilha 
de experiências internacionais entre colaboradores.
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Organização

A Sonae reinventa-se 
continuamente,
organizando-se de forma
a poder melhor servir os 
clientes e se adaptar a 
condições de mercado em 
constante mutação.

Acreditamos na importância 
da formação aos nossos 
colaboradores para que estes 
tenham todas as ferramentas 
necessárias para juntos 
construir uma empresa de 
sucesso.  O nosso investimento 
em formas inovadoras de 
formação é uma aposta 
fundamental no futuro.

Direção de Gestão 
da Cadeia de 
Abastecimento
A Direção de Cadeia de Abastecimento da Sonae 
MC tem como missão a promoção e liderança de 
processos inovadores que visam a otimização da 
cadeia de abastecimento de forma transversal.

No âmbito da implementação de medidas de 
otimização logística a DGCA define regras e promove 
o suporte e recomendações técnicas aos envolvidos 
na cadeia de abastecimento (internos e externos), 
fomentando uma visão completa do processo.

Esta direção identifica standards a serem 
implementados e seguidos pelas várias equipas, 
e coordena as diferentes iniciativas da Cadeia de 
Abastecimento.

É composta por três áreas – transporte de mercadoria 
e armazenamento central, fluxos de mercadoria loja, 
e planeamento e controlo – e abarca equipas com 
competências operacionais e de gestão, bem como 
know-how e promoção da mudança.

 Inovações

Processos



72

Desafio de Inovação 
com a Junior 
Achievement 
Portugal
O Innovation Challenge consistiu na resolução, em 
apenas um dia, de um desafio lançado a equipas de 
alunos do ensino secundário que concorrem entre 
si. Estes alunos conceberam promoções criativas e 
originais nas diversas insígnias de retalho da Sonae.

Este workshop contou com a participação de 100 
alunos de 5 escolas, acompanhados por cerca  de 
20 colaboradores da Sonae. A parceria com a Junior 
Achievement permite que os alunos compreendam 
o funcionamento de uma empresa, possibilita-
lhes a experiência de criar e desenvolver uma ideia 
empresarial e potencia a descoberta de aptidões 
necessárias no mundo profissional.

Lucky Day

O Lucky Day foi uma ação conjunta de formação 
e team building da ISI - direção de sistemas de 
informação e inovação. Tendo como público alvo 
os colaboradores desta direção, e contando com o 
apoio de parceiros externos da área de tecnologia, foi 
possível dar uma formação sobre as potencialidades 
do uso de Sharepoint de forma apelativa e num 
ambiente descontraído.

Os colaboradores foram ainda desafiados a desenvolver, 
em equipas, uma proposta para desenvolver um novo 
site desta direção na Intranet, colocando em prática 
e de forma imediata os conhecimentos que tinham 
adquirido.
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Organização

Sport Zone
formação para 
mecânicos de 
bicicletas
Com o objetivo de melhor servir o cliente, a Sport 
Zone formou os seus colaboradores em reparação de 
bicicletas.

Dada a então inexistência de formação certificada em 
Portugal, a Sport Zone criou, desenvolveu e certificou 
este conteúdo programático em colaboração com o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Como resultado, a marca passou a contar com 
colaboradores formados e preparados para atender 
a todas as necessidades dos clientes no âmbito da 
intervenção técnica em bicicletas.

Adicionalmente, a formação passa a estar listada no 
catálogo Nacional de Qualificações do IEFP, e como tal 
disponível para todos os portugueses que pretendam 
esta formação.

Escola de Logística 
na Sonae Retail 
School

A Escola de Logística foi lançada em abril de 2012, 
resultado da estreita colaboração entre a Direção de 
Logística e a Direção de Recursos Humanos.

Enquadrada na Sonae Retail School, tem como missão 
apoiar o desenvolvimento profissional e sustentado 
dos colaboradores desta área, contribuindo para 
uma cultura de excelência centrada nos processos 
e serviço ao cliente.

A escola dá estrutura ao conhecimento e às 
competências necessárias ao desempenho das 
funções na logística e permite a cada colaborador 
aprofundar os conhecimentos de forma gradual, em 
várias áreas consideradas estratégicas para o negócio, 
respeitando o ritmo individual de cada colaborador.
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Direção de Logística 
Internacional

Improve our work

Com a incorporação da componente de importações 
nas suas valências, a Direção de Logística Internacional 
deu um passo importante no caminho da sua 
consolidação e cumprimento dos seus objetivos de 
otimização a cadeia logística.

Foi criada a estrutura e as competências ao nível da 
gestão aduaneira, críticas para o crescimento sólido 
ao nível internacional. As operações internacionais 
continuaram a criar e otimizar as condições logísticas 
nas novas geografias e novos mercados. Surgiram 
novas estruturas de planeamento da cadeia logística 
internacional, controlo e gestão do risco, com vista à 
solidez dos processos e da gestão.

Durante o ano de 2012 foram criados Project Manager 
Officers para o tema Improve Our Work (IOW). A 
atribuição destas novas responsabilidades resultou 
de uma profunda reflexão estratégica, e tem por 
objectivo levar os benefícios da Melhoria Contínua a 
todas as empresas e a todos os colaboradores Sonae.

Para tal serão desenvolvidas iniciativas de diferentes 
níveis de profundidade, sempre baseadas na 
metodologia KAIZEN. Assim, teremos por um lado 
o desenvolvimento de projetos de reengenharia 
de processos em paralelo com a concretização de 
pequenas melhorias no trabalho do dia a dia. 

A adoção generalizada desta cultura de melhoria 
contínua permitirá afinar as formas de trabalho, 
contando para isso com a dedicação, as ideias, e 
concretizações de todos os colaboradores.
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À nossa maneira Improving our People

O “à nossa maneira” é um documento que resume a 
cultura e valores da Sonae, organizados em 4 pilares: 
valores, forma de trabalho, equipas e chefias. Depois 
da sua entrega a todos os colaboradores em 2011, 
em 2012 foi iniciada uma campanha de comunicação 
interna com os objetivos de promover o enraizamento 
e tradução dos valores em comportamentos.

Pretende-se contribuir para uma mudança cultural 
através da inspiração e dos exemplos internos, em 
simultâneo com o desenvolvimento dos sentimentos 
de identificação e pertença. Foram ainda criados 
mecanismos de interação entre colaboradores, com 
espaço para a sua contribuição ativa.

“Improving our People” é um novo modelo de gestão de 
performance, transversal ao grupo Sonae, e presente 
nas várias geografias onde o grupo tem presença.

Este modelo assenta em 3 valores fundamentais – 
meritocracia, pluralidade e participação – e inclui a 
avaliação de desempenho e de carreira. A avaliação 
de desempenho tem por base um modelo de 
competências – Modelo People, – procurando-se 
reconhecer os colaboradores no imediato quando 
demonstram de forma extraordinária uma das nove 
competências definidas no modelo. 

Organização
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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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