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As empresas Sonae de retalho 
de base alimentar e de base 
não alimentar pretendem 
atingir até 2011 os seguintes 
objectivos:

1. Garantir o envolvimento de 
todos os colaboradores no 
processo de inovação.

2. Reforçar o networking, 
com a participação activa 
de clientes, fornecedores, 
retalhistas, outras indústrias e 
universidades.

3. Ser uma referência da 
inovação no retalho a nível 
mundial, pelo valor gerado 
para o cliente.

Comité de Inovação

NO TRILHO DA

INOVAÇÃO



ÍNDICE

Milhões de CLIENTES 
satisfeitos
O objectivo final de cada Inovação é o de 
acrescentar VALOR ao cliente. Cada loja, cada 
serviço, cada projecto são sempre pensados 
em função do Cliente, procurando 
antecipar as suas expectativas com 
propostas capazes de o surpreender.

Modelo de Gestão 
da INOVAÇÃO
Comité de Inovação, Direcção de 
Desenvolvimento e Inovação e 
Grupos de Trabalho, são 3 peças da 
grande engrenagem da Inovação.

Principais ACÇÕES 
ESTRUTURANTES
Divulgar, Medir, Formar, Estudar, 
Premiar, Avaliar, Resolver, Observar, 
Envolver, Experimentar. Estes são 
alguns dos muitos ingredientes 
necessários à estruturação e 
sistematização da Inovação.
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PROJECTOS
Porque nos orientamos para 
os resultados, destacamos 
46 projectos inovadores, com 
implementações entre 2008 
e 2009. 10

COLABORADORES 
a Inovar
Tornar a inovação uma rotina e 
incorporá-la nos nossos valores 
é um trabalho diário que só é 
possível fomentando a irreverência, 
criando espaços de experimentação, 
aprendendo com os erros, assumindo 
riscos e festejando os sucessos junto 
de todos os colaboradores. 28

NETWORKING
A inovação acontece com mais 
naturalidade enquanto resultado 
da intersecção entre diferentes 
domínios e da reutilização 
de soluções. Consideramos 
o Networking uma alavanca 
fundamental da Inovação.

30

Ponte para o 
FUTURO
O futuro está em aberto. Envie-
-nos a sua ideia para assim o 
podermos construir em conjunto.

32
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CLIENTES
SATISFEITOS

MILHÕES DE

Gosto de fazer compras no talho do Continente, porque 
tem uma higiene cuidada e também pelo facto de ter tudo 
à disposição no mesmo local e com muita variedade. É 
muito prático.

CLIENTE DO CONTINENTE VIANA DO CASTELO

O Cartão Modelo, que permite acumular descontos, é 
muito vantajoso para mim.

CLIENTE DO MODELO GULPILHARES

As caixas rápidas são uma óptima solução, especialmente 
para quando há poucas compras para registar.

CLIENTE DO CONTINENTE VALONGO

O modelo de gestão da Inovação desenvolvido para as empresas da área de retalho da Sonae foi concebido a pensar no cliente. O 
Cliente está na origem do processo de Inovação, e é sempre o seu destino. Inovamos, para os nossos Clientes!

Através do nosso observatório de inovação, procuramos antecipar as necessidades do Cliente, estudando continuamente a evolução 
do mundo do retalho, das tecnologias e dos hábitos de vida e do consumo. Para além disso, escutamos diariamente os clientes, as 
suas sugestões e as suas expectativas. Mas não só!  Trabalhamos directamente com os clientes na análise e no desenvolvimento de 
novas soluções.

É por isto que dizemos com convicção que “Inovamos para melhorar o futuro das famílias portuguesas!”.

CLIENTE

Implementar

Estudar

Testar

Desenvolver
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O CLIENTE ESTÁ NO 
CENTRO DO PROCESSO 

DE INOVAÇÃO.



MODELO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO

Cabe aos Conselhos de Administração a definição da política de inovação e a validação das principais iniciativas estruturantes 

propostas pelo Comité de Inovação. Este é o órgão executivo da política de Inovação, sendo assessorado pela Direcção de 

Desenvolvimento e Inovação.
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PRINCIPAIS ACÇÕES
70 IDEIAS IMPLEMENTADAS PELO MODELO DE GESTÃO DE IDEIAS, MAIS DE 

15M€ DE INVESTIMENTO, MAIS DE 100 FTE’S EM I&D E MAIS DE 1.200 HORAS 

DE FORMAÇÃO, SÃO ALGUNS DOS NÚMEROS QUE ILUSTRAM A ABRANGÊN-

CIA E A DIMENSÃO DAS ACÇÕES DE GESTÃO DA INOVAÇÃO.

2008/2009



Formação em 
Criatividade, 
Inovação e Gestão 
Projectos 
+ 200 colaboradores 
formados

+1.200 horas de 
formação

Ambiente propício 
à inovação
Acções de divulgação 
interna da Inovação 
com destaque para a 
comunicação quinzenal 
de resultados da 
Inovação, sob o mote 
“Sabia que…?”

Investigação
+ 100 FTE’s em I&D; 10 
protocolos e projectos 
com Universidades.



Sistemas de Gestão 
de Ideias
Lançado em Junho de 
2008, tem 1.200 ideias 
registadas e mais de 
70 implementadas. 
Acrescem a estas, as 500 
ideias recolhidas em 20 
Call For Solutions para 
problemas específicos.

Prémios Internos de 
Inovação
Atribuição anual de 
prémios aos principais 
projectos e às melhores 
ideias de Inovação. 
Candidatos: Dezenas de 
projectos e centenas de 
ideias.

Fórum de Inovação 
do Grupo Sonae
Evento anual com 
centenas de participantes. 
Apresentações sobre 
Open Innovation pela 
Procter&Gamble e gestão 
de projectos de Inovação 
(NASA).



Resolução Criativa 
Problemas 
+ 20 sessões realizadas 
nas diversas áreas da 
companhia.

+ 200 colaboradores 
participaram

Eventos Networking
Organização  do evento 
Cotec / rede PME: 
50 empresas participantes;
Participação nas Jornadas 
de Inovação:  
1.000 visitantes do stand.

Observatório do 
Retalho
Visitas e leitura 
constante sobre a 
evolução do retalho, 
da tecnologia e dos 
hábitos de consumo,  
ao nível mundial.  
9 estudos; dezenas 
de visitas; 1 pedido de 
patente.



Diagnóstico de 
Inovação 
Conselhos de 
Administração, 
Direcção de 1ª linha 
e Comité de Inovação 
responderam ao Cotec 
Innovation
Scoring. 

Livro da Inovação
Elaboração de 
documento com 
resumo da abordagem 
e dos principais 
resultados da 
Inovação.

Rede Empresarial
Inovação: 10 
apresentações 
em seminários e 
conferências;  
22 visitas a outros 
retalhistas e empresas 
de outras áreas de 
actividade.



Incentivos à Inovação
Identificação constante 
de projectos candidatos 
a incentivos à Inovação. 
Investimento anual em 
I&D acima de 15MM.

Prémios Externos 
de Inovação
3 candidatura aos World 
Retail Awards; Obtenção 
de 1 prémio externo de 
Inovação.

Tecnologia no 
Retalho
+100 colaboradores 
envolvidos em 
representação de 
várias áreas, 200 
ideias, 20 potenciais 
projectos.
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MARKETING
Inovando no Marketing, melho-
ramos a forma como ouvimos 
e comunicamos com o Clien-
te, inventamos novas acções 
promocionais e fortalecemos 
o envolvimento com as comu-
nidades a partir de inúmeras 
acções de responsabilidade 
social e ambiental.
Este tipo de inovação tem 
tido um impacto decisivo na 
crescente confiança que os 
nossos clientes em nós depo-
sitam.

Cartão Cliente

Sacos Degradáveis

Kidzania

Rock Rendez Worten

Tudo a Ler

Hipernatura

Modelo de Estremoz

Modelo Tours

Missão Sorriso

Pilhas de Livros

Estudo Polaroid

Corrida da Mulher

Zippy Sunny Watch

Campanhas
Abertura Modelo

PRODUTOS
O nosso produto são as mais 
de 800 lojas disponíveis em 
Portugal e Espanha. Inovar 
em produto é prestar novos 
e diferenciadores serviços e 
é oferecer a melhor proposta 
de valor ao nível da varieda-
de, da qualidade e do preço. 
O projecto “Siga as cores”, a 
segmentação clara dos pro-
dutos frescos e o alargamento 
da gama ”premium”, são al-
guns exemplos de inovações 
com impactos evidentes no 
aumento das vendas dos pro-
dutos de marca própria.

Gestão Transversal de Gama

Caixa Self-Service

Siga as Cores

Deeply Mobile

Book.it

ARCO

Gama Gourmet

Postos escuta Worten

Loop

Atendimento e Acompanhamento
de Clientes Especiais

Seguros Continente

Cartão Cliente no Telemóvel

Pesquisa Continente OnLine
Missão Frescos



PROCESSO
A inovação de processo con-
siste na constante reformula-
ção dos processos operativos 
das nossas estruturas centrais 
e das nossas lojas e entre-
postos, bem como da forma 
como actuamos junto dos for-
necedores e com os nossos 
Clientes. 
Inovar no processo permite-
nos aumentar a eficiência (so-
mos hoje uma referência ao 
nível da eficiência logística e 
operacional) e facilitar a activi-
dade dos nossos colaborado-
res, conseguindo dessa forma, 
oferecer preços mais competi-
tivos e mais e melhores servi-
ços aos nossos Clientes.

Rupturas

Depreciados

Gestão Integrada Colecções Textil

Picking Continente Online

Workflow

Pick to Light

SIGMA

Sistema Integrado de Gestão de Auditorias

Sistema de Informação e 
Localização Transportes Logística

Factura Electrónica

Portal Móvel

Voice Picking

ORGANIZAÇÃO
São inovações de carácter or-
ganizacional aquelas que visam 
alterações organizativas ou que 
têm forte impacto na
estrutura das empresas. A inte-
gração do Carrefour em Por-
tugal, a forma como tem de-
corrido a internacionalização e 
a gestão integrada de 21 for-
matos radicalmente diferentes 
entre si, são talvez os melhores 
exemplos recentes da inovação 
organizativa.
O aumento consistente das ven-
das e da rentabilidade, compro-
va o sucesso das abordagens 
adoptadas.

Kaizen
Escola de Perecíveis

Integração Carrefour

Direcção de Desenvolvimento e Inovação

Internacionalização

Leilões Electrónicos



1ª Edição Sonae Innovation Awards 

Cartão Cliente Modelo 
e Continente
O Cartão de Fidelização foi lançado com o objectivo de consolidar todos os movimentos em torno do cliente, 
numa lógica de descontos, mas também com uma oferta permanente que premeia a frequência de visita, sob a 
assinatura “ O maior cartão de descontos do país”.
O processo de adesão baseado na frente de caixa, com a atribuição imediata de cartão definitivo, permite aos 
clientes o acesso aos descontos do programa de fidelização, mesmo antes da entrega do cupão de adesão.
O Cartão de Fidelização prolonga a validade dos talões de desconto existentes anteriormente e elimina a cir-
culação de papel.
Com este cartão maximizamos a oferta de valor a cada um dos nossos clientes.



2ª Edição Sonae Innovation Awards 

Kaizen
A palavra Kaizen resulta da junção de 2 palavras japonesas: Kai (mudar) e Zen (para melhor), ou seja, melho-
rar continuamente em todas as áreas do negócio, envolvendo todos os colaboradores.
Tendo sido inicialmente concebido como um projecto de formação, rapidamente se transformou no mais 
bem sucedido projecto de inovação nas operações de loja.
O seu sucesso deveu-se fundamentalmente à simplicidade das ferramentas utilizadas e ao carácter 
democrático do processo KAIZEN. Foi o início de uma revolução silenciosa que rapidamente contagiou 
todas as lojas.
As operações de loja da Sonae Distribuição aprenderam formas simples de resolver problemas complexos 
interiorizando uma nova filosofia de trabalho que combina perfeitamente com a genética corporativa da 
companhia.
Da implementação destas metodologias resultaram e foram implementadas milhares de excelentes ideias e 
centenas de protótipos visando a organização da loja e organização da forma de trabalho, resultando numa 
maior produtividade dos nossos colaboradores.



MENÇÕES 
HONROSAS 

Portal Móvel

Mobilizar a informação
para melhor servir o cliente.

Sistema desenvolvido internamente, baseado em dispositivos móveis, que 
agrega as principais funcionalidades da operação, a partir de qualquer pon-
to da loja. Desta forma, maximizamos a presença de colaboradores na placa 
de venda, prestando melhor serviço ao cliente.”

Factura Electrónica

Desmaterialização ao serviço da
simplicidade e do ambiente
55% Transacções
1.000.000 documentos

Com o lançamento pioneiro da factura electrónica a Sonae inovou, me-
lhorando a sua eficiência administrativa e contribuindo para um melhor 
ambiente.

Caixa Self Service

O Continente de Gaia foi pioneiro em Portugal ao disponibilizar caixas 
onde o cliente regista as suas próprias compras e efectua o pagamento, 
usufruindo de um serviço ainda mais rápido e autónomo.

rapidez,
comodidade
e controlo.

Melhorar a
experiência
de compra:

Sacos 100% Degradáveis

No contexto da aposta no ambiente e na sustentabilidade, fomos pionei-
ros em Portugal na disponibilização gratuita aos nossos clientes de um 
saco que, mantendo as dimensões e resistência dos sacos tradicionais, se 
degrada em apenas alguns meses.”

Mais de 3.000.000 de 

sacos distribuídos.

Redução do tempo 

de degradação de 

centenas de anos para 

alguns meses.

Aberturas Modelo

Envolvimento 

com as 

comunidades.

As originais campanhas de abertura Modelo, transmitidas através de meios 
de comunicação nacionais, enaltecem de forma original cada região, trans-
mitindo o orgulho das suas gentes e o valor de Portugalidade da marca.



Caixa Self Service
Campanhas de Aberturas Modelo
Sacos Degradáveis 
Portal Móvel
Factura Electrónica
Voice Picking
Sistema de Informação e Localização Transportes Logística
Leilões Electrónicos
Gestão Transversal de Gama

Voice Picking

Produtividade, ergonomia e qualidade 
numa abordagem inovadora.

As tecnologias aplicadas nos processos de picking trouxeram vantagens 
muito significativas de produtividade, qualidade e eficiência, que se re-
flectem no serviço ao cliente. A implementação do voice picking no fluxo 
Picking By Line foi pioneira a nível mundial.

Leilões Electrónicos

Suportados numa nova abordagem organizativa e numa plataforma elec-
trónica, os Leilões Electrónicos são uma ferramenta dinâmica de negocia-
ção de produtos e serviços com fornecedores.

Transparência,

Rapidez,

Preços mais baixos.

Gestão Transversal Gama

Criação de colecções de artigos de têxtil-lar com base no estilo de vida dos 
clientes, mantendo em cada linha de produtos, de várias categorias, uma 
coerência no seu desenho, modelo e packaging.

Colecções com design mais atraente

Aumento de vendas.

Sistema de Informação e Localização

O planeamento das rotas, integrado com tecnologias GPS, GPRS e sensores 
de movimento e temperatura, permite uma resposta em tempo real a qual-
quer incidente que possa ocorrer com as viaturas da frota de transportes que 
diariamente transportam os artigos para todas as lojas da Sonae.

Segurança, controlo e qualidade alimentar.



Modelo de Estremoz

Esta loja é um caso exemplar da utilização de tecnologias ambientais, 
nomeadamente na poupança de consumo de energia e água, micro-
geração  com energia solar e eólica e gestão de resíduos.

Redução de 60% de consumo de água.
Redução de 10% de consumo de energia.

Tudo a Ler Continente

20.000 livros oferecidos a 82 escolas.

O projecto “Tudo a Ler” tem como objectivos ajudar a equipar as bi-
bliotecas escolares com livros e contribuir para o desenvolvimento dos 
hábitos de leitura entre as crianças.

Causa Maior

80.000 seniores.
330.000 Euros angariados 
com venda do livro de 
culinária da Popota.

Projecto desenvolvido pelo Modelo em conjunto com a Cruz Vermelha 
Portuguesa, que teve por objectivo o combate à exclusão social e ao 
isolamento da população sénior.

INOVAÇÃO2008-200913



Missão Sorriso

A Missão Sorriso é uma iniciativa do
Continente que tem como objectivo 
apoiar as unidades de pediatria dos hos-
pitais através da oferta de equipamentos 
médicos e didácticos, contribuindo para 
a melhoria dos cuidados prestados às 
crianças utentes destas unidades.

Oferta de €3.000.000
em 1.550 equipamentos
a 40 unidades pediátricas.

MARKETING

Pilhas de Livros

20% das pilhas recolhidas em Portugal para 
reciclagem têm como origem esta iniciativa.

Oferecidos 78.000 livros.

Os Hipermercados Continente e Modelo incentivam as escolas a reco-
lher pilhas usadas, em troca de novos livros para as suas bibliotecas. 
São vencedoras as escolas que mais pilhões conseguem juntar, propor-
cionalmente ao número de alunos.

Kidzania

A KidZania é um parque temático dirigido a crianças com idades entre os 
3 e os 14 anos. Nesta cidade construída à sua escala as crianças podem 
“brincar aos adultos” num ambiente altamente realista. O Continente marca 
presença neste parque com um hipermercado onde as crianças podem fazer 
compras ou optar por serem colaboradores da loja.

Continente dos Pequenitos.
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Hipernatura

Requalificação de 23 jardins, para benefício 
das comunidades locais.

Hipernatura é uma iniciativa de responsabilidade social e sustentabi-
lidade ambiental. Entre outras acções, houve lugar à reabilitação de 
jardins municipais.

Estudo do Cliente - Polaroid

16 estudos com
130 clientes.

Mais de 500 fotografias.

Realização de estudos inovadores, 
pedindo a clientes para detectar e 
registar em fotografia oportunidades 
de melhoria.
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MARKETING

Rock Rendez Worten

A Worten desafiou novas bandas a participar num concurso com vo-
tação online, sendo o prémio a edição de um CD. Mais que um con-
curso, criou-se uma verdadeira comunidade do novo “sangue musical 
português”.

1.400 bandas registadas, com 3.600 músicas. 

22.000 utilizadores.

Corrida da Mulher Sport Zone

14.000 participantes.
Receitas de 80.000 Euros reverteram para a 
Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Através de uma corrida aberta à participação de mulheres conseguimos 
alertar o público feminino para os riscos do cancro da mama, angariar 
fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro e promover a prática 
desportiva.

Zippy Sunny Watch

A Zippy criou uma pulseira em forma de relógio com uma película fo-
tossensível que mede a radiação ultra-violeta solar, ajudando as crian-
ças a evitarem a exposição quando esta radiação é prejudicial à saúde. 
As receitas revertem a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro.

Protecção das 
crianças de forma 
inovadora e 
divertida.
Mais de 23.000 
unidades vendidas.
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Siga as Cores

Este sistema de informação nutricional nos produtos de marca própria 
consiste num semáforo de cores, claro e perceptível, que ajuda o con-
sumidor a fazer uma escolha mais consciente dos alimentos.

Missão Frescos 

25% de aumento de vendas.
Este projecto revolucionou a forma como tratamos os frescos. A face mais 
visível é segmentação clara e visual desta gama por tipos mercados e pro-
postas de valor. Desta forma tornamos clara a percepção de qualidade e 
respondemos a todos os graus de exigência do consumidor.

PRODUTO

9,3%
VDR

GORD

9,3%
VDR

GORD
SAT

SE

22%
VDR

CAL

80,8%
VDR

AÇÚCAR

9,3%
VDR

SAL

PO

R
DO

Informação visual e objectiva sobre 

produtos alimentares.
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Gama Gourmet

Excelência na qualidade alimentar.

A oferta de valor ao cliente foi alargada com a criação de uma nova 
gama alimentar que prima pela excelência dos seus produtos, resultado 
da reinvenção contínua da proposta de valor como resposta às necessi-
dades do cliente.

INOVAÇÃO2008-2009 18



PRODUTO

Novo Motor Pesquisa Continente Online

Combinando a inovação e a agilidade da tecnologia FAST com o site  
do Continente Online, foi possível optimizar a pesquisa de produtos.

Maior rapidez e melhores resultados.

Cartão Cliente no Telemóvel

Simplicidade!

Ir às compras
só com o
telemóvel
no bolso…

Com este serviço pioneiro o Cliente pode usufruir de todas as vanta-
gens do Cartão mesmo quando não o transporta consigo, podendo 
consultar o seu saldo, acumular descontos e efectuar pagamentos.

Book.it

Livraria, papelaria, publicações, tabaco num 
mesmo espaço. 
Democratização da cultura.

A primeira insígnia de retalho especializado, moderna, jovem e infor-
mal, a reunir num só espaço 4 conceitos de negócio: 
livraria, papelaria, revistas e serviços.
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ARCO – Agir, Renovar, Criar e Organizar

Transformação
da imagem do
Bazar Ligeiro.

O projecto ARCO revolucionou o Bazar Ligeiro com a criação de novos 
conceitos e “universos” de produtos, apresentando-os ao cliente de 
uma forma mais organizada e com temáticas facilmente identificáveis.

Atendimento e acompanhamento  
a Clientes Especiais

Atendimento
personalizado 
com aumento
da satisfação
do cliente.

Serviço de atendimento e acompanhamento a clientes com dificulda-
des visuais com etiquetagem em Braille dos artigos adquiridos: etique-
tas possuindo nome do artigo e a sua data de validade.

Seguros Continente

A segurança de
uma marca
de confiança.

Fomos o primeiro retalhista em Portugal a disponibilizar produtos de 
seguro automóvel, competitivos face à concorrência.
A interligação com Cartão de Fidelização permite ao Cliente acumular des-
contos , bem como a utilização do saldo para fazer compras nas lojas.”
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PRODUTO

Self Service na Loop

Serviço melhor e mais rápido.

“Tem o meu tamanho deste modelo?” - Para uma resposta imediata 
a esta questão, a LOOP dotou as suas lojas de equipamentos de self-
service que permitem ao cliente consultar a disponibilidade de tama-
nhos e stocks de um artigo através da leitura do código de barras no 
respectivo scanner.

INOVAÇÃO2008-200921



Postos de Escuta Multimédia
na Worten

Ver e ouvir
antes de comprar.

A partir de terminais tácteis, com scanner e dispositivos multimédia, o 
cliente pode pesquisar e reproduzir conteúdos à venda nas lojas Wor-
ten,  desde Música a Jogos e Filmes.

Deeply Mobile

4.000 utilizadores.
Serviço gratuito, rápido e simples, de consulta da tabela de marés no 
telemóvel, bastando escolher o dia e localidade.
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Picking Continente Online

Optimização 
do processo.

Sistema de picking renovado, baseado em Tablet PC e num novo carri-
nho especialmente desenvolvido para a recolha de artigos encomenda-
dos por Clientes do Continente Online. Este processo é agora realizado 
com elevada eficiência e sem necessidade de utilização de papel.

Sistema Integrado de Gestão de Auditorias

Melhor avaliação do nível de 
risco e acompanhamento da 
sua evolução.

Maior produtividade da equipa 
da auditoria.

Com a criação deste sistema foi possível passar a gerir, de forma inte-
grada, todo o ciclo de auditoria, desde o planeamento, passando pela 
execução das auditorias, até à elaboração de relatórios e obtenção de 
indicadores de gestão.
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Optimização do controlo das validades

Controlo 
Validades, 
aumentar
produtividade 
e oferecer um
melhor serviço 
ao cliente.

Com base num método inovador e no tratamento inteligente de prazos 
de validade, o cliente usufrui de um serviço que lhe permite adquirir 
a preços ainda mais baixos os artigos que se aproximam do limite de 
validade. 

Pick to Light

Aumento da qualidade e produtividade 
nas operações logísticas.

Pick to Light é um processo logístico que consiste em, através de indi-
cações luminosas, conduzir os colaboradores aos locais onde deverão 
colocar os artigos em sua posse (por exemplo CDs e DVDs) para expe-
dição para cada loja. Desta forma o processo é bastante mais rápido e 
permite uma redução drástica do tempo necessário para esta operação 
e do número de erros cometidos.
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Rupturas

Redução de rupturas em 30%.

Esta iniciativa pretende reduzir um dos principais problemas do retalho: 
artigos temporariamente indisponíveis para o Cliente. Para tal foram 
criados mecanismos automáticos de monitorização dos artigos, permi-
tindo agir pro-activamente para evitar tais situações.

SIGMA

O SIGMA, Sistema Integrado de Gestão de Máquinas, permite contro-
lar acessos, gerir tempos de trabalho, ter conhecimento de colisões e 
gerir cargas de baterias nas empilhadoras dos centros de distribuição.

Redução de incidentes
e melhor controlo
de empilhadoras.
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Workflow

14 processos redesenhados.

A Sonae Distribuição desenvolveu e implementou um conjunto de apli-
cações que permitem a automatização da sequencialização de fases de 
processos de negócio através de vários colaboradores.

Gestão Integrada Colecções Têxtil

Processo, end-to-end, de concepção, produção e controlo de qualida-
de de artigos têxtil, que permite uniformizar e controlar globalmente 
todos os processos de desenho, produção, eliminando a redundância 
de tarefas.

Uniformização e controlo.

INOVAÇÃO2008-2009 26



Escola de Perecíveis

Mais de 450.000 horas de formação por ano 

a mais de 5.500 colaboradores.

A Escola de Perecíveis é um conceito pioneiro em formação. Foi lan-
çado com o objectivo de aumentar a eficiência operacional da área de 
frescos, aumentar a satisfação do Cliente fazer crescer as vendas.

Integração Carrefour

Rebranding das lojas Carrefour em três dias.

Aquisição das operações em Portugal do negócio de hipermercados 
do Carrefour, com integração de 12 lojas, 8 postos de combustível e 
3200 colaboradores.
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Internacionalização

12 lojas Worten,
11 lojas Sport Zone e 
2 Zippy em Espanha.

Crescimento orgânico e por aquisições noutros mercados para expan-
são das insígnias do retalho especializado no mercado exterior.

Direcção de Desenvolvimento e Inovação

Dinamização da actividade de inovação.

Criada em 2006, a Direcção de Desenvolvimento e Inovação reforçou a 
sua actividade na componente de Gestão de Inovação em 2008. Sendo 
a inovação uma actividade transversal à empresa, a existência de uma 
área central permite melhor a conhecer, controlar, registar e promover.
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A INOVAR
COLABORADORES

Do total de 35.000 colaboradores das empresas de retalho de base alimentar e de base não 
alimentar da Sonae, 20.000 já foram envolvidos em projectos de Inovação, em que foram dadas 
750.000 horas de formação, foram geradas mais de 100.000 ideias, e implementadas mais de 20.000.
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A capacidade criativa não é um talento especial que aparece nalgumas pessoas dotadas, não é esforço de pessoa indivi-
dual. Criar é um acto de trabalho com os outros, depende da interacção de ideias, requer percepções e formas diferentes 
de avaliar as realidades e a informação. Depende muito da heterogeneidade e experiências das pessoas e do seu pensa-
mento criativo. 
 
Nas organizações, são os colaboradores e as equipas que fazem acontecer os processos e os serviços, que conhecem os 
produtos e, por isso, são a sua principal fonte de conhecimento e geração de novas ideias.
 
Para que a inovação aconteça é necessário um contexto organizativo propício e de motivação. Confiança, Respeito e En-
volvimento são os valores que se geram nesses ambientes.
 
Trabalhamos diariamente para tornar a inovação uma rotina e incorporá-la nos nossos valores. Fomentando a irreverên-
cia, criando espaços de experimentação, aprendendo com os erros, assumindo riscos e festejando sucessos garantimos 
o envolvimento de todos colaboradores no processo de inovação.

INOVAÇÃO2008-2009 30



NETWORKING
ALAVANCA ESSENCIAL DA INOVAÇÃO

Na era crescentemente complexa em que vivemos, a sinergia do conhecimento 
torna-se crucial no processo de inovação. Estamos tão conscientes do nosso 
conhecimento do mundo do retalho, quanto estamos conscientes de tudo o que 
não sabemos e que outros sabem. É por isso que  fornecedores, universidades, 
empresas de outras áreas de actividade, instituições sociais, associações em-
presariais, órgãos estatais, outros retalhistas e, acima de tudo, colaboradores 
e clientes, constituem uma gigantesca rede de experiência e de conhecimento, 
onde procuramos alavancar a nossa Inovação.

Juntar competências diferenciadoras com contextos e experiências diferentes é 
a mais poderosa forma de inovar. Para as empresas de retalho da Sonae, mais 
que uma estratégia, esta é uma forma de estar.
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CLIENTES

Protocolos de cooperação 
e desenvolvimento com 

cerca de 10 universidades 
portuguesas.

Parcerias com 
associações empresariais, 

organismos civis e 
entidades estatais com 

vista a desenvolver 
projectos inovadores.

Trabalhamos 
directamente com 
milhares de clientes, 
auscultando, debatendo 
e experimentando.

35.000 colaboradores 
no desafio da inovação, 
dando ideias e 
questionando os 
processos.

Promovemos 
dezenas de 
intercâmbios 
com retalhistas 
internacionais.

Parceria com cerca 
de 6.000 empresas 
de todo o mundo e de 
quase todas as áreas 
de actividade.
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INSTITUIÇÕES

COLABORADORES

RETALHISTAS

FORNECEDORES

U N I V E R S I D A D E S



“Inovamos para melhorar o futuro



das famílias portuguesas.”
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