




05

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO FINOV

LIVR O DE INOVAÇÃO NO RETALHO 2014

A inovação é uma prioridade na Sonae, estando 
presente na origem e desenvolvimento de todos os 
nossos negócios.

Sendo um dos pilares da nossa estratégia, a inovação 
encontra-se inscrita nas missões das várias unidades 
de negócio e reflete-se nos nossos valores. Procuramos 
permanentemente estimular a criatividade dos nossos 
colaboradores, os atores principais da inovação em 
toda a organização. A sua criatividade, iniciativa, 
curiosidade, inquietude, ousadia e a orientação para o 
cliente são condições essenciais para o nosso sucesso.

A inovação na Sonae extravasa as fronteiras da 
empresa. Estamos por isso a percorrer um caminho 
que passa por estabelecer parcerias com universidades 
e fornecedores de produtos e de soluções, partilhando 
os nossos desafios e colaborando em projetos de 
investigação, desenvolvimento e inovação. Também 
os nossos clientes são incluídos em vários projetos, 
garantindo a sua posição central na nossa atividade.

Hoje, somos reconhecidos como uma referência da 
inovação em retalho tanto no panorama nacional 
como internacional. É o resultado do trabalho realizado 
nos últimos anos e que nos permite projetar a nossa 
estratégia.

Trabalhamos diariamente para fazer cada vez mais e 
melhor, para criar valor de forma sustentada e traçar o 
caminho rumo ao futuro!

O nosso Livro de Inovação é reflexo destes valores, 
dos contributos dos nossos colaboradores e da nossa 
abertura ao mundo, e revela as principais inovações 
de 2014 que irão marcar os próximos anos da Sonae.

TRAbALHAMOS 
DIARIAMENTE PARA 

FAzER cADA VEz MAIS E 
MELHOR,  PARA cRIAR VALOR 

DE FORMA SuSTENTADA E 
TRAÇAR O cAMINHO RuMO 

AO FuTuRO!

LuíS FILIPE REIS
Presidente do FinoV*

O FINOV reúne os responsáveis pela inovação das empresas Sonae. Este fórum 
segue atentamente as tendências de gestão de inovação, define a política 
e estratégia de inovação e dinamiza o reconhecimento das iniciativas mais 
inovadoras.
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NÚMEROS

FTEs

O Inquérito ao Potencial Científico e 
Tecnológico Nacional é lançado anual-
mente pelo Estado Português às em-
presas e instituições com o objetivo de 
medir a sua atividade de investigação e 
desenvolvimento. Em 2013 o valor total do 
investimento pela Sonae ascendeu a 83,2 
milhões de euros.

O COTEC Innovation Scoring é um inqué-
rito desenvolvido pela COTEC como uma 
ferramenta de auto-diagnóstico para as em-
presas sobre a sua atividade de Inovação. 
O resultado da edição mais recente deste 
inquérito, ao qual respondeu a gestão de 
topo e os membros do Comité de Inovação, 
colocam a Sonae num grau de matu ridade 
considerado como patamar de excelência.

O Sistema de Incentivos Fiscais à Inves-
tigação e Desenvolvimento Empresarial 
é um programa do Estado Português 
que atribui créditos fiscais em função da 
atividade de investigação realizada pelas 
empresas. A Sonae apresentou can di-
daturas desde 2003, tendo alcançado 13,2 
milhões de euros até 2012, o ano mais 
recente aprovado pela Agência Nacional de 
Inovação.

T OTAL 

83 ,2 M€
20 13 

T OTAL 

719
20 13

TOTAL 

13 ,2 M€
 2012

IPcTN cOTEc SIFIDE

INVESTMENTO
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GESTÃO DE INOVAÇÃO

“O ingrediente mais importante para o crescimento a 
longo prazo.”

É desta forma que um número crescente de 
especialistas de economia e gestão se referem à 
inovação empresarial.

A demonstração empírica desse poder catalisador 
da inovação agrada-nos tanto que o consagrámos 
na missão da Sonae, incorporámos nos seus valores 
e desenvolvemos uma estrutura para a fomentar e 
facilitar em toda a organização.

Vários desenvolvimentos em 2014 demonstram a 
vitalidade do nosso sistema, nomeadamente:

 A internacionalização do formato ‘Agile Marathon’, 
tendo reunido, em Madrid, 90 estudantes de oito 
universidades espanholas;

 A participação recorde no ShineOn – o concurso 
interno de ideias baseado em apresentações em 
palco de cinco minutos, - e a coroação com o Sonae 
Innovation Award da implementação com sucesso de 
um conceito que emergiu de um destes concursos – o 
My Design by MO;

 A diversificação em âmbito e participação interna 
nas nossas iniciativas de open innovation e o enri-
quecimento subjacente da nossa rede internacional de 
parceiros.

A nossa abordagem sistémica é vívida e fértil em 
resultados tangíveis. Alguns dos resultados de 
2014 são retratados no último capítulo deste livro – 
dezenas de iniciativas que demonstram o impacto e 
diversidade dos resultados da nossa abordagem e que 
se evidenciaram de entre muitas outras alternativas.

Estes resultados inspiram-nos e encorajam-nos para 
atingir novos patamares na nossa procura do cres-
cimento potenciado pela inovação.

NuNO LOPES GAMA

Head oF innoVation 
& Future tecH

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.

MISSÃO

Facilitar a criação de valor  
através da geração e experimentação  

de novas ideias e soluções, 
suportadas na relação  

com colaboradores e parceiros.
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GESTÃO DE INOVAÇÃO

O Comité de Inovação é responsável pela dinamização 
da inovação nas empresas de retalho da Sonae.  
É composto por representantes de todas as áreas 
funcionais e pela equipa de Gestão de Inovação, que 

coordena a sua atividade. O Comité planeia a atividade 
de inovação, partilhando-a entre as áreas, e fomenta a 
participação de todos os colaboradores.

Comité  
de Inovação 
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GESTÃO DE INOVAÇÃO

Criar  
e Gerir Redes 
Colaborativas

Realizámos a segunda edição da Sonae do 
Academy2Business, tendo sido apresentados proces-
sos de negócio e principais desafios a um público 
composto por cinco representantes da academia 
- universidade do Porto, Instituto Pedro Nunes, 
universidade de Coimbra, universidade Católica do 
Porto e a Porto Business School. Este evento lançou o 
mote para a apresentação de propostas de colaboração 
entre a Sonae e o meio académico.

Organizámos o Agile Marathon em Espanha, uma 
hackathon de 29 horas seguidas em que cerca de 90 
estudantes das universidades de Madrid idealizaram, 
desenvolveram e apresentaram protótipos de apli-
cações móveis para o negócio online da Worten.

Realizámos, em parceria com a Cotec, um evento de 
partilha de boas práticas de Gestão de Inovação com 
base em Open Innovation com 16 empresas, incluindo 
EDP, REN, Brisa, PwC, PT Inovação, Efacec e unicer.

Lançámos três desafios criativos a estudantes da 
ESAD – Escola Superior de Artes e Design – para as 
marcas MO e Berg, com o objetivo de criar novas linhas 
de moda, e produtos de calçado e mochilas. Os mais de 
50 estudantes participantes apresentaram dezenas 
de propostas.

Em 2013 desafiámos os alunos de três disciplinas de 
Mestrado em Engenharia Mecânica da Faculdade de 
Engenharia da universidade do Porto, a desenvolver 
e apresentar protótipos de produtos para a Zippy, um 
software para sessões criativas, um relógio de reuniões 
e uma aplicação móvel para clientes e colaboradores 
da Sport Zone. um destes produtos já deu origem a 
um pedido de patente dado o seu caráter disruptivo e 
inovador. Em 2014 desafiámos as novas turmas destas 
disciplinas a apresentar propostas de produtos para as 
marcas da Worten. Ao todo 40 estudantes trabalharam 
8 temas.

Visitámos o Labiomep – Laboratório de Biomecânica 
do Porto – levando 17 representantes da Sonae a 
conhecer esta instituição e a sua atividade de forma a 
cooperarmos em desenvolvimento de produtos.

Recebemos dezenas de visitas de empresas e insti-
tuições, incluindo a Airbus, SPAR Áustria e ISNAB 
Institute, interessados em conhecer a nossa estratégia 
de inovação, operações em contexto de retalho e 
desenvolvimento de produto.

cRIAMOS E 
GERIMOS RELAÇÕES 

cOLAbORATIVAS ExTERNAS 
À SONAE,  ENVOLVENDO 

PARcEIROS,  uNIVERSIDADES E 
RETALHISTAS INTERNAcIONAIS 

NO PROcESSO cRIATIVO  
E  NO DESENVOLVIMENTO  

DE NOVOS cONcEITOS.

180 
estudantes 
envolvidos

Academy2business: 
5 instituições

Evento cOTEc:  
16 empresas
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GESTÃO DE INOVAÇÃO

ShineOn:
410 ideias

bizShare Day:  
80 participantes

cPS: 17 sessões, 
2400 ideias

GERIMOS  
E  FAcILITAMOS 

RELAÇÕES ENTRE 
STAKEHOLDERS  

INTERNOS E  ExTERNOS  
DE FORMA A ENcONTRAR AS 
MELHORES SOLuÇÕES PARA 
DESAFIOS.  cRIAMOS VALOR 

ATRAVÉS DA GERAÇÃO  
E  IMPLEMENTAÇÃO  

DE IDEIAS cRIATIVAS 
E  INOVADORAS.

Gerar Ideias  
e Conhecimento

Organizámos a segunda edição do ShineOn, um 
programa de recolha de ideias de colaboradores em 
resposta a desafios das comissões executivas da Sonae 
MC e da Sonae SR. Recebemos 410 ideias de 190 cola-
boradores; selecionadas as ideias finalistas, estas 
foram apresentadas pelos seus autores às comissões 
executivas, primeira linha e Comité de Inovação em 
eventos altamente emocionantes e impactantes e no 
final desses eventos foram escolhidas e anunciadas as 
ideias a implementar. Em 2014 este projeto recebeu 
uma menção honrosa nos Sonae Innovation Awards. 

Dada a diversidade de formas de trabalho na Sonae, 
criámos o conceito de BizShare Day, em que fomen-
tamos a partilha de informação e conhecimento entre 
as áreas. No BizShare Day reunimos 80 colegas de 20 
áreas de negócio para partilhar temas tão diversos 
como o desenvolvimento de produto, processos 
internos, marketing e secretariado. Trata-se de uma 
forma excelente de incentivar a adoção interna de boas 
práticas, levando a novos patamares de excelência.

usamos a metodologia de CPS - Creative Problem 
Solving – na resolução de problemas. Nesta, 
pequenas equipas de colaboradores sugerem ideias 
criativas e disruptivas como resposta a problemas 
específicos sobre temas tão variados como formas 
de cross-merchandising, novos produtos, campanhas 
promocionais e processos internos. Em 2014 
facilitámos 10 sessões em que 260 colegas sugeriram 
mais de 1400 ideias.

Em 2014 organizámos a segunda edição do CPS Day, 
um único dia com várias sessões CPS sobre um desafio 
comum a várias insígnias e no qual reunimos 1000 ideias 
vindas de 110 participantes. Estas sessões tiveram 
lugar em Lisboa e Porto e contaram com facilitação e 
forte envolvimento do Comité de Inovação.

A equipa de Gestão de Inovação é frequentemente 
convidada a dinamizar workshops estratégicas, com o 
objetivo de delinear novas avenidas de crescimento 
e de desenvolvimento interno. Em 2014 organizámos 
sessões de áreas tão diversas como as direções 
comerciais Bazar, Casa, Análise de Negócio e Gestão 
de Stocks e Alimentar.
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GESTÃO DE INOVAÇÃO

Financiar 
e Reportar

Recolhemos continuamente informação sobre a 
atividade de I&D+I dos vários departamentos do 
negócio do retalho da Sonae, de forma a melhor 
poder conhecer e reportar essa atividade. Esta 
informação é processada e agregada para utilização no 
preenchimento dos inquéritos oficiais que recebemos, 
tal como o IPCTN – Inquérito ao Potencial Científico e 
Tecnológico Nacional – e o CIS – Community Innovation 
Survey. Desde 2003 candidatamos anualmente os 

nossos principais projetos ao programa de incentivos 
SIFIDE – Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação 
e Desenvolvimento Empresarial, que atribui créditos 
fiscais em sede de IRC com base na atividade de 
I&D. Em 2012 a taxa de aprovação ascendeu a 68%, 
a mais elevada face aos anos anteriores. Após dez 
anos de candidaturas, o valor total do crédito fiscal 
alcançado ultrapassa os 13,2 milhões de euros.

REcOLHEMOS E 
REPORTAMOS A NOSSA 

ATIVIDADE DE INOVAÇÃO 
JuNTO DOS STAKEHOLDERS  
E  cRIAMOS VALOR ATRAVÉS 

DO AcESSO  
A  FINANcIAMENTO  

E  INcENTIVOS

Estamos atentos às tendências de retalho e às 
tecnologias emergentes. Procuramos as ligações entre 
ambas e estudamos a forma como as tecnologias 
podem ser aplicadas ao mundo do retalho e como o 
poderão alterar de forma disruptiva. Implementamos 
pilotos para testar novas formas de operar e novos 
serviços para os nossos clientes. Desafiamos.

Reunimos competências internas com as competências 
das universidades, centros de investigação e startups. 
Constituímos grupos de trabalho, com objetivos 
específicos, que conseguem encontrar as melhores 
oportunidades de inovação disruptiva para a empresa.

Colocamos a ciência ao serviço do retalho. 
Identificamos os processos internos com maiores 
oportunidades de melhoria. Escolhemos os melhores 
especialistas de cada área para inovarem connosco. 
Com o seu contributo compreendemos com maior 
profundidade os nossos dados, criamos novos 
algoritmos matemáticos e desenvolvemos novos 
processos de decisão. Inovamos.

Ouvimos. Partilhamos os nossos desafios com a 
geração de millennials. Estamos atentos à frescura das 
suas ideias, à sua visão disruptiva do retalho e como 
esperam que seja a interação entre cliente e retalhista. 
Partilhamos desafios concretos e recebemos soluções 
à medida das suas e das nossas necessidades.

Experimentar 
e Desenvolver

ES TuDAM OS 
E  ExP ER IMENTAM OS  NOVAS 

IDEIAS ,  cONcEITOS  
E  TEcNOLOGIAS E  LANÇAM OS 

NOV OS P R OJ ETOS  
DE cAR ÁTER  DIS R uP TIV O.

SIFIDE: 13,2 M€ 
em 10 anos
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GESTÃO DE INOVAÇÃO

DIVuLGAMOS 
A cuLTuRA DE 

INOVAÇÃO E OS 
VALORES DA SONAE, 

REcONHEcENDO A 
ExcELÊNcIA DOS RESuLTADOS 

DA INOVAÇÃO.  OS PRÉMIOS 
DE INOVAÇÃO,  INTERNOS E 
ExTERNOS,  cONFEREM uM 

REcONHEcIMENTO ESPEcIAL 
A TODAS AS EQuIPAS 

ENVOLVIDAS.

Anualmente atribuímos prémios internos de inovação. 
Os Sonae Innovation Awards reconhecem e distinguem 
em cada empresa os principais projetos de inovação 
e as equipas por eles responsáveis, tendo em 2014 
sido escolhidos três vencedores e quatro menções 
honrosas de entre 62 candidatos. O Chairman’s Award 
é entregue pelo nosso chairman, Belmiro de Azevedo, 
ao colaborador ou pequena equipa em toda a Sonae 
que mais se tenha distinguido pela sua iniciativa e 
envolvimento em projetos de inovação.

Concorremos a prémios atribuídos por instituições 
externas à Sonae, visando alcançar um reconhecimento 
das nossas inovações num universo mais alargado. 
Destacamos os seguintes cinco reconhecimentos:

 Os prémios Excelência da APED reconheceram os 
projetos ‘Hiper do Futuro’, na categoria de Inovação 
em Serviços ao Cliente; ‘Berg Outdoor’ vencedor na 
categoria de Inovação de Produto e Marca; e ‘Equipa 
Worten Equipa’, distinguido com uma menção honrosa 
na categoria Inovação e Sustentabilidade.

 O Prémio de Excelência Logística, atribuído pela 
APLOG - Associação Portuguesa de Logística - e a 
revista Logística Moderna, distinguiu o nosso projeto 
de automação das operações logísticas têxtil e de 
desporto.

 O projeto ‘My Design by MO’ venceu o prémio prata 
Marketing e Eficácia do jornal Meios & Publicidade na 
categoria Moda & Lifestyle.

Cinco inovações nossas foram finalistas em edições 
recentes dos prestigiosos World Retail Awards. Depois 
do ‘Modelo Mega Picnic’ em 2010 e em 2013 a ‘Missão 
Sorriso’, ‘Cada jogo, uma final’ e ‘Natal Worten’ terem 
chegado à final, em 2014 foi a vez da App Continente 
ter sido escolhida de entre centenas de candidaturas 
para integrar o seleto grupo de projetos finalistas.

Realizámos diversas apresentações sobre a nossa 
estratégia de Gestão de Inovação em fóruns públicos, 
dos quais destacamos a Chief Innovation Officer 
Summit, em Londres. Esta apresentação foi um passo 
importante no sentido de dar visibilidade internacional 
à nossa atividade transformando-nos numa referência 
global da inovação.

5 vencedores  
de prémios 

externos

5 finalistas  
nos world Retail 

Awards

Reconhecer 
e Comunicar
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No nosso entreposto na Azambuja são utilizadas 
diariamente mais de 150 máquinas de movimentação 
de carga movidas a energia elétrica. A troca das mais 
de três centenas de baterias era manual, exigindo 
um grande esforço físico, dado que estas podem 
chegar às duas toneladas de peso. Atendendo ao seu 
peso elevado, estas encontravam-se junto ao solo, 
ocupando um espaço considerável.

De forma a ultrapassar estas dificuldades, desen-
volvemos um robot de movimentação de baterias. 
Este foi concebido internamente, tendo em conta as 
nossas necessidades específicas.

Ao colocar as baterias numa estante com quatro níveis 
de altura conseguimos alcançar uma redução do espa-
ço ocupado por esta operação em 75%. Com um maior 
controlo do tempo de carga das baterias, baseado 
numa programação FIFO, conseguimos prolongar a sua 
vida útil, reduzindo a longo prazo os custos associados 
com a sua substituição precoce. Reduzimos o tempo 
necessário para a troca de baterias de 9 para 3 minutos.  
Outras vantagens qualitativas incluem o maior controlo 
de todo o processo, aumento da segurança e conse-
quente diminuição de risco de acidentes de trabalho.

O investimento será recuperado em menos de dois 
anos. 

AuTOMAÇÃO 
DA SALA DE bATERIAS

cHAIRMAN’S 
AwARD

Através dos prémios de inovação anuais reconhe-
cemos as nossas inovações mais relevantes, 
pre miando a iniciativa, esforço e entrega dos 
colaboradores.

O chairman’s Award é um prémio atribuído pelo 
chairman das Empresas Sonae, belmiro de Azevedo, 
em reconhecimento pelo envolvimento de um cola-
borador ou pequena equipa de toda a Sonae que 
tenha demonstrado de forma inequívoca a sua 
capacidade empreendedora através do desenvol-
vimento e implementação de iniciativas inovadoras. 

Nas empresas de retalho da Sonae o processo 
de recolha das candidaturas é facilitado pela 
equipa de Gestão de Inovação e envolve todos os 
membros do comité de Inovação. Após a seleção 
dos representantes de cada empresa realizada pelas 
comissões Executivas respetivas, os candidatos 
finalistas são avaliados em entrevista pessoal com o 
chairman, sendo o vencedor escolhido em função da 
iniciativa e grau de inovação e pelo impacto positivo 
gerado pela inovação introduzida.

O prémio é entregue em pessoa no evento FINOV, 
o grande evento de inovação transversal às várias 
empresas do grupo, com grande destaque interna e 
externamente.

B ELMIRO
D E A Z EV ED O

cH airman

66% mais 
rápido

75% menos 
espaço
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SONAE
INNOVATION

AwARDS
SONAE Mc

V ENcEDOR

APP cONTINENTE

Desenvolvemos e oferecemos aos nossos clientes 
a app Continente, uma aplicação específica para 
smartphones. A app Continente vem ao encontro de 
várias oportunidades identificadas, nomeadamente 
aumentar os pontos de contacto com o cliente, facilitar 
e agilizar as compras nas lojas físicas e aumentar a sua 
conveniência.

A app Continente aproximou ainda mais os clientes 
ao Cartão Continente. Através desta os clientes têm a 
possibilidade de conhecer e utilizar todas as vantagens 
do Cartão Continente de uma forma simples e prática, 
nomeadamente consultar e utilizar o saldo do cartão 
e os cupões no momento da compra sem dispor do 
cartão físico ou dos cupões em papel.

Através da app Continente os clientes podem ainda 
ver informação sobre produtos, consultar as compras 
dos últimos 30 dias, gerir listas de compras e ver os 
folhetos promocionais em vigor. É também possível 
conhecer a localização das lojas Continente, integrada 
com georreferenciação para levar o cliente com toda a 
conveniência até à loja mais próxima.

Estas vantagens estão acessíveis a qualquer cliente 
possuidor de um smartphone. A aplicação existe 
em três formatos: iOS, Android e webmobile. Desde 
o seu lançamento que esta app já conta com mais 
de 265.000 instalações e 200.000 utilizadores 
registados, e alcançou a primeira posição no top de 
apps descarregadas na AppStore.

Com a app Continente, a experiência de compra é 
agora mais envolvente. O programa de fidelização 
Cartão Continente reforçou os seus atributos e a 
notoriedade da marca é crescente. O atendimento em 
caixa tornou-se mais rápido e produtivo e, acima de 
tudo, a satisfação dos nossos clientes é cada vez maior.
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265.000
downloads 

200.000 
utilizadores
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yäMMI

Criámos a Yämmi, um novo robot de cozinha que veio 
democratizar o acesso das famílias de Portugal às 
máquinas de cozinha multifunções.

Conscientes de uma clara oportunidade no mercado, 
criámos um novo produto e uma nova marca. A 
Yammi inclui vários  acessórios e livros de receitas, 
e é acompanhada por um conjunto de serviços 
complementares, nomeadamente um website da 
marca, eventos de comunicação próprios e participação 
noutros, formação às equipas das lojas e um call centre 
dedicado para garantir o melhor serviço ao cliente.

Fomos mais além e desenvolvemos ainda o produto 
SKINS Yämmi. Trata-se de autocolantes com seis 
designs exclusivos, com que os clientes poderão 
personalizar as suas máquinas muito facilmente e a 
baixo preço. Para aplicar basta colar na superfície do 
robot. A qualquer momento, a decoração pode ser 
retirada, substituída e até reutilizada, já que o processo 
de descolagem é simples e não danifica a máquina.

Esta é uma forma criativa e original de ter uma Yämmi 
personalizada sem impacto em stocks, testes de 
qualidade e custos acrescidos! A solução encontrada 
é de baixo custo, imediata, fabricada em Portugal e 
facilmente renovável.

Resultado de mais de 30 ciclos de desenvolvimento 
e mais de 3.200 ensaios, e contando com 22.000 
unidades vendidas no primeiro ano, a Yämmi é 
atualmente o nosso produto da área não alimentar 
com vendas mais elevadas.

22.000
unidades 
vendidas

Mais  
de 3200 
ensaios
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cENTROS DE SERVIÇO 

Este projeto consistiu na criação de um local e processo 
de gestão centralizada de todos os suportes logísticos 
partilhados que utilizamos, nomeadamente caixas 
plásticas e paletes.

Os centros de serviço estão situados nos entrepostos 
da Sonae MC na Maia e Azambuja para onde retornam 
todos os equipamentos, através da utilização das 
viaturas que realizam as entregas de mercadoria  
nas lojas.

Estes equipamentos são depois disponibilizados 
para aluguer a nossos fornecedores que são também 
clientes do operador logístico CHEP/IFCO. O retorno 
destes equipamentos às instalações da Sonae evita 
outros fluxos de movimentação, aumentando consi-
deravelmente a eficiência de toda a operação.

O ponto de partida para o desenvolvimento deste 
projeto foi a identificação da melhoria da eficiência 
logística e custos de transportes, assim como a neces-
sidade de otimização da cadeia de abastecimento 
e resposta rápida às novas tendências de mercado, 
tendo como base o enorme potencial de redução dos 
impactos ambientais.

Com estes centros, também melhorámos as condições 
ergonómicas, reduzindo os acidentes de trabalho, e 
criámos 18 novos postos de trabalho. Reduzimos a 
quantidade de madeira necessária em cerca de 1250m3 
e os transportes necessários em mais de 145.000 kms.

O projeto alcançou reduções da emissão de CO
2
 em 

2010 toneladas e associou-se ao CarbonNeutral 
Project, contribuindo para a conservação da Floresta 
Amazónica em Acre, no Brasil.

Menos 
2010 

toneladas  
cO

2

Menos 
145.000kms 

de transportes

Hugo Santos, Jo
sé Casimiro Ferreira
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SIM cLIENTE 

O projeto SIM Cliente consistiu na identificação dos 
possíveis focos de tensão e insatisfação que o cliente 
poderá sentir, de forma a podermos agir sobre os 
mesmos, mitigando-os ou eliminando-os.

Numa fase inicial as causas de desconforto no processo 
de compra foram identificadas através dos inputs de 
centenas de colegas e clientes. De uma primeira lista de 
400 focos de tensão identificados, a equipa de projeto 
selecionou e trabalhou 27. Estes focos de tensão 
estão agrupados em 5 grandes temas (atendimento, 
infraestruturas, comunicação, preço e produto) e têm 
como princípios criar soluções sistémicas, capazes de 
capitalizar os inputs de todas as áreas da empresa; 
rever processos com vista à eliminação/mitigação dos 
focos de tensão; e finalmente propor soluções dife-
renciadoras e facilitadoras da experiência de compra.

Após 78 inovações, 1000 horas de formação e 
aplicação destes procedimentos a 164 lojas do retalho 
alimentar, o objetivo principal foi atingido: aumentar o 
grau de satisfação e fidelidade dos nossos clientes para 
patamares cada vez maiores. 

78 inovações 1000 horas  
de formação
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My DESIGN by MO

Num contexto em que as redes sociais ganham cada vez 
mais importância na comunicação digital, a MO lançou 
um desafio que fomentou a notoriedade e en vol vimento 
da marca junto da sua comunidade do Facebook.

Através do desafio My Design by MO, a MO proporcionou 
aos seus fãs a criação de uma ou várias peças de roupa 
da marca e de as partilharem com os seus amigos 
através do Facebook. A peça que alcançou o maior 
número de votos (likes), foi posteriormente sele-
cionada para produção e comercialização na estação 
outono-inverno de 2014.

Para operacionalizar este concurso foi definida uma 
estratégia digital assente no Facebook, resultando na 
criação de uma plataforma de colaboração ambiciosa, 
num contexto criativo, experimental e de participação 
alargada, que tem o mérito de proporcionar satisfação 
imediata aos fãs da MO.

Com o My Design by MO, a marca pretendeu captar 
novos clientes e atrair os atuais, promovendo a 
fidelização online e o relacionamento de proximidade 
com o cliente, e aumentando o envolvimento dos fãs 

com a marca. Desta forma, a MO consolidou o seu 
posicionamento de marca de moda, assumindo-se 
como marca inovadora, obtendo críticas fortemente 
positivas junto da comunicação social. 

Esta ação decorreu entre final de maio e final de junho 
de 2014 e contou com mais de 8000 peças criadas 
que reuniram mais de 70.000 likes e 26.000 partilhas 
através do Facebook. Ao longo da campanha a página 
registou mais de 76.000 visitas e a peça mais popular 
obteve cerca de 5000 likes. Foi atingida uma audiência 
estimada em 2,5 milhões de contactos.

O My Design by MO foi uma das ideias selecionadas na 
sequência da primeira edição do ShineOn em 2013, 
a nossa iniciativa interna de recolha de ideias de 
colaboradores em resposta a desafios colocados pelas 
Comissões Executivas.

8000 peças 
criadas

2,5 milhões 
de contactos
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SHINEON

O ShineOn é um programa de criatividade criado pela 
Gestão de Inovação que envolve todos os colaboradores 
da organização num processo altamente estruturado 
de geração de ideias.

Através do ShineOn os colaboradores das empresas 
de retalho têm a oportunidade de sugerir ideias 
criativas em resposta a desafios concretos lançados 
pelas Comissões Executivas. Estes desafios incidem 
fundamentalmente sobre novas formas de aumentar 
as vendas, fidelização de clientes e o lançamento de 
novos produtos e serviços, entre outras oportunidades 
consideradas centrais para o desenvolvimento da 
empresa.

Após análise de todas as propostas, são selecionadas 
12 ideias finalistas e aos seus autores é dada a 
oportunidade de as apresentar presencialmente às 
Comissões Executivas, num evento exclusivamente 
para esse efeito que se pretende mágico, único 
e memorável para todos os envolvidos. Além da 
Comissão Executiva, está ainda presente a direção de 
primeira linha, os elementos do Comité de Inovação e 
as chefias diretas dos colaboradores.

As apresentações são feitas em formato Ignite, isto é, 
limitadas a 20 slides que avançam automaticamente 
a cada 15 segundos, com uma duração máxima de 5 
minutos. A equipa de Gestão de Inovação assegura 
a preparação e treino de todos os colaboradores 
finalistas a fim de todos poderem atingir o seu máximo 
potencial.

Nas duas edições do ShineOn de 2013 e 2014, 
contámos com a participação de mais de 300 
colaboradores que propuseram mais de 600 ideias. 
Das propostas apresentadas, foram selecionadas 
25 para implementação, cujo desenvolvimento é 
acompanhado e monitorizado pela equipa de Gestão 
de Inovação.

No âmbito do ShineOn, a empresa já testemunhou a 
implementação de ideias de sucesso tal como o My 
Design by MO, as Promoções Facebook na Zippy e MO, 
a Aplicação Listas de Compras do Continente Online e 
a inclusão de brinquedos nas embalagens de cereais de 
marca própria.

Norberto Amaral, Marta Cunha, João Guerra, Tiago Oliveira

300 
participantes

600 ideias 
propostas
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GESTÃO DE FORÇA 
DE VENDAS 

O projeto Gestão de Força de Vendas surgiu na Worten 
pela necessidade de desenvolver e implementar um 
processo de gestão e melhoria contínua na operação 
diária de forma a potenciar o aumento de venda 
qualitativa e satisfação dos nossos clientes.

Esta iniciativa implicou a mudança de modelos 
envolvimento das equipas, quer com os clientes quer 
com os objetivos e resultados da empresa. A imple-
mentação deste processo levou ao desenvolvimento 
de um conjunto de ferramentas de apoio, disponíveis 
num dispositivo tablet que serve de suporte ao gestor 
de força de vendas e que o ajudam a gerir os recursos 
em loja.

Em julho de 2013 este modelo foi implementado em 
dez lojas piloto e em fevereiro de 2014 foi alargado para 
as restantes lojas Megastore em Portugal e Espanha.

Nos primeiros meses de implementação foi possível 
alcançar um aumento das vendas e uma redução de 
um terço nas reclamações na placa de vendas. Aos 
bons resultados de performance alcançados alia-se um 
maior espírito de equipa e uma relação de confiança e 
de maior proximidade com o cliente.

33% menos 
reclamações
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NOVO cONcEITO 
DE LOJA SPORT zONE

Dezassete anos depois da abertura da primeira loja 
Sport Zone, e após várias gerações de conceitos 
de lojas, acreditamos que continuava a existir a 
oportunidade de fazer mais e melhor, no sentido de 
incrementar a funcionalidade da loja e na criação de 
espaços emocionantes, vibrantes, que inspirassem 
os praticantes e entusiastas do desporto e moda 
desportiva.

O novo conceito de loja foi desenvolvido em torno de 
dois eixos – a capacidade de inspirar e a conveniência no 
momento da compra – com o objetivo de proporcionar 
uma experiência de compra de referência. Promove-
se a facilidade dos consumidores em encontrar o que 
procuram através de uma clara identificação das áreas 
dedicadas às modalidades chave – futebol, corrida, 
ciclismo e fitness, – da implementação de um conceito 
de mobiliário que pretende dar maior protagonismo ao 
produto, e de uma particular atenção à forma de expor 
os nossos artigos – visual merchandising.

Este novo conceito teve a sua materialização na loja 
de Oeiras Parque, destacando-se principalmente 
pelas seguintes características: recriação de um 
“efeito estádio” na entrada da loja, aposta numa forte 
componente digital na comunicação dentro da loja, 
leveza do equipamento, implementação de novos 
conceitos de visual merchandising e criação da figura 
do expert dentro da área de cada desporto chave. 

Pretende-se assim com este novo conceito, agora 
presente em três lojas, reforçar a perceção de ino-
vação enquanto operador no sector do retalho 
especializado, aumentar a notoriedade da insígnia 
Sport Zone enquanto especialista dos destination 
sports, proporcionar uma maior facilidade no processo 
de compra e promover uma experiência de compra 
única e gratificante.
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Os prémios de vinhos nacionais e internacionais 
frequentemente distinguem vinhos que não são 
acessíveis aos consumidores, dado o seu preço ou 
pequena dimensão no mercado. Surgiu por isso 
a oportunidade de democratizar os prémios de 
excelência, ajudando o cliente na sua seleção de vinhos 
de qualidade.

O Continente e o grupo Controlinveste decidiram 
assim criar este concurso para vinhos portugueses. 
O processo tem a coordenação técnica de Aníbal 
Coutinho, enólogo consultor da Sonae MC, sendo a 
seleção efetuada por três painéis de provas cegas. 
O cumprimento do regulamento deste concurso foi 
oficialmente certificado pelo Instituto da Vinha e do 
Vinho e os prémios são ativados através da parceria, 
conferindo uma maior dimensão a este evento e 
projetando-o nos meios de comunicação social.

O concurso uva D’Ouro divulgou e premiou as 
melhores produções vitivinícolas nacionais de entre 
mais de 250 candidatos, democratizando o acesso 
dos consumidores a vinhos medalhados facilitando a 
compra ao consumidor. A sua introdução contribuiu 
ainda para a maior notoriedade da marca Contemporal 
e para o aumento das suas vendas.

PRÉMIO uVA D’OuRO

Patrícia Lagarinhos, Helena Martins, Alexandra Alves, Duarte Fragoso, Rita Pereira

Os nossos clientes sabem que os produtos de marca 
Continente têm elevada qualidade aos melhores 
preços do mercado. Tratando-se de um mercado 
muito dinâmico e competitivo, especialmente em 
termos promocionais, investimos continuamente na 
modernização da oferta.

Em 2014 repensámos e relançámos todo o conceito 
dos iogurtes de marca Continente, num total de 75 
produtos. Temos agora novas receitas, imagem mais 
apelativa, novo packaging, garrafas com nova forma e 

novos formatos e criámos uma submarca no segmento 
de iogurtes magros.

O relançamento foi comunicado a 360°, contando 
com apoio nos media (TV, imprensa e Continente 
Magazine), ações de provas e espaços dedicados nas 
lojas, Continente Online e carrinhas de entrega ao 
domicílio.

Com esta reformulação esperamos um aumento subs-
tancial das vendas e da quota de mercado.

MODERNIzAÇÃO 
DA MARcA cONTINENTE 

EM IOGuRTES

75
produtos

250 vinhos
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Com a procura crescente por parte dos clientes 
por bifes cada vez mais finos identificámos uma 
oportunidade de lançar uma nova gama. Adequámos 
esta nova gama à alimentação infantil, aumentámos 
a comodidade para os clientes e aproveitámos para a 
pegada carbónica destes produtos.

Escolhemos carnes passíveis de serem fatiadas de 
forma mais fina, que fossem de confeção mais rápida 
e de preço fixo. Criámos assim a gama de Finíssimos 
Continente, uma gama para quem não tem tempo. A 

nova gama inclui cinco referências de carne de porco 
com um corte fino e embalagem igualmente fina: bifes 
do cachaço, bifes do lombo, bifes da perna, entremeada, 
e strogonoff. Aproveitámos esta oportunidade para 
procurar o melhor consumível, que otimizasse o espaço 
ocupado no frigorífico com a menor quantidade de PET 
de forma a diminuir a pegada carbónica.

Com este produto, a marca posiciona-se como 
líder na inovação: fomos os primeiros distribuidores 
portugueses a terem corte fino em embalagem fina.

FINíSSIMOS 

A
na Sofia Jurom

ito, N
uno P

ita

A nova gama de frutos secos de marca Continente 
tem uma segmentação diferenciadora, inovadora 
face ao resto do mercado, com imagem apelativa ao 
consumidor e com novos patamares de preço. Os 
principais objetivos incluíram potenciar o negócio 
atual, desenvolvendo uma segmentação clara entre 
diferentes tipos de consumo; a criação de patamares

de preço claramente identificados; a uniformização 
de gramagens tendo em conta a segmentação; e des-
sazonalizar o consumo de frutos secos – atualmente 
uma proporção muito elevada das vendas recai nos 
meses de novembro e dezembro.

Com o reposicionamento da gama fomos pioneiros na 
segmentação da gama de frutos secos em Portugal. Em 
abril de 2014, o primeiro mês completo de vendas após 
estas alterações, as vendas da categoria subiram na 
casa dos dois dígitos e os novos artigos já representam 
mais de 15% das vendas da gama.

Com esta diferenciação consolidámos a nossa liderança 
na venda a retalho de frutos secos e conseguimos 
oferecer aos clientes maior variedade de produtos e 
uma compra mais clara e fácil.

RENOVAÇÃO DA GAMA
DE FRuTOS SEcOS 

15% das 
vendas

5 novos 
produtos
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As misturas de legumes pré-preparados para sopa 
não indicavam a melhor forma de as cozinhar. Para 
aliar a conveniência à preparação de sopas, decidimos 
introduzir na gama de artigos um produto inovador, que 
não existia anteriormente no mercado.

O novo produto inclui todos os vegetais necessários e 
nas proporções certas para fazer a sopa. A confeção, 
cujas instruções estão incluídas no produto, é muito 
simples: o cliente apenas tem de levar ao lume e 
adicionar um litro de água, sal e azeite. Ao longo do 
processo mais de vinte misturas de legumes diferentes 
foram testadas, tendo estas sido desenvolvidas em 
conjunto com o fornecedor.

O lançamento deste novo conceito veio impulsionar 
novamente as vendas desta categoria de produtos. 
As vendas de preparados de sopa duplicaram logo no 
segundo mês de vendas, e a nova gama representa 
agora mais de 60% das vendas de preparados de sopa.

bASE DE SOPAS PARA
cOzINHAR FÁcIL&bOM 

Vendas 
duplicaram

S
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a 
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m
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Recentemente, vários blogs e programas de cozinha 
começaram a disseminar novas tendências no 
consumo de carne maturada. A distribuição portuguesa 
não tinha disponível este tipo de carne, pelo que 
desenvolvemos e iniciámos a comercialização de uma 
gama de marca Continente, uma carne de sabor e 
tenrura inconfundíveis.

Esta carne exige condições de conservação distintivas 
para realçar as suas características organoléticas 
durante o processo de maturação, nomeadamente 
de tenrura e sabor. A gama conta atualmente com 
dez referências, disponibilizadas de forma simples ou 

em temperados com sabores tradicionais. uma das 
importantes características desta gama é o aumento 
do tempo de vida útil do produto de 7 para 21 dias.  
Foi trabalhada a perceção de preço, apesar de se tratar 
de um produto de características superiores. 

Com este lançamento fomos os primeiros distribuidores 
portugueses a ter este tipo de oferta ao consumidor. 
Apesar do seu recente lançamento, esta gama registou 
vendas muito interessantes e representa já um peso 
considerável nas vendas da categoria de bovino.

cARNE MATuRADA
cONTINENTE 

Período 
de validade 

triplicou
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A nossa visão estratégica para a categoria de bricolage 
nas lojas Continente visa a aposta numa gama dedicada 
à casa e uma implementação simples organizada em 
quatro grandes áreas: pintar, colar, reparar, e arrumar.

Com este conceito em mente criámos uma área 
de raiz na loja Continente de Cascais, readaptando 
o macro layout da categoria. Revimos a gama, 
através do foco na simplicidade e na cobertura das 
principais necessidades desta secção e reduzindo 
o número de marcas. A gama foi otimizada em 25%, 
facilitando a escolha dos clientes, e ajudando-os a 

encontrar mais rapidamente o produto que procuram 
e consequentemente a melhorar a experiência de 
compra.

A nova área de bricolage representa uma enorme 
diferenciação face a outros retalhistas alimentares e 
até especialistas, trazendo para as nossas lojas uma 
forma de apresentação inédita.

Desde a criação desta área que a loja teve um 
acréscimo de vendas de 9%, bastante acima da média 
histórica e das lojas próximas geograficamente.

NOVA ÁREA DE bRIcOLAGE
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As lojas de conveniência em estações de serviço são 
locais de elevado tráfego onde até recentemente não 
se vendiam artigos de parafarmácia. Estabelecemos 
por isso uma parceria entre a Well’s e a Galp.

Disponibilizámos medicamentos e produtos farma-
cêuticos com acesso 24 horas por dia em lojas de 
conveniência da Galp em autoestradas, através do 
conceito de armário Well’s. Selecionámos uma gama 
Well’s especificamente para venda em três lojas 
Tangerina: Aveiras, Telheiras e Oeiras. Os artigos são 

vendidos num armário fechado que respeita as condi-
ções necessárias à venda de medicamentos não 
sujeitos a receita médica.

Numa operação da Galp que conta com a supervisão 
técnica da Well’s, este conceito já se encontra presente 
em três postos de abastecimento, oferecendo um 
serviço de maior conveniência a todos os nossos 
clientes. Além do incremento de vendas reforçámos a 
notoriedade da Well´s e a perceção de inovação desta 
insígnia.

VENDA DE ARTIGOS
wELL’S EM LOJAS
GALP TANGERINA 

Em 3 
lojas Galp 
Tangerina

Mais 9% 
vendas
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Até recentemente produzíamos dois catálogos se-
mes  trais, cada um apresentando parcialmente a gama 
permanente de casa. A abordagem era aspi ra cional e 
organizada por ambientes. Sentimos que conseguíamos 
desenvolver um catálogo mais voca cionado para a 
venda mostrando de forma mais clara e vendedora toda 
a oferta casa.

Criámos o novo catálogo “Casa com Vida”, um catálogo 
único anual de 2014-2015, que apresenta mais de 
2000 artigos e de 100 dicas e sugestões e mostramos 
as tendências que deram origem aos artigos exclusivos 
da marca Kasa. Como elemento complementar de 
comunicação produzimos 27 filmes que dão vida extra 
ao catálogo.

O catálogo apresenta num novo formato a organização 
da gama, é mais claro, direto, potenciador da venda e 
intemporal na utilização. Reforça as lojas Continente 
como destino para os artigos de casa, em alinhamento 
com o core business alimentar.

Conseguimos aumentar as vendas destes artigos, 
reforçámos o posicionamento estratégico do 
Continente nesta área de casa e melhoramos a 
imagem da marca Continente.

cATÁLOGO ANuAL
“cASA cOM VIDA”

2000 
products
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A unidade de negócio de casa ambicionava apostar 
no ambiente nas lojas Continente com espaços 
inovadores e soluções de decoração que tornassem o 
espaço único, com muito destaque e poder de atração.

Transformámos o espaço das campanhas promocionais 
com aproveitamento das colunas para apresentação e 
massificação de artigos. Criámos prateleiras suspensas 
que funcionam como montras das campanhas. 
Desenvolvemos novas formas de exposição de gama 
e apresentação de novidades, e envolvemos as lojas no 
processo de criação da decoração.

Com este projeto, que contribuiu para um aumento 
de 3% das vendas desta unidade, conseguimos im-
plementar melhores campanhas promocionais, com 
ambientes inspiracionais. Conseguimos maior dife-
renciação das lojas Continente, colocando o nosso 
universo de casa ao nível das lojas especializadas.  
O Continente é agora reconhecido como um espe-
cialista de artigos para a casa e as campanhas são 
agora mais visíveis, logo desde a entrada da loja. 

MERcHANDISING
cAMPANHAS cASA 

Alda Delicado, Maria João Barbosa, Branca Costa, Carlos Silva, Manuel Fonseca, Rafael Rosas, Sónia Silva, Francisco M
orais, Cristina S

ousa

As lojas Continente vendem uma grande variedade de 
artigos de cultura, no entanto percebemos que para o 
cliente a perceção não correspondia a esta realidade.

Repensámos por isso o espaço de cultura. Revimos 
o equipamento, decoração e gama para oferecer ao 
cliente um espaço especializado e dedicado. O novo 
conceito inclui espaços dedicados ao conforto dos 
nossos clientes e reforça o nosso crescente foco na 
especialização. O novo ambiente é lúdico e acolhedor 
para as crianças, aumentando o seu interesse pela 
leitura. Reforça ainda a loja como destino para a 
compra deste tipo de artigos.

Implementámos a primeira abordagem ao conceito na 
loja Continente Gaia Shopping.

O feedback dos clientes foi excelente e é visível o seu 
nível geral de satisfação. As vendas aumentaram em 6 
pontos percentuais face a anos anteriores e a outras 
lojas da região. Em paralelo, conseguimos alcançar 
uma importante aproximação do ambiente loja ao dos 
principais concorrentes do retalho especializado.

NOVO ESPAÇO DE cuLTuRA

Vendas 6pp 
acima  

da média

Mais 3% 
vendas
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Da interrogação “Como utilizar QR Codes de forma 
inovadora e criativa e que gere interesse para os 
nossos clientes?” surgiu a oportunidade de criar uma 
experiência verdadeiramente enriquecedora, fundindo 
o mundo real e online.

Criámos um website (normal e móvel) onde os nossos 
clientes poderiam criar etiquetas com QR Codes 
personalizados, apontando para vídeos gravados por si 
com dedicatórias. Depois de impressas estas etiquetas 
eram coladas pelos próprios clientes em presentes a 
oferecer aos seus entes queridos.

A inovação desta ação foi premiada em Maio de 2014 
com a distinção “Prémio Digital” atribuída pela revista 
Meios e Publicidade.

O website de criação das etiquetas recebeu mais 
de 100.000 visitas e foram gerados mais de 5000 
QR Codes. O vídeo preparado para o Dia da Mãe foi 
visualizado mais de 117.000 vezes em apenas 5 dias.

PRESENTES cOM VIDA 
Ricard

o Este
ves, Jo

sé Carlos Salvado

As lojas Continente de menor dimensão não possuem 
espaço suficiente para a venda da gama de farmácia. 
Desenvolvemos por isso um novo conceito de lojas 
Store in Store da Well’s, tendo sido implementado 
nas lojas de Matosinhos Sul e Continente Modelo 
Seminário, e enquadrando-se na loja anfitriã de forma 
diferente do que tinha sido feito até então. As barreiras 
físicas entre a Well’s e a loja anfitriã foram esbatidas, 
mantendo a identidade Well’s e delimitação clara de 
espaço para o cliente.

A solução desenvolvida responde às limitações de 
espaço e otimização de recursos e permite a venda 

de artigos da Well’s em locais onde de outra forma 
não seria possível. Garante acesso permanente a 
produtos farmacêuticos e medicamentos dentro de 
um supermercado, disponibilizando em contínuo a 
venda assistida, quer através de uma pessoa da Well’s, 
quer de uma pessoa da loja anfitriã.

Com mais de 77.000 clientes por ano, o novo formato 
representa maior conveniência, inovação e serviço ao 
cliente em horário alargado, e é um fator adicional de 
rentabilização de espaço.

NOVO ESPAÇO wELL’S 
NAS LOJAS cONTINENTE 

Mais 77.000 
clientes  
por ano

100.000 
visitas
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O desenvolvimento comercial das nossas marcas 
passa cada vez mais por uma presença omnicanal, que 
permite aos nossos clientes realizar todas as operações 
em todos os ambientes e plataformas. O website 
anterior da Sport Zone não dava visibilidade a todos 
os artigos e não era transacional, limitando a criação 
de uma ligação com o cliente. Seguindo a recente 
estratégia omnicanal da Sport Zone, desenvolvemos 
um novo website de raiz, integrado com todas as lojas 
nacionais e com o cartão de fidelização.

O novo site transacional oferece acesso a toda a gama 
e oferece ao cliente uma experiência de navegação 
mais próxima de agir no momento de compra graças 
a uma estrutura que permite que o mesmo artigo 
seja encontrado pelo caminho mais conveniente (por 
desporto, marca ou género). Os clientes podem agora 
comprar online e receber em casa ou recolher em loja, 
assim como comprar em loja e receber em casa.

Os resultados são expressivos e prometedores, com 
destaque para as vendas, que ultrapassaram 1 milhão 
de euros, e para os 40% das compras online que foram 
levantadas em loja, permitindo maior integração entre 
os canais online e offline.

NOVO wEbSITE
TRANSAcIONAL
DA SPORT zONE 

Diana D
ias, P

aula Cruz, Mónica Gonçalves

Para ajudar os pais a melhor proteger os seus filhos a 
Zippy lançou duas linhas de t-shirts com proteção anti-
ultravioleta.

uma das linhas, em puro algodão, macia e confortável, 
apresenta um fator de proteção 30, para usar no  
dia-a-dia. A outra possui um fator 80, uma proteção 
elevada, feita com mistura de poliamida, elastano e 
mais adequada para a praia, desporto e ar livre.

A maior inovação desta proposta está relacionada 
com a metodologia escolhida para garantir o fator de 

proteção. A Zippy escolheu a norma u801, considerada 
a mais rigorosa e a mais exigente, por combinar e 
melhorar as diferentes normas anteriores. Este método 
avalia o desempenho das peças quando estas estão 
molhadas, esticadas e coladas ao corpo, mas também 
após o desgaste e uso continuado, garantindo desta 
forma que, mesmo em condições mais exigentes, as 
peças mantêm o seu desempenho e grau de proteção.

Desde o lançamento desta gama vendemos mais de 
4000 t-shirts.

T-SHIRTS zIPPy
cOM PROTEÇÃO 

ANTI-uLTRAVIOLETA 

4000
t-shirts 

vendidas

Vendas 
superiores 

a 1M€
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No âmbito do projeto Hiper do Futuro remodelámos 
profundamente várias áreas de loja, de forma a 
proporcionar experiências de compra marcantes e 
inesquecíveis.

uma destas áreas foi a secção de brinquedos, onde 
criámos um conceito de fábrica de brinquedos colorida 
e interativa. Às crianças garantimos um espaço único e 
atraente, divertido e lúdico.

O desenvolvimento e implementação contaram com 
o envolvimento de uma equipa multidisciplinar e de-

correu sem que fosse necessário o fecho da área, sem 
perturbar o bem-estar dos clientes nem prejudicar as 
vendas desta importante parte da loja.

As vendas de brinquedos no Continente de Cascais, 
onde testámos o conceito de Hiper do Futuro, aumen-
taram de forma relativa e absoluta. Com um aumento 
de 5 pontos percentuais acima da média das lojas 
Continente, esta loja destacou-se das restantes lojas 
Continente no ranking de vendas de artigos desta 
secção.

FÁbRIcA DE bRINQuEDOS 
Mário

 Costa
, N

uno Dores, Catarina Simões, Rita Silva, Joana Leitão, Hugo Almeida, Ricardo Viegas

A Worten é o maior retalhista de eletrónica de consumo 
em Portugal. No entanto, sentimos que o conceito de 
loja não demonstrava claramente o foco da marca em 
inovação e tecnologia. Além disso, verificámos que a 
localização das várias tipologias de artigos poderia ser 
melhorada.

Apostámos assim numa renovação profunda do con-
ceito da loja, agora mais tecnológica, sustentada em 
novas abordagens à exposição de produto e conforto 
para o cliente e com melhor visibilidade. Procedemos à 
instalação de equipamentos interativos para comuni-
car conteúdos adicionais e alterámos os ambientes em 

parcerias com fornecedores de referência. O novo con-
ceito foi fundamentado em estudos de cliente, de mer-
cado e best practices internacionais, e materializou-se 
num piloto na loja de Cascais.

As vendas tiveram um aumento muito expressivo 
face às lojas vizinhas. Com um custo de construção 
por metro quadrado semelhante ao da geração 
anterior, e uma otimização da área da loja em 30%, a 
rentabilidade ainda assim aumentou. A comunicação 
das características dos produtos é agora bastante mais 
clara e oferecemos ao cliente uma melhor experiência 
de compra.

NOVO cONcEITO 
DE LOJA wORTEN 

30% 
otimização 

da área 
da loja

Vendas 5pp 
acima da 

média
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A criação e atualização da lista de compras no 
Continente Online é fundamental para os nossos 
clientes poderem organizar com antecedência a sua 
próxima compra.

Até agora, os clientes tinham de utilizar o site do 
Continente Online quando desejavam atualizar a sua 
lista de compras. No entanto, como tal nem sempre é 
possível dada a necessidade de possuir um dispositivo 
com acesso à internet, por vezes é necessário guardar 
a lista em papel.

Com a nova app Listas Continente.pt os clientes 
podem criar e atualizar as listas de compras de forma 
muito cómoda, abrindo a porta da sua despensa e 
lendo os códigos de barras dos artigos que desejam 
adquirir. Finalizada a lista, basta enviá-la para o 
carrinho de compras do Continente Online e finalizar 
a transação em www.continente.pt. A app permite 
ainda a leitura de códigos de artigos noutros lugares, 
tal como as estações de metro de Lisboa e Porto, onde 
estão atualmente expostos murais com os produtos do 
Continente.

APP LISTAS 
cONTINENTE.PT 

  

Frederico Santos, Ricardo M
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A privacidade dos clientes e a segurança do Cartão 
Continente são prioridades máximas para toda a equipa 
do Continente. Esta realiza avaliações em contínuo 
e desenvolve processos de segurança sistemáticos, 
assegurando níveis de serviço superiores.

Implementado em fevereiro de 2014, e surgindo 
como resultado do trabalho conjunto de uma 
equipa internacional, com elementos oriundos de 
Portugal, Brasil e França, este projeto teve como 
objetivo proporcionarmos aos nossos clientes toda a 
tranquilidade na utilização do cartão Continente. Com 
a sua introdução, mais de 100.000 clientes sabem 
que as suas poupanças estão protegidas em todos os 
momentos e circunstâncias.

PIN NO cARTÃO
cONTINENTE 

100.000 
novos PINs

22.000 
downloads
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um dos atributos centrais do programa de fidelização 
do Cartão Continente é o envio de cupões de desconto 
para casa dos clientes.

Com a introdução do sistema de impressão de cupões 
de desconto no sistema de tira vez, os clientes que se 
tenham esquecido de trazer os seus cupões podem 
imprimir por si próprios os cupões a que têm direito à 
entrada da loja.

Ao aproveitarmos equipamento já existente, original-
mente desenvolvido para a impressão das senhas de 

atendimento no interior da loja, os custos deste projeto 
foram relativamente baixos e foi possível estender 
o conceito a um grande número de lojas num curto 
intervalo de tempo.

O tempo de impressão dos cupões foi encurtado para 
metade, representando um ganho de produtividade de 
100.000 euros por mês, e agora os colaboradores do 
balcão de informação estão focados noutras tarefas 
de maior valor acrescentado. Temos um nível de 
utilização de cerca de 60.000 clientes por semana e 
conseguimos aumentar a taxa de rebate.

IMPRESSÃO DE cuPÕES 
DE DEScONTO NO SISTEMA 

DE TIRA VEzLurdes Vilaça, Carlos Silva, Rosário A
lm

eida

Com o objetivo de aumentar a conveniência para o 
cliente procuramos oferecer novos produtos e serviços 
relevantes e desejados nas nossas lojas.

Este projeto consistiu na introdução, em espaços 
próprios das lojas Continente e note!, dos principais 
serviços oferecidos pelos CTT, nomeadamente serviços 
de correspondência, envio e receção de encomendas, 
serviços financeiros, venda de embalagens postais, 
envelopes pré-pagos e carregamentos de telemóveis.

Alcançámos vários benefícios, dos quais se destacam 
o reforço do conceito one stop shop, o incremento do 
tráfego nas nossas lojas e a melhoria da proposta de 
valor das insígnias. O principal benefício é no entanto 
para o cliente, já que agora encontrará estes serviços 
em locais mais de maior conveniência.

O conceito foi inicialmente implementado no 
Continente de Matosinhos, no Fórum Coimbra e na loja 
note! de Torres Novas e desde então já se encontra 
disponível num total de 8 lojas.

cTT NAS LOJAS
cONTINENTE E NOTE!

8 lojas

Poupança 
de €100.000 

por mês
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Dado que a informação sobre os vários desportos se 
encontrava desagregada em vários websites, blogs, 
fóruns e apps, sentimos a necessidade de criar uma 
fonte de informação única, onde o cliente pudesse 
consultar tudo o que é relevante saber sobre cada 
modalidade desportiva.

Foi assim que desenvolvemos o Every Zone, uma 
ferramenta multi-plataforma (web, iOS e Android) 
onde é reunida informação relevante para os principais 
desportos (futebol, corrida, ciclismo e ginásio). Esta 
comunidade desportiva é alimentada com conteúdos e 
funcionalidades Every Zone, dando seguimento a uma 
tendência cada vez mais emergente de partilha online, 
alimentada com conteúdos dos próprios utilizadores 
e onde estes podem dar e receber aconselhamento e 
registar a sua atividade desportiva. 

O Every Zone possui uma área geral onde são 
publicados os conteúdos da comunidade; uma zona 
onde são disponibilizados eventos criados pela Sport 
Zone e pelos seus utilizadores; um mapa de percursos; 
e quatro zonas correspondentes aos principais 
desportos com funcionalidades tal como consultor 
de equipamento; personal trainer com vídeos de 
exercícios e planos de treino e dicas e conselhos.

Sendo a primeira aplicação portuguesa deste género 
a ser desenvolvida de raiz por uma marca de retalho, 
já conta com 3.500 utilizadores registados durante a 
fase de piloto.

EVERy zONE
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Até recentemente, se um cliente não entregasse os 
seus cupões de desconto do Cartão Continente ao 
operador de caixa antes de a compra terminar a única 
forma de poder vir a usufruir dos descontos passaria 
por devolver toda a transação e voltar a registá-la, 
desta vez associando os cupões. Tratava-se de um 
processo moroso para colaboradores e clientes, pelo 
que procurámos melhorá-lo.

O novo serviço de recuperação de cupões no Cartão 
Continente é a resposta. Agora é possível, recorrendo 
ao balcão de informação, associar os cupões a tran-

sações passadas sem necessidade de recorrer à devo-
lução e nova transação, resultando num crédito ime-
diato dos descontos no cartão do cliente.

Desde a implementação deste processo temos re ce -
bido feedback muito positivo por parte dos clientes 
e colaboradores de loja e nos primeiros seis meses 
registámos mais de 100.000 recuperações. Conse-
guimos assim proporcionar um maior conforto, pou-
pamos tempo a clientes e aos nossos colaboradores 
de loja e aumentamos a satisfação dos nossos clientes.

REcuPERAÇÃO DE cuPÕES 

100.000 
cupões em 
seis meses

3500 
utilizadores 

ativos
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Seguindo a sua estratégia de associação aos maiores 
eventos nacionais, apoiando iniciativas relevantes 
para os portugueses e que os aproximem da marca 
Continente, como é o caso da música, voltámos a unir-
nos ao Rock in Rio-Lisboa lançando, na edição que 
celebra os dez anos do evento em Portugal, o Cartão 
Dá Rock.

Através do Cartão Dá Rock efetuámos a pré-venda 
de entrada para o Rock in Rio 2014. Este cartão podia 

ser adquirido até ao final de 2013 com 50% desconto 
em cartão Continente, estando disponível com 25% 
de desconto na sua segunda edição. Vendemos a 
totalidade das 52.000 entradas disponíveis, tendo a 
primeira edição esgotado em mês e meio.

Reforçámos assim o posicionamento do Continente 
como a marca que ajuda as famílias portuguesas, 
proporcionando o acesso a bens fora do seu âmbito 
natural de atuação.

ROcK IN RIO
cARTÃO DÁ ROcK 
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Para além do estímulo visual, identificámos a oportu ni-
dade de apelar a outros sentidos muito ligados ao vinho.

Esta ação consistiu no desenvolvimento de uma ex-
periência sensorial implementada nas lojas Continente 
durante a feira de vinhos de setembro de 2013. Com 
frascos de aromas e tiras de papel, os nossos clientes 
puderam sentir os diferentes aromas das principais 
castas de vinho.

Dos principais benefícios do projeto destacam-se o 
facto de podermos transmitir aos clientes a perceção 
de sermos de especialistas de vinhos, a capacidade 

de partilhar conhecimento e a diversificação da 
experiência dos clientes nas lojas apelando aos vários 
sentidos e a uma ligação emocional ao produto.

Esta edição da feira de vinhos teve um crescimento de 
vendas de 11% face às edições anteriores, para o qual 
esta iniciativa contribuiu.

A ExPERIÊNcIA 
DOS SENTIDOS

5 aromas

52.000
cartões 

vendidos
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O conceito de show food traduz a enorme relevância 
assumida pela comida na agenda pública global. A 
espetacularização dos conteúdos gastronómicos tem 
vindo a ganhar cada vez maior espaço nos media e a 
globalização redefiniu este panorama, gerando novos 
conceitos e experiências.

Aproveitámos a oportunidade de utilizar os meios 
digitais para dar visibilidade aos eventos da marca 

Continente com a transmissão em direto via MEO e o 
site dos eventos - Mega Picnic e Mercado de Sabores. 
O utilizador podia escolher de entre várias câmaras 
em simultâneo, decidindo o conteúdo a que pretendia 
assistir. Fomos a primeira marca a fazer uso desta 
plataforma para transmitir um evento. 

Alcançámos 800.000 utilizadores únicos, com cerca de 
um milhão e meio de acessos nas duas transmissões.

LIVESTREAM
SHOwcOOKING

cONTINENTE

1,5 milhões  
de acessos
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O Natal é sinónimo de magia para crianças e adultos. 
Colocámos por isso a questão: como potenciar o fluxo 
de visitantes nas lojas Zippy durante esta época, 
gerando goodwill para a marca e aumentando as 
vendas?

A solução passou por surpreender e impactar os 
visitantes de dois centros comerciais onde se 
encontram as lojas Zippy. Para tal, concebemos 
uma ação de ativação de marca nas lojas Zippy do 
NorteShopping e Colombo, que consistiu na criação de 
uma montra inovadora com um coro real de crianças 
que, quatro vezes por dia durante cinco minutos, 
cantaram alegres canções de Natal.

Foi uma experiência inovadora, divertida e a que 
ninguém - desde os mais pequenos aos mais idosos 
- ficou indiferente. As equipas de loja onde a ação 
se realizou sentiram um grande envolvimento e 
motivação por parte dos clientes e o volume de vendas 
acompanhou esta perceção.

MONTRA DE NATAL
ORIGINAL DA zIPPy

8 atuações
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Com o regresso às aulas a aproximar-se, sentimos ne-
ces sidade de criar uma campanha promocional forte 
e diferenciada na Zippy, alavancando a emoção dos 
clientes mais novos nas suas primeiras semanas de aulas. 

É desta forma que nasce a Hora do Recreio, uma 
campanha promocional dinâmica, geradora de tráfego 
em loja, vendas imediatas e goodwill para a marca. 
Assim, ao longo da primeira semana de regresso às 
aulas, os clientes puderam usufruir de 50% de desconto 
durante meia hora, duas vezes ao dia. Os momentos 
de início e fim da promoção foram assinalados com o 
toque de uma campainha semelhante à das escolas.

Inicialmente, implementámos esta ação em três lojas 
piloto, tendo sido gerado um aumento significativo de 
transações face ao histórico destas lojas. Esta ação 
beneficiou igualmente do envolvimento das equipas 

na operacionalização, tendo estas sido altamente 
motivadas pelos resultados expressivos.

Com esta iniciativa original e divertida, aumentámos 
em 50% a taxa de conversão, rentabilizando as horas 
de menor tráfego em loja. Devido ao seu enorme 
sucesso, esta ação já teve várias repetições desde o 
primeiro piloto.

HORA DO REcREIO 
DA zIPPy

Bárbara Moreira, Nádia Reis, Alexandra Barnstorf

Pretendíamos aumentar a notoriedade do Continente 
como marca apaixonada pela comida através de um 
programa de televisão dedicado à culinária diferente 
de todos os outros programas e alavancando a 
tendência do show food. Os formatos já existentes não 
tinham margem de manobra para darmos visibilidade 
aos nossos produtos, serviços, valores e perceção de 
retalhista alimentar especialista em gastronomia.

Além de se tratar de uma competição em verdadeiro 
formato de escola, o Chefs’ Academy pretende 
ensinar a cozinhar. Ao longo de doze semanas, doze 
alunos entraram na maior escola de cozinha do país 
onde aprenderam com professores chefs de renome 

nacional. Delineámos um ciclo de doze episódios de 90 
minutos, transmitidos ao sábado, em prime time, na 
RTP. O programa contou ainda com episódios extra tal 
como a edição de Natal e o Chefs’ Academy Kids.

Com 7.500 candidatos, o programa demonstrou 
ser um sucesso. Teve um share médio de 14,4% e 
uma audiência média de 706.000 espectadores. 
Conseguimos ainda preparar a exportação e venda 
deste conceito para um universo mundial; alcançámos 
notoriedade e visibilidade a preços baixos e criámos 
um formato não copiável por estar patenteado 
internacionalmente.

cHEFS’ AcADEMy

706.000 
espetadores

Taxa 
conversão 
aumentou 

50%
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Possuindo uma das páginas de Facebook com mais fãs 
em Portugal, a Worten tinha um desafio de continuar a 
superar-se aumentando ainda mais a sua visibilidade 
online.

Desenvolvemos por isso a campanha O Código Secreto, 
que consiste num passatempo em que alguns códigos 
aparecem em lugares inesperados dos anúncios 
da marca na televisão e YouTube. Os clientes que 
desejassem participar deveriam registar os códigos 
numa aplicação móvel criada para o efeito e o primeiro 
a conseguir fazê-lo para cada anúncio recebia um 
fantástico prémio tecnológico, tal como um tablet ou 
smartphone topo de gama.

Trata-se de uma forma divertida e cativante de envolver 
o público com a marca Worten, obtendo visibilidade 
em vários media e promovendo o envolvimento com 
a marca através de interações entre amigos. Sendo 
uma campanha totalmente inovadora, teve um registo 
total de 260.000 visualizações e mais de 78.000 
participações.

cóDIGO SEcRETO wORTEN

78.000 
participações
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Envolvemos os nossos colaboradores, oriundos de 
várias áreas, na observação de clientes reais acom-
panhando o seu processo de planeamento, escolha e 
experiência de compra. 

Os colaboradores ouviram consumidores na primeira 
pessoa, visitando-os em casa, conhecendo os seus 
hábitos de consumo e acompanhando-os nas compras 
na sua loja habitual, seja ela uma loja Sonae ou da 
concorrência. Este projeto teve início em 2012 e já 
contou com a participação de 325 colaboradores em 
diversos locais do país. 

Fortalecemos a nossa cultura de aproximação 
ao consumidor, e adaptamos melhor as ações 
do Continente às realidades dos clientes. Foi 
igualmente uma excelente experiência para os nossos 
colaboradores. Estes conseguem não só trazer a sua 
experiência junto dos clientes como acrescentar a 
sua própria análise e conclusões em função da sua 
experiência em ambiente de trabalho.

uM DIA NA VIDA 
DO cONSuMIDOR 

325 
participantes
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um dos maiores pontos de consumo de energia elétrica 
nas lojas do retalho alimentar é a refrigeração. Dado 
que muita da energia calorífica gerada pelo sistema de 
refrigeração é dissipada para o meio ambiente existe a 
necessidade de implementação de medidas eficientes 
e economicamente viáveis que promovam a poupança 
de energia.

uma das soluções encontradas passou pelo apro-
veitamento desta energia dissipada, redirecionando-a 
para o aquecimento de águas.

Aplicámos tampas de vidro nas arcas congeladoras, 
mantendo melhor o frio no seu interior e reduzindo a 
energia necessária para arrefecimento após aber tura 
e fecho das portas. Aplicámos portas de vidro duplo e 
iluminação LED em todos os móveis de frio e otimizámos 
as condições de trabalho da central frigorífica.

Alcançámos uma redução de até 40% do consumo 
energético do frio. Os produtos estão agora sujeitos a 
menores variações de temperatura, garantindo melhor 
qualidade para o cliente. Reduzimos a quantidade 
de gás aplicado nas centrais de refrigeração assim 
como a quantidade de CO

2
 emitido para a atmosfera, 

diminuindo o impacto ambiental.

GREEN cOOL

A equipa de Relações Laborais identificou a opor-
tunidade de reduzir o tempo de resposta a questões 
recorrentes do foro laboral aos clientes internos, 
através da construção de uma aplicação que permitisse 
não só reunir mais eficazmente informação relevante 
para a tomada de decisão jurídico-laboral, mas também 
favorecer a permanente atualização de conteúdos 
nesta matéria.

Na nova aplicação de Gestão de Conhecimento, cada 
tema central desta área está organizado em subtemas 
que por sua vez contêm doutrina, jurisprudência, legis-

lação, minutas, atividade inspetiva e FAQs relacionadas 
com cada uma das temáticas identificadas pela equipa 
facilitando a sua posterior utilização em processos 
similares.

À maior facilidade e rapidez no acesso e gestão de 
conhecimento, em que houve uma redução de 33% do 
tempo de resposta a pedidos internos, alia-se o término 
das tarefas repetidas pelos elementos da equipa e 
a homogeneização das respostas a dar ao cliente.  
Os temas são atualizados com regularidade, incentivan-
do a equipa à atualização contínua de conhecimentos.

GESTÃO 
DE cONHEcIMENTO 

Tempo 
de resposta 

diminuiu 
33%

Redução 
40% 

consumo 
energia
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A oportunidade de melhorar o planeamento estruturado 
e a informação relativa às diversas fases de processo de 
obra em loja, seja para construção seja para remodelação, 
levou à aplicação de metodologias Kaizen.

O SIM Project instigou as mentes dos colaboradores de 
várias áreas para a mudança contínua em processos 
executados de forma tradicional – e tipicamente de 
baixa produtividade. É uma metodologia alicerçada 
nos princípios SIM (Sistema de Implementação de 
Melhorias), com base em Kaizen, e consiste na criação 
de mapas de análise de todas as etapas do processo de 
obra desde a sua aprovação à sua conclusão.

Conseguimos reduzir os tempos de execução das 
diversas tarefas. Antes da implementação, o prazo 
médio total estimado para a execução de obra e fecho 
de projeto era de 330 dias em lojas Continente e 264 
dias em Continente Modelo, sendo agora de 300 e 
240 dias respetivamente, isto é, houve uma redução 
de 9% da duração da obra. Esta é uma redução muito 
significativa, alcançada nas etapas de planeamento, 
execução e fecho do projeto.

PROJETO SIM
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Num contexto de aumento dos custos com a energia 
elétrica e em que a iluminação representa cerca de 
25% do consumo de energia elétrica numa loja do 
retalho alimentar, desenvolvemos soluções eficientes 
e economicamente viáveis de promoção da poupança 
energética e redução do impacto ambiental.

uma das melhores formas de poupança de energia 
consiste na instalação de equipamentos de iluminação 
com tecnologia LED, no entanto o desafio é manter os 
mesmos índices de iluminação e conforto visual para 
clientes e colaboradores.

Conseguimos atingir estes objetivos na loja Continente 
Bom Dia de Alvalade, que abriu ao público com 
instalação total em LED. É um exemplo de pioneirismo, 
responsabilidade ambiental e baixos custos de 
manutenção, na empresa e no retalho nacional e 
conseguimos reduzir o consumo de energia elétrica 
em 28%.

ILuMINAÇÃO LED 

Redução 
28% 

consumo 
energia

-9% tempo 
de obra
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Com a definição de um novo modelo operativo, tornou-
se necessário elaborar e disponibilizar às lojas uma ferra -
menta que compilasse toda a informação rela cionada, 
assim como outros indicadores de apoio à gestão de loja 
que se encontravam dispersos em vários sistemas. 

Desenvolvemos por isso internamente o Painel de 
Indicadores de Negócio, um documento partilhado 
diariamente e centralmente, para que sirva de suporte 
à comunicação dos resultados consolidados do dia 
anterior. Esta ferramenta reúne a informação de gestão 
necessária à gestão de loja num único documento, de 
acesso rápido e leitura fácil.

Com esta nova ferramenta estimamos que, em média, 
a loja ganhou entre 30 a 45 minutos por dia, equivalente 
a 2.900 dias de trabalho por ano em todas as lojas, 
para dedicar à operação de loja e consequentemente 
mais tempo dedicado ao cliente, levando a uma maior 
produtividade, eficiência e foco na venda.

PAINEL DE INDIcADORES
DE NEGócIO DA wORTEN 
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A área de logística enviava diariamente aos 
fornecedores um email com informação sobre as 
ocorrências registadas no aplicativo de gestão de 
informação das portarias dos entrepostos nesse dia. 
Tendo em conta o elevado número de ocorrências 
registadas por dia em cada entreposto e atendendo ao 
facto do email ser redigido manualmente, esta tarefa 
consumia bastante tempo.

Para evitar este procedimento, moroso e sujeito a 
erros, desenvolvemos uma ferramenta que permite 
identificar, editar e enviar automaticamente estes 
emails. Foi um desenvolvimento totalmente interno 

à própria área, a partir da informação registada 
no aplicativo de gestão de portarias. Foi ainda 
desenvolvido um template para as mensagens.

Com a implementação desta ferramenta necessitamos 
agora apenas de alguns minutos para identificar 
as 13.000 ocorrências anuais nos entrepostos e 
comunicá-las aos 1500 fornecedores abrangidos. 
Todas as ocorrências são enviadas com o mesmo 
template, sendo assim possível uniformizarmos estas 
práticas de trabalho. Conseguimos ainda que houvesse 
uma partilha de conhecimento entre os intervenientes 
da cadeia de abastecimento.

ENVIO AuTOMÁTIcO
DAS OcORRÊNcIAS 

AOS FORNEcEDORES 

13.000 
ocorrências 

por ano

Ganho
de 2900 dias 

por ano
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As tarefas de trabalho de retaguarda e de atendimento 
ao cliente eram até recentemente realizadas por 
colaboradores das mesmas secções. Como tal, em 
alguns momentos poderia não haver colaboradores 
disponíveis para a realização de todas as tarefas 
necessárias.

Para resolver este problema aliámos os conceitos 
Kaizen de muda – atividades sem valor acrescentado 
– e de mizusumashi – concentração do muda num 
colaborador – para libertar o resto da equipa para 
serviço ao cliente, consideradas atividades com valor 
acrescentado.

Criámos assim novas equipas que executam tarefas 
partilhadas entre as várias áreas de frutas e legumes, 
peixaria, charcutaria e talho: a preparação dos locais 
de trabalho, a receção, transporte e reposição de 
mercadoria, organização de toda a retaguarda, 
arrumação da mercadoria e tratamento dos 
subprodutos da reposição.

Após a criação deste conceito em três lojas, testámos 
a solução e confirmámos os benefícios, que incluem 
poupança de 3 horas por dia/loja, equivalentes a mais 
de 700.000 euros por ano, maior foco e eficiência e 
maior satisfação dos nossos clientes. O projeto já foi 
alargado a todas as lojas Continente Modelo.

PROJETO uNO
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Com a necessidade de abastecer lojas com restrições 
de acesso e tendo em conta o número de viaturas 
rígidas disponível, identificámos uma importante opor-
tu nidade de otimização e rentabilização da nossa frota 
de camiões.

Tivemos em conta vários critérios, tais como a redução 
da poluição sonora nos processos de descarga, 
redução da utilização de viaturas por dia de entrega, 
maior facilidade de condução nas manobras junto aos 
locais de descarga e rentabilizar os meios existentes. 
A solução encontrada, em parceria com o fornecedor 
de semirreboques Reta, designa-se por semirreboque 
city trailer.

Integrámos dois semirreboques na frota do entreposto 
na Azambuja, tendo conseguido aumentar a capacidade 
de carga de 18 para 24 paletes, e reduzir o ruído gerado 
durante as descargas noturnas para menos de 60dB.

SEMIRREbOQuES
cITy TRAILER 

Poupança 
anual 

€700.000

Mais 50% 
capacidade 

paletes



L IVR O DE INOVAÇÃO NO RETALHO 2014 89

INOVAÇÕES ·  PROcESSOS

N
el

so
n 

Mira
nda 

O processo de auditoria e inventariação de equipa-
mentos imobilizados nas lojas, entrepostos e direções 
centrais era, até recentemente, bastante complexo e 
moroso, obrigando a tarefas manuais. Este trabalho 
baseava-se em extensas listagens em papel e fitas de 
etiquetas pré-atribuídas. Centralmente, era morosa a 
tarefa de replicar a informação recolhida nas listagens 
em papel para o sistema central.

Para ultrapassar estas dificuldades desenvolvemos um 
sistema de automatização e otimização do processo 
de inventariação e auditoria de ativos. Substituímos 
as listagens em papel por um suporte eletrónico 
em tablet e efetuámos a leitura ótica das etiquetas. 
Atualmente, atualizamos os dados online, reduzindo o 
tempo necessário para execução das tarefas.

A nova aplicação teve um custo bastante reduzido, é 
adaptável a vários cenários, e a informação recolhida é 
agora mais fiável. O tempo de auditoria e inventariação 
de 400.000 equipamentos em 1.100 localizações foi 
reduzido em 25%, permitindo à equipa incrementar as 
ações de controlo de ativos..
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A nossa dinâmica promocional agressiva no retalho 
gera a necessidade de atualização contínua dos ele-
mentos de decoração, nomeadamente nos de comu-
nicação de preço dos artigos das campanhas em curso. 
A criação de decoração informaticamente era efetuada 
loja a loja, levando a assimetrias na comunicação e 
consequentes lapsos.

Este projeto consistiu na concentração da produção 
informática da decoração numa loja e na criação de 
uma norma de rotação da responsabilidade de exe cu-
ção dos elementos de comunicação visual. Desenvol-

vemos ainda uma norma de partilha de sinalética para 
uniformizar a comunicação em todas as lojas.

 

DEcORAÇÃO DE LOJA 

Inventário 
25% mais 

rápido

Poupança 
27.000 horas 

por ano
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Até recentemente, recorríamos a vários ficheiros 
Excel muito pesados, com informação pouco robusta e 
flexível e sem uma imagem real do produto, para apoio 
às vendas do canal wholesale da Zippy para clientes 
diretos e comercial – agentes e distribuidores.

Foi neste contexto que desenvolvemos o EaZY_Sales, 
uma plataforma de venda para este canal que 
centraliza toda a informação. A aplicação, desenvolvida 
com recursos próprios internos, gera catálogos 
dinâmicos em vários formatos, tal como Excel e PDF. 
Conseguimos assim apresentar a gama de 7000 
artigos da Zippy sempre atualizada e direcionada para 

cada mercado, incluindo especificações, fotografia e 
preços em euros e na moeda local de cada geografia.

Com este desenvolvimento temos agora uma 
ferramenta de seleção de produtos para franchising 
e de suporte às vendas: advance; in season; flash/
promotional; e reposição. O projeto veio também 
normalizar o formato de encomendas e reduzir a 
necessidade de mostruários e de visitas a clientes. 
Adicionalmente, e da perspetiva do colaborador, é 
agora possível gerir de forma robusta e transparente o 
preço de venda ao franchisado.

EAzy_SALES
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As auditorias de preço e ruturas realizadas às lojas 
do retalho alimentar e Well’s no âmbito do programa 
Satisfação Cliente eram efetuadas com suporte em 
papel e com introdução manual dos dados em sistema 
após recolha destes. Adicionalmente obrigavam à troca 
de emails entre fornecedores, a Direção de Estudos de 
Mercado e lojas, resultando num processo moroso e 
sujeito a erros.

Desenvolvemos um portal com a finalidade de apoiar 
as tarefas de realização, monitorização e análise destas 
auditorias. As auditorias passaram a ser realizadas 
com suporte digital, com acompanhamento em tempo 
real, permitindo às lojas realizar ações corretivas ime-
diatamente e eliminando a troca de centenas de emails. 

Com um ganho de produtividade de 130 dias de trabalho 
por ano, a automatização destes processos permitiu 
diminuir erros de introdução de dados, tornou o processo 
mais simples e permitiu a libertação de recursos para a 
elaboração de análises mais aprofundadas e com maior 
visibilidade para o negócio.

PORTAL DE AuDITORIAS
– PROJETO SATISFAÇÃO

cLIENTE 
7000 

artigos

Ganho 130 
dias por ano
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Detetámos a oportunidade de melhorar o sistema de 
incentivos, de forma a recompensar devidamente o 
desempenho dos nossos colaboradores.

Alterámos por isso a forma de atribuição de bónus aos 
colaboradores destas lojas, inculcando-lhes o ADN da 
Worten. O sistema de incentivos inclui agora prémios 
por objetivos de vendas em função de KPIs medidos 
pela empresa de forma transversal. A formulação dos 
objetivos passou a ter em conta a capacidade de venda 
de cada indivíduo e da equipa como um todo.

Com este novo sistema, mais de 80% das vendas 
são assistidas por colaboradores, alcançámos uma 
melhoria significativa das vendas; aumentámos em 
mais de 20% a venda de serviços associadas a produtos; 
damos maior atenção à venda direcionada com foco no 
cliente; e o prémio de vendas a receber no final do mês 
dos colaboradores das lojas também aumentou.

SISTEMA 
DE INcENTIVOS ADN
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Desenvolvemos uma nova metodologia que visa uma 
melhor preparação, acompanhamento e medição dos 
resultados dos nossos principais lançamentos de novos 
produtos de inovação tecnológica e disruptivos em 
todas suas as vertentes.

Esta metodologia consiste na identificação prévia e 
coordenação entre as diferentes áreas da empresa e 
fornecedores quanto às dimensões e critérios que terão 
que ser trabalhados em cada um dos lançamentos, 

de finição dos objetivos conjuntos, quantitativos e 
qua litativos, e específicos para cada lançamento e, 
pos  teriormente, avaliação dos resultados obtidos e 
utilização das lições aprendidas em futuros projetos.

Os lançamentos da Playstation PS4, robot de cozinha 
Moulinex e dos últimos smartphones Samsung foram 
realizados à luz da nova metodologia, tendo sido 
registados aumentos significativos da notoriedade da 
inovação e da quota de mercado em 90%.

LANÇAMENTOS
EFIcIENTES 360°

80% de 
vendas por 

colaboradores

Quota 
mercado

em média
+90%
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Com a implementação da metodologia Kaizen nas 
lojas Worten em Espanha (Kaiwin), detetámos a 
necessidade de controlar e dar seguimento às ações a 
realizar, no mais curto intervalo de tempo possível.

Este projeto consistiu na realização de melhorias na 
plataforma de Comunicação TDI nas lojas Worten em 
Espanha. Para tal, criámos nesta plataforma um módulo 
sobre o Improve Our Work (IoW: programa de melhoria 
contínua) com vista a informar os colaboradores das 
lojas sobre todo o tipo de informação relacionada com 
Kaiwin e IOW. Criámos também uma caixa de e-mail 
para onde os colaboradores das lojas pudessem enviar 
as suas ideias e sugestões de melhoria da empresa.

Atualmente, todas as lojas estão alinhadas com a 
filosofia Kaizen, tendo sido implementados os seus 
princípios fundamentais, o que se traduz em lojas mais 
organizadas, proporcionando melhores condições de 
trabalho aos colaboradores. As ideias são recolhidas 
mensalmente pela equipa Kaiwin para análise do 
Comité de Decisão e sua seleção para implementação. 
Até ao momento desenvolvemos 3 boas práticas, 
e recebemos 30 novas ideias, das quais 7 foram 
consideradas para implementação.

cAIxA DE IDEIAS 
E GEMbA wALK  

Dada a variedade de canais de comunicação entre 
entrepostos e lojas o processo de medição, análise e 
avaliação do tratamento de reclamações e solicitações 
dos diversos intervenientes da cadeia abastecimento 
através da aplicação de suporte à atividade de ligação às 
lojas não era suficiente.

Desenvolvemos por isso uma base de dados, atualizada 
mensalmente, que permite a consulta e monitorização 
dos indicadores acima referidos tratados pela equipa 
de ligação às lojas e com origem nos 13 entrepostos, 
transportes, 500 lojas, direções comerciais, 
aprovisionamento e de qualidade.

As alterações nas práticas de trabalho incidiram na 
criação de registos na aplicação de suporte à ligação às 
lojas, introdução da criação de registos pelas direções de 
aprovisionamento em substituição do email e reforço 
da necessidade de contacto com origem nas lojas 
exclusivamente através desta aplicação.

Com a implementação deste projeto melhorámos o 
serviço ao cliente interno (as lojas) e uniformizámos as 
práticas de trabalho e do serviço prestado.

bASE DE DADOS
DE cOMuNIcAÇÃO ENTRE

ENTREPOSTOS E LOJAS
Desenvolvidas 

3 boas 
práticas

13 
entrepostos
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Até ao momento, para podermos ter visibilidade central 
da segurança e manutenção das lojas Worten em 
Espanha era necessário realizar pequenas auditorias 
internas, efetuadas pelo próprio diretor de loja. Não 
existia visibilidade transversal dos níveis de segurança, 
manutenção, imagem e controlo de processos de cada 
loja, tanto a nível regional como nacional.

Desenvolvemos por isso um sistema de avaliação de 
loja onde podemos verificar o estado de cada uma, 
tendo por base pontuações atribuídas em função 
dos vários fatores que contribuem para a situação de 
segurança. A partir das direções centrais envolvidas 
podemos conhecer, a cada momento, o estado da loja 

e se há ações concretas a concretizar. É possível ver 
relatórios loja a loja e verificar a evolução de indicadores 
ao longo do tempo. 

Foi igualmente definido um procedimento de avaliação 
tendo em conta os seguintes parâmetros: segurança, 
5S (Kaizen), manutenção, funcionamento de linhas de 
caixa e imagem da loja.

Com a implementação destes procedimentos nas 47 
lojas Worten em Espanha, registou-se uma melhoria 
generalizada nas lojas, nomeadamente ao nível das suas 
características de segurança e manutenção, tornando-
as mais agradáveis e confortáveis para os clientes.

MóDuLO DE AVALIAÇÃO
DE LOJAS

47 lojas 
worten em 

Espanha
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No contexto atual de crescente competitividade 
consideramos o capital humano um ativo crítico e 
distintivo da nossa organização, o que torna a sua 
gestão cada vez mais exigente e complexa. Com um 
volume de informação crescente e a necessidade de 
acesso em prazos cada vez mais curtos e formatos 
cada vez mais ágeis, implementámos o HR Analytics, 
uma solução de dashboard que permite a consolidação 
de indicadores de apoio à gestão e desenvolvimento 
das nossas pessoas. 

Até recentemente, a publicação de indicadores de 
gestão de recursos humanos estava dispersa em 
diferentes relatórios, com momentos de publicação e 
formatos variados. A produção de dados era morosa, 
manual e por isso sujeita a erros.

A nova solução, utilizada por mais de 100 colegas, per-
mite o acesso à informação num único formato dis-
ponível a qualquer hora e a partir de qualquer lugar. 
Disponível online, permite que os principais utilizadores 
possam de forma autónoma, ágil e eficaz, focar na análise 
de indicadores estratégicos de recursos humanos.

HR ANALyTIcS

100 
utilizadores
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Na Sonae Management & Leadership Academy reu-
nimos colaboradores, oradores e escolas num evento 
aberto à reflexão e debate dedicado à gestão de 
talento e liderança.

Contámos com a presença de 9 oradores: Ricardo 
Monteiro, presidente executivo da Havas Worldwide 
como keynote speaker; Tiago Forjaz, chief dream 
officer da Might World como moderador do painel 
Talent Fest e com sete outliers que partilharam as suas 
histórias e exploraram as diferentes etapas da jornada 
do talento - Descoberta, Confirmação, Transpiração, 
Inspiração, Mentoria, Superação e Reconhecimento - 

Alexandre Farto (aka Vhils); Filipa Elvas (maratonista); 
Inês Gonçalves (investigadora no INEB); Joana Carneiro 
(maestrina); João Medeiros (editor na Wired); José 
Paixão (arquiteto na Arrebita!Porto) e Ruben Alves 
(realizador de cinema). O evento integrou também 
um espaço com a presença de stands apresentando a 
oferta formativa de escolas de gestão de topo.

A sessão caracterizou-se pelos momentos de partilha 
em que os oradores falaram das suas perspetivas e 
experiências pessoais e profissionais. Foi um evento 
enriquecedor, inesperado e experiencial para os mais 
de 300 colaboradores que participaram.

FOSTERING TALENT DAy
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Em outubro de 2013 organizámos a nossa primeira 
hackathon na universidade do Porto, um evento que 
juntou cerca de 100 estudantes daquela instituição 
durante 29 horas seguidas e que aliou a criatividade à 
utilização das novas tecnologias de desenvolvimento 
de software para o desenvolvimento de protótipos de 
soluções móveis para a loja online do Continente. 

Depois do enorme sucesso da primeira edição 
decidimos levar este conceito para Espanha, onde as 
insígnias do retalho especializado já têm uma presença 
e volume de negócios bastante significativos. O novo 

desafio tinha como objetivo propor e desenvolver novas 
aplicações de tecnologias mobile ao negócio online da 
Worten em Espanha, tendo participado 90 estudantes 
de variadas universidades de Madrid. Num ambiente de 
criatividade, entusiasmo e descontração, vivemos uma 
maratona de desenvolvimento de software no Parque 
Científico de Madrid, desenvolvendo apps inovadoras. 

O evento foi caracterizado pela qualidade das 20 
propostas idealizadas e desenvolvidas, surpreendendo 
o júri, composto por elementos da Sonae e do próprio 
Parque Científico.

AGILE MARATHON
300 

participantes

90 
estudantes
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O Programa Contacto é uma iniciativa anual com 
o objetivo de identificar e recrutar jovens para os 
quadros das Empresas Sonae. Este ano procurámos ter 
uma abordagem distinta e diferenciadora ao nível do 
processo de seleção para os Estágios Contacto 2014, 
lançando o Sonae Innovation Quest.

Os 60 participantes, organizados em equipas de dois 
a três elementos e orientados por um mentor, foram 
desafiados a conceber e desenvolver uma ideia de 
negócio para as nossas empresas, evidenciando 
também o seu interesse e motivação para poderem 

vir a integrar a Sonae. Ao desafio inicialmente pro-
posto seguiu-se o Assessment Day, no qual foram 
dinamizadas atividades que permitiram avaliar a ideia 
proposta e também o perfil de cada um dos elementos 
do grupo.

Os grupos apurados de Portugal e Espanha foram 
convidados a participar no Dia Contacto 2014, 
momento final de avaliação perante um júri da gestão 
de topo, onde são selecionados anualmente cerca de 
trinta jovens para integrar as Empresas Sonae.

cONTAcTO 2014

Selecionados 
30

candidatos
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