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A Inovação faz parte do ADN das empresas
de Retalho da Sonae desde a sua génese.
Este edifício começou a ser construído
com a abertura do primeiro hipermercado
em Portugal, que representou o início
de uma das maiores transformações
da sociedade portuguesa da última geração.
Atualmente as 17 insígnias de “Retalho”
alimentar e especializado, e os seus mais
de 37.000 colaboradores, continuam
a apostar diariamente na inovação como
principal fonte de geração de valor:
com novos produtos e serviços, com novos
processos, com ações muito distintivas
de ativação de marca e de responsabilidade
social e através de uma adaptação
contínua à realidade do mercado através
de alterações organizacionais.
O espírito inovador existe em cada
colaborador e é tornado realidade tanto
através de grandes projetos como em
pequenas revoluções, com elevado
impacto nos processos e produtividade
destas empresas. Neste livro damos
a conhecer os principais projetos de
inovação que viram a luz do dia em 2011
sem nunca esquecer as iniciativas mais
pequenas concretizadas no dia a dia pelos
colaboradores de forma espontânea.
É com base nesta cultura de inovação,
no poder criativo dos nossos colaboradores
e sua capacidade de concretização,
que continuamos a inovar para melhorar
a vida dos nossos clientes.
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Operando através de um modelo
descentralizado com facilitação
central, é garantido o envolvimento
e a responsabilidade de todos
os colaboradores na Inovação.

estratégias de inovação bem como as
atividades realizadas. Cabe a este Comité
fazer chegar a cultura de inovação a
todos os colaboradores, desafiando
constantemente cada uma das áreas.
A Gestão de Inovação coordena o Comité
de Inovação e facilita os processos que
suportam os objetivos gerais da Inovação.

OBJETIVOS
Todos a Inovar
O envolvimento de todos os
colaboradores é fundamental para
a criação de uma cultura de inovação
transversal, que cria espaço para
a geração de novas ideias.
Networking

ORGANIZAÇÃO
FINOV – Fórum de Inovação
A transversalidade do tema, bem como
a partilha de experiências e de
conhecimento entre as várias empresas
do Grupo, é garantida pelo Fórum de
Inovação (FINOV). O FINOV, presidido
por Luís Filipe Reis, é um órgão que reúne
representantes de todas as empresas,
e tem por objetivo o estímulo e incentivo
à inovação. São ainda fomentados projetos
transversais que ficam enriquecidos
por esta heterogeneidade de negócios.
Este órgão é ainda responsável pela
organização do evento FINOV que, para
além de dar a conhecer as tendências da
inovação, reconhece as iniciativas mais
inovadoras de cada empresa.
Comité de Inovação
O Comité de Inovação é um órgão que
reúne representantes de todas as áreas
da empresa, onde são partilhadas as
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Tratando-se de uma empresa com
um elevado número de colaboradores
e dispersa geograficamente, torna-se
necessário criar mecanismos de partilha
de conhecimento e de boas práticas
entre as diversas áreas funcionais.
Esta partilha extravasou as fronteiras
das empresas de retalho, incluindo
parceiros e outras entidades externas
que beneficiam com esta troca
de experiências e conhecimento.
Ser Referência
A Sonae é hoje uma referência
de inovação em Portugal e no mundo
do retalho. Para tal, muito contribuíram
as dezenas de apresentações em
eventos externos sobre as mais variadas
iniciativas levadas a cabo pela empresa.
O reconhecimento externo materializado
em prémios serve ainda como fator de
motivação e orgulho para cada colaborador.

TODOS
a inovar

Inovações

80 novas ideias
implementadas

Observatório
de Retalho

4800 documentos
100 retalhistas

Com Todos a Inovar são criadas
as condições para o envolvimento
de todos os colaboradores na Inovação,
através da geração e partilha de ideias
e iniciativas implementadas.
O Observatório de Retalho, que reúne
informação dos principais retalhistas
mundiais, serve de inspiração para
o desenvolvimento de novas formas
de operar.

Relatórios
de atividade
mensais

Creative
Problem Solving
100 novas ideias
em cada evento
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PRINCIPAIS VISITAS
NO SETOR:

networking

As empresas não vivem isoladas: fazem
parte de uma comunidade, de um setor
de atividade, de um sistema de geração
de valor. Assim, é necessário identificar
os parceiros e a profundidade do
relacionamento que se pretende ter
com cada um. É igualmente necessário
conhecer o que se passa no mundo,
quais as tendências, que estratégias estão
a ser aplicadas e com que resultados.
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Carrefour Planet (Espanha)
S Group (Finlândia)
Metro Future Store (Alemanha)
Agrokor (Croácia)
Next (Reino Unido)
ASDA (Reino Unido)
Jan Linders (Holanda)
Top Retail (Chipre)
RSH Limited (Singapura)
Itochu (Japão)
Salsa (Portugal)
Jamilco (Rússia)
Kotsovolos (Grécia)
Marjane (Marrocos)
Pixmania (França)
Gadisa (Espanha)
Apranga (Lituânia)

TESTEMUNHOS
DE VISITANTES

A Sonae é uma empresa muito inovadora,
combinando uma tremenda apreciação
dos fatores críticos de sucesso do retalho
com uma utilização inteligente
da tecnologia. É patente que o modelo
operacional das lojas Continente é uma
combinação bem gerida de pessoas,
processos e tecnologia.
Robert Parket, Vice-Presidente do grupo
Research IDC Retail Insights

No seguimento (…) da visita que fizemos
à vossa loja da Maia Jardim, não poderíamos
deixar de vos dar os parabéns pela
excelente organização e gestão que
tivemos oportunidade de assistir.
Todo o vosso mérito e profissionalismo
deixamnos particularmente orgulhosos,
não só pela parceria que existe entre
as nossas empresas, mas também por
constatarmos uma vez mais como a Sonae,
empresa 100% nacional, reforça o seu
pioneirismo e inovação a nível global.
Ana Cristina Oliveira, Itautec Portugal

Foi [uma visita] inspiradora e esperamos
que alguns dos participantes possam
vir a contagiar, com este espírito
de melhoria, alguns outros colegas
da Universidade de Coimbra.
Marisa Silva, Divisão de Avaliação
e Melhoria Contínua, Universidade
de Coimbra

A equipa da Despar agradece à Sonae
e à equipa da Wipro pela disponibilidade
e gentileza demonstradas na semana
passada. Tivemos uma experiência muito
boa no Porto e gostaríamos de retribuir
no futuro.
Chiara Miazzi, Despar

O negócio é claramente liderado por
visionários que conseguem ver as
oportunidades que resultam de múltiplos
formatos e serviços. Possuem uma
enorme ética de serviço o que levou os
requisitos a permitir aos sistemas
inovadores a simplificar interação, reduzir
tempos de resposta e dar mais tempo
aos colaboradores das lojas para servir os
clientes na placa de vendas e não nos
escritórios a interagir com sistemas de
informação ou com relatórios.

Se a Toyota é o exemplo da manufatura,
a Sonae é o exemplo do Kaizen para
o retalho”
Despar

Stasha Battye, UCS Solutions
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MELHORES PRÁTICAS
INTERNACIONAIS
A Sonae viaja pelo mundo
em busca das melhores soluções
para os seus clientes.
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EXPERIENCES

BIZ SHARE

Com o objetivo de promover um espaço
de partilha de ideias, experiências,
conhecimento e boas práticas sobre
Sistemas de Informação e Gestão
de Inovação são realizados os eventos
Experiences.

A gestão de conhecimento está na ordem
do dia.

Estes eventos, organizados pelo FINOV,
são transversais às empresas do Grupo
contribuindo para o networking entre
as diferentes áreas de negócio.
Em 2011 houve lugar a duas edições,
sobre Smartphones e Mobilidade
e Segurança de Informação, tendo
participado mais de 200 colaboradores.

A melhor forma de garantir
o conhecimento e propagação das
melhores práticas é através da partilha
entre os vários departamentos.
Nas sessões de Biz Share são reunidos
colaboradores de diferentes áreas
de negócio, que sob um tema comum
a todos, partilham a sua forma de o tratar,
processo e ferramentas utilizadas.
Dadas as diferentes naturezas e níveis
de maturidade de cada negócio, fica
assim garantida a aprendizagem de
formas de trabalho a adotar e a evitar.
Testemunhos dos participantes:
“Achei produtiva a partilha de ideias
e experiências de cada loja”
Cláudia Santos, Sport Zone Matosinhos
IKEA
“Muito interessante este tipo de fórum.
Foram debatidos assuntos muito
pertinentes e importantes. Deveria existir
mais trabalho deste noutras áreas”
Maria José Delgado, Worten Braga
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ser
referência

A Sonae é reconhecida nacional
e internacionalmente por várias
iniciativas inovadoras implementadas.
Destacamos alguns dos prémios
e distinções recebidos.
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“Inovação no Retalho”
na Faculdade de Economia do Porto.

A Sonae é uma referência
para os seus parceiros e abre
as portas para que estes possam
ver in loco a sua realidade.
Somos ainda convidados
a partilhar o conhecimento,
processos e ferramentas
de trabalho em eventos nacionais
e internacionais.

“Workshop sobre Inovação”
na Universidade Nova de Lisboa
– Nova Business Forum.
“Estratégia de Marketing da Zippy”
na Universidade Católica.
“Modelo de Franchising da Zippy”
na Wipro Retail.
“Entrada da Zippy na Turquia”
na AICEP.
“A Política de Pescado da Sonae MC”
no Seminário “Banca & Ambiente
– Financiar o Ambiente em Portugal”
Evento organizado pela UNEP
– Finance Initiative, CGD e BES.
“As novas fronteiras do Marketing”
no Ciclo de Conferências e Encontros
de Marketing, na Madeira.
Projeto Melhoria Contínua
na Next Generation Retail Summit
Europe.
Implementação de soluções de
otimização na cadeia de abastecimento”
no 14º Congresso de Logística organizado
pela APLOG.
“A Melhoria Contínua na Sonae”
Evento LEAN do Grupo CGD (Lisboa).

APRESENTAÇÕES:
“Produto RAID”
no Retail Business Technology Expo,
em Londres.
“Portal Móvel”
no evento CIO Awards, em Lisboa.
“Portal Móvel”
no Retail Technology Summit
em Londres.
“Portal Móvel”
no Consumer Goods Forum
em Barcelona.
“Inovação”
na Universidade Católica do Porto.
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“Leilões Eletrónicos”
no Primeiro User Group da Saphety.

CERTIFICAÇÕES
A procura da excelência é transversal
à empresa, comprovada pelas
certificações obtidas, algumas das
quais pioneiras no País e no Mundo.

Certificação
internacional pelo
sistema de gestão
ambiental

Certificação SGS
para o Clube
de produtores Sonae

Certificação de Gestão
de Reclamações

Certificação
em sustentabilidade
dada aos entrepostos
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Ao longo dos últimos anos as empresas Sonae têm respondido a este inquérito oficial
do Estado Português, cujo objetivo é medir a atividade de Investigação e Desenvolvimento
de empresas e instituições portuguesas.
O relatório do Ranking de I&D de 2009, o mais recentemente publicado, posiciona a Sonae
como a segunda empresa que mais investe em I&D em Portugal.

INQUÉRITO
AO POTENCIAL
CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO
NACIONAL

20

COTEC
INNOVATION
SCORING

SIFIDE

Realizamos este inquérito de auto
‑diagnóstico anualmente desde 2008,
com o objetivo de avaliar de forma
qualitativa a evolução do tema
da Inovação na Sonae. Respondem
a este inquérito a gestão de topo
e os membros do Comité de Inovação.

710

Os resultados, sustentadamente acima
de 700 em 1000, colocam a Sonae
num grau de maturidade considerado
como patamar de excelência
por parte da Cotec.

O Sistema de Incentivos Fiscais
à Investigação e Desenvolvimento
Empresarial permite-nos obter créditos
fiscais e é um importante meio
de reconhecimento da nossa atividade
de I&D.
A Sonae tem apresentado candidaturas
em todos os exercícios desde 2003,
tendo até ao momento conseguido
créditos fiscais no total de 7 milhões
de euros até 2008, o ano mais recente
aprovado pela Agência de Inovação.

7M€
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SONAE
INNOVATION
AWARD
O Sonae Innovation Award é uma
distinção por empresa do grupo
e entregue no evento FINOV ao projeto
mais inovador desenvolvido nos dois
anos anteriores. Este reconhecimento
é um incentivo essencial para a garantia
de uma cultura de inovação forte que
chega a todos os quadrantes da empresa.
Este ano, cada empresa atribuiu
um prémio e duas menções honrosas.
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SONAE MC

MEGA PICNIC CONTINENTE
O CAMPO FAZ A FESTA
NA CIDADE
O Mega Picnic 2011, em colaboração
com o Clube de Produtores Continente,
apresentou o que de melhor se produz
em Portugal em termos agrícolas e
pecuários. Sob o tema “O campo chegou
à cidade” proporcionamos à população
dos meios urbanos o contacto com
a natureza e com a origem dos produtos
que consomem diariamente e que estão
à venda nas lojas Continente. O objetivo
desta ação de ativação de marca foi
apoiar a agricultura portuguesa,
apresentando a sua diversidade, riqueza
e os elevados padrões de qualidade.
O evento contou ainda com várias ações
de entretenimento durante todo o dia
e terminou com um grande concerto
do Tony Carreira.
O Mega Pic Nic Continente recebeu
500.000 visitantes.

MARCA ÚNICA CONTINENTE
Unificamos as marcas Continente e Modelo
na nossa marca única: Continente.
O estudo de estratégia de unificação das
várias insígnias de retalho alimentar revelou
impactos positivos quer para a Sonae
quer para o cliente final. O objetivo desta
unificação foi o de assegurar ao consumidor
a presença dos valores da marca
Continente em todas as lojas do retalho
alimentar.
A implementação da estratégia passou por
uma componente visual e operacional forte,
baseada nas alterações de decoração
de loja, fardamentos e sites, mas também
por uma componente organizativa interna
de elevada complexidade.
Esta nova apresentação da marca
Continente chegou ao cliente final através
de uma campanha publicitária específica
envolvendo plano promocional, chuva
de descontos e ações de ativação
de marca em loja.

Vencedor Prémio Inovacão.

Menção Honrosa Prémio Inovacão.

Clique aqui

Clique aqui
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MLF – MODELO LOGÍSTICO
DE FABRICO DO PÃO

Menção Honrosa Prémio Inovacão.

O MLF é um dos principais projetos
no âmbito do Sistema de Melhoria
Contínua da Sonae e teve como objetivo
disponibilizar pão quente nas lojas
Continente a diferentes horas do dia.
Com esta iniciativa baseada nos
princípios Kaizen, foram revisitados todos
os processos de fabrico bem como
o layout do armazém e criados kits
de pão preparado para cozer, diminuindo
o tempo de resposta à necessidade
de produção. Os resultados do projeto
foram notórios em vendas, adequação
de stock e satisfação do cliente.

Clique aqui

MÁQUINA DE TESTES WORTEN RESOLVE

SONAE SR

De forma a melhorar o Serviço Pós Venda de artigos de informática, áudio e vídeo foi
desenvolvida uma Máquina de Testes que permite testar equipamentos in loco e no
momento em que o cliente está a ser atendido. Esta imediatez na deteção dos problemas
permite evitar a espera por uma verificação centralizada com todos os custos inerentes.
Vencedor Prémio Inovacão.

Clique aqui
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OTIMIZAÇÃO DE ABERTURAS
DE NOVAS LOJAS WORTEN
O processo de abertura de novas lojas
Worten foi totalmente revisto resultando
numa redução de 30% do custo por
metro quadrado da loja.
Clique aqui

Foram revisitados aspetos como o layout,
através do posicionamento de
infraestruturas de apoio e da otimização
dos espaços de back office e armazém.
Os equipamentos e o próprio processo
de obra também foram alvo de melhorias,
nomeadamente no que respeita
aos materiais de construção utilizados
e às soluções energéticas adotadas.

Menção Honrosa Prémio Inovacão.

REPOSIÇÃO LOJA MODALFA
Os processos de reposição são
fundamentais para garantir que o cliente
encontra o produto certo no local certo.
A reformulação do processo de reposição
da Modalfa foi implementada de forma
inovadora e com base em pequenos
detalhes profundamente determinantes.
Foi revisto o agendamento das tarefas
assegurando a coincidência das entregas
de mercadoria com o fecho de loja
de forma a efetuar a reposição com a loja
fechada. O apoio à decisão foi outro vetor
tido em conta e materializado em novos
mapas de faltas, que vieram facilitar
o processo de encomenda de mercadoria.
O próprio método de dobragem de roupa
foi revisto para garantir a homogeneidade
na forma de apresentação dos produtos
na loja e entre lojas.
O ganho de eficiência foi notório e
materializado numa poupança de 48.000
horas de trabalho de colaboradores
das lojas por ano.

Menção Honrosa Prémio Inovacão.

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

Estas iniciativas revelam-se em novos
serviços ao cliente, quer físicos quer
digitais, novos conceitos de apresentação
de produto e soluções e na identificação
da forma mais eficiente de organizar
e operar o negócio de retalho.
Este desafio torna-se ainda maior com
a internacionalização: em 2011 a Sonae
entrou em três novos países o que levou
à adaptação de processos e infraestruturas
a esta nova realidade.

A integração e formação dos colaboradores
de forma a manter uma identidade
comum e os sistemas de apoio à decisão
e conhecimento foram outras duas áreas
especialmente visadas neste processo.
Destacamos algumas das iniciativas que
transformam em realidade a estratégia
definida para 2011.
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ORGANIZAÇÃO
O negócio de retalho é um negócio
dinâmico e flexível que se adapta
constantemente às novas necessidades
do cliente. Neste enquadramento,
também a forma como nos organizamos
tem que ser pensada, garantindo
a eficiência da operação e a resposta
rápida aos desafios internos e externos.

SONAE – À NOSSA MANEIRA
Perante o atual desafio de crescimento
e internacionalização, a Sonae reforçou
junto de todos os seus colaboradores
o conjunto de príncipios e valores
da Empresa. A comunicação foi feita
sob a forma de uma brochura distintiva
intitulada “À Nossa Maneira” criada
para o efeito e que se divide em valores,
formas de trabalho, equipas e chefias.
34

INFORMATION SYSTEMS
AND INNOVATION
A Direção de Sistemas de Informação
e a Direção de Desenvolvimento e Inovação
uniram-se criando a ISI – Information
Systems and Innovation.
A ISI está estruturada pelos conceitos
de oferta e procura. A procura organizada
por cliente interno de forma a facilitar
a interação através de um único
interlocutor bem como potenciar
o conhecimento do negócio. A oferta,
área técnica, organizada por aplicações
empresariais.
Paralelamente foi criado um CIO Office
com áreas transversais a todos
os negócios: Estratégia, Inovação,
Portfólio de Projetos, Arquitetura
de Sistemas, Controlo Operacional
e Controlo de Gestão.

ORGANIZAÇÃO

DIREÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS
Esta direção espelhou na sua organização
a divisão da área de retalho em Sonae
MC, Sonae SR e Centro Corporativo,
saindo reforçada a ligação de cada área
com o seu interlocutor de Recursos
Humanos.
A acrescer, a especialização dos Recursos
Humanos permite aos seus colaboradores
um maior conhecimento das necessidades
e especificidades de cada negócio
bem como dos perfis necessários
à concretização dos objetivos e planos.

DIREÇÃO DE CONCEÇÃO
DE LOJA
Foi criada a Direção de Conceção Loja
com a missão de fazer das nossas lojas
alimentares espaços únicos e relevantes.
Lojas concebidas para envolver
os clientes e gerar prazer na compra,
através do espaço e ambiente, através
da forma como comunicam e apresentam
o produto e das experiências e serviços
que proporcionam.
Paralelamente, estarão ainda na base
deste trabalho, critérios de eficiência
operacional e otimização de investimentos
para assegurar a implementação
sustentável dos conceitos desenvolvidos,
por via dos impactos positivos no negócio
que estes geram.

EQUIPA CUSTOMER CENTRIC
RETAILING
Foi criada uma equipa no seio do
Marketing da Sonae MC que visa promover
a utilização do conhecimento sobre
o cliente nas diferentes áreas (Comercial,
Opera- ções e Marketing) com contínua
orientação para a gestão da base
de clientes e suas necessidades,
e a sua tradução na geração de valor
para os clientes e para a Sonae MC.

DIREÇÃO DE COMÉRCIO
INTERNACIONAL
Esta direção foi orientada para a prática
de um sourcing de produtos mais
estratégico e para o desenvolvimento
de novas formas de suporte ao negócio,
designadamente o estabelecimento
de parcerias em diversas áreas
na vertente de sourcing.

DIREÇÃO LOGÍSTICA
INTERNACIONAL
Com objetivo de dar resposta
à estratégia de internacionalização
da companhia, decorreu o projeto
LOG2B em que foram identificadas
um conjunto de recomendações
processuais, organizacionais
e ferramentas de controlo que irão
permitir gerir de forma mais eficiente
os fluxos de mercadoria entre
as várias origens e destinos.
A primeira fase desta reorganização
incluiu a integração da equipa
de Processos de Importação na Direção
de Logística Internacional e estão
já a decorrer ou em fase de lançamento
os diversos projetos criados para atingir
as oportunidades identificadas.

EQUIPA SUCOS
A equipa de Suporte Comercial Operações
(SUCOS) foi criada com funções de apoio
ao aprovisionamento da loja, planeamento
da atividade promocional, implementação
de planogramas e aberturas e remodelações
de loja.
O objetivo é o melhor serviço
ao cliente garantindo o produto certo,
na quantidade certa e no local certo.
35
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ENVOLVIMENTO
COM A
COMUNIDADE
Fazer parte das comunidades
onde se insere é uma prática
corrente da Sonae. Este objetivo
é conseguido através de ações
específicas com impacto direto
na população local, socialmente
responsáveis, relevantes
e inovadoras.

ENVOLVIMENTO
COM A COMUNIDADE
Em 2011 levámos a cabo variadas ações
em loja de envolvimento direto dos nossos
clientes e comunidades em que as nossas
lojas se inserem. Estas ações destacaram
‑se pelo seu grau elevado de novidade
e valor para os clientes.
Entre estas ações contam-se um
passatempo de criação de um clip de vídeo
por parte dos nossos clientes mais jovens,
cujo prémio foi uma viagem para quatro
pessoas aos EUA para assistir a um
concerto do Justin Bieber; uma ação em
que o sabor de um novo iogurte de marca
própria Continente foi escolhido por
milhares de clientes através do Facebook;
foi criado em loja um espaço adequado
aos mais jovens com atividades do seu
interesse, com destaque para o hip hop,
beatbox e teatro de rua.
Foram ainda realizadas flashmobs com
o objetivo de envolver o cliente na loja;
o mágico Daniel Pereira visitou algumas
lojas, surpreendendo todos com o seu
talento e a Popota voltou a encantar
os mais pequenos com um espetáculo
que percorreu as lojas em todo o país.
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ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE

TOUR DOS SONHOS
CONTINENTE

tais como azeite, vinhos e produtos
de marca própria, entre outras iniciativas.

A Tour dos Sonhos Continente,
com o cantor Tony Carreira, deu este ano
a possibilidade aos fãs deste artista
de realizar dois sonhos: um com o cantor
e outro com a comunidade.

O Mercado de Sabores recebeu
35 000 visitantes. Registou, também,
um crescimento de 50% do número
de noticias em relação ao ano anterior.

Para tal os fãs realizaram um filme
no qual revelaram, de forma original,
o sonho que gostariam de ver realizado,
relacionado com o seu ídolo Tony Carreira,
a ser concedido no dia e local do concerto.
No que respeita à sua comunidade,
elaboraram textos explicativos sobre
o projeto de solidariedade social
que pretendiam ver apoiado.
A Tour de Sonhos realizou 28 concertos…
e sonhos .

MERCADO DE SABORES
A edição de 2011 do Mercado de Sabores
decorreu no Pavilhão Atlântico em Lisboa.
Durante três dias, cerca de 35.000
pessoas participaram na iniciativa
promovida pelo Continente, onde tiveram
oportunidade de provar e adquirir os
melhores produtos e iguarias portuguesas,
apoiando a produção e gastronomia
nacionais.
O Mercado de Sabores contou com mais
de 60 stands de vários produtores,
degustação de produtos típicos nacionais,
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PROGRAMA CONTA
COM DESCONTO

POLÍTICA SUSTENTABILIDADE
DO PESCADO

No Programa televisivo Conta com
Desconto, o Continente dá dicas de
poupança tendo em conta as ferramentas
promocionais que disponibiliza e ajuda
um cliente na seleção dos artigos para
o seu carrinho de compras. No final
de cada programa são feitas as contas
e demonstrada a poupança efetiva
na lista de compras do cliente.

A Sonae adotou métodos de gestão para
assegurar o respeito pela sustentabilidade
dos recursos marítimos. Com esta nova
política existe uma escolha cuidadosa
dos fornecedores que utilizam métodos
de pesca responsáveis e que não constem
nas listas negras da Greenpeace. É ainda
mantida a rastreabilidade do pescado
e são exigidos os certificados de captura.


Clique aqui

PROJETO HIPER SAUDÁVEL

Clique aqui
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O Projeto Hiper Saudável Continente
tem como principal objetivo sensibilizar
e informar o consumidor sobre
a importância da adoção de estilos
de vida saudáveis, disponibilizando
um nutricionista nas lojas Continente.
Em 2011 foi criado o Movimento Hiper
Saudável com o intuito de incentivar
todos os nossos clientes a cumprirem oito
compromissos básicos para uma vida
mais saudável, através de um mix
de ferramentas de comunicação, incluindo
a transmissão de um minuto em televisão,
apresentado pela Catarina Furtado,
e um website e rede social na Internet.

CONCURSO LITERÁRIO
BOOK.IT
As lojas book.it lançaram o “Concurso
Literário” destinado a todos os residentes
em Portugal que nunca tenham editado
qualquer obra e que pretendam ver
publicado um texto inédito sobre a forma
de romance, história de vida ou mesmo
um livro de contos. O premiado tem
a possibilidade de ver o seu livro editado
e à vendas nas várias insígnias da Sonae
bem como o direito a um fee sobre
a venda do livro.
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NOVOS
SERVIÇOS
Tendo como objetivo
primordial a satisfação do cliente,
são vários os novos serviços
apresentados nas lojas
de retalho da Sonae.
Estes novos serviços tornam
a visita às lojas ainda
mais produtiva uma vez
que alargam o número
de necessidades satisfeitas
num só local.
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MEU SUPER
O Meu Super é um conceito de franquia
para uma tipologia de lojas alimentares
de proximidade, empatia e preços
competitivos.
Este regime oferece o know-how
necessário, produtos de qualidade a preços
competitivos e apoio permanente dado
pela marca Continente. Este apoio
é materializado através da formação inicial
e contínua, aconselhamento operacional
e técnico, passando pelo marketing
e publicidade.

NOVOS SERVIÇOS

CENTROS DE ESTÉTICA
WELL’S
Os Centros de Estética são espaços
localizados nas lojas Well’s onde,
num ambiente tranquilo e com total
privacidade, são prestados tratamentos
de corpo, rosto, massagens,
eletroestética e serviços essenciais,
como manicure, pedicure e depilação.
Os centros são operados pelo Grupo
Sorisa, a mais antiga e prestigiada
empresa de estética em Portugal,
sendo a equipa técnica formada
pela EFAPE (Escola de Estética
e Especialização Profissional), garantindo
um alto nível de qualidade e rigor
na prestação de cuidados de estética.

Clique aqui

QUIOSQUES WELL’S
A Well’s alargou a sua área de vendas
sem abrir lojas, comercializando os seus
produtos em quiosques de vendas
posicionados em áreas de grande tráfego
de consumidores nas galerias comerciais.
Os clientes descobriram as novas
marcas próprias Well’s em pop-up stores
chamativas, concebidas para prender
a atenção de milhares de transeuntes.
Após um verão bem sucedido com as marcas
de ótica, o conceito foi alargado às marcas
de cosmética durante o período de Natal.

MYNAILS & MAKEUP
Com o MyNails & Make Up foi enriquecida
a experiência do cliente nas lojas.
Num só local a cliente encontra os artigos
que necessita e os serviços de manicure
e maquilhagem. Tudo isto num espaço
que remete para o “universo feminino”,
intimista e especialmente desenhado
a pensar nela.
Esta é uma forma inovadora
de fidelizar clientes e incrementar
vendas, surpreendendo e superando
as expetativas dos clientes.
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FASHION ADVISER
Num mercado cada vez mais competitivo,
o bom atendimento aos clientes não
é suficiente: é essencial saber vender.
E isso também se aprende.
Essa é a convicção da Modalfa e a razão
de ser de uma nova aposta na formação
das suas equipas: a formação de Fashion
Adviser. O principal objetivo é transmitir aos
seus colaboradores mais know-how técnico
que reforça a confiança no momento
de aconselhamento e venda ao cliente.

CONTINENTE AUTO
O Continente Auto consiste
na disponibilização de um serviço
de lavagem de automóvel nos parques
de estacionamento das lojas
Continente.
O cliente tem à sua disposição um serviço
mais barato do que a média do mercado
e à medida das suas necessidades:
aciona a lavagem e aspiração com fichas
ou moedas, que vai adicionando até estar
satisfeito. Estes fatores contribuem
para a elevada procura que tem tido
nas duas lojas piloto de Vila de Conde
e Viana do Castelo.

DISPENSADOR DE CUPÕES
Por vezes os clientes chegam às lojas
Continente e constatam que não trazem
consigo os cupões de desconto e como tal
encontram-se impedidos de usufruir
dos descontos. Com este novo serviço,
os clientes têm ao seu dispor a segunda
via dos seus cupões, bastando para isso
solicitá-la no balcão de informação, contra
apresentação do seu cartão Cliente.
Em cada ação promocional, recorrem
em média a este serviço 6250 clientes.

42

NOVOS SERVIÇOS

TESTE DE PASSADA
As lojas Sport Zone do Colombo e Mar
Shopping disponibilizam aos seus clientes
o “Teste da Passada”, um novo serviço
gratuito em parceria com a Nike.
Este teste consiste em determinar
o tipo de passada de cada cliente quando
corre ou caminha, através de um sistema
de foot scan, de deteção de pressão
e de um sistema integrado com
passadeira e vídeo. No final o cliente
recebe um relatório e aconselhamento
personalizado sobre os modelos
de sapatilha adequados para o seu tipo
de passada e estrutura física.

BOOK.IT NA FEIRA DO LIVRO
DO PORTO
A book.it esteve presente, pela primeira
vez em 2011, na 81ª Feira do Livro
do Porto como editora. Esta foi uma
excelente oportunidade para dar
a conhecer ao público o conjunto
de livros já editados com esta chancela.
Este primeiro passo foi um importante
investimento no reforço da notoriedade
da book.it como player e editora,
cimentando o caminho e posicionamento
estratégico das edições book.it
no panorama literário.

“Fonte/Source: Sport Life”

COMPRA E VENDA DE JOGOS
USADOS
Com o serviço de Compra e Venda de jogos
usados nas lojas Worten e Worten Gamer
demos uma “vida extra” aos jogos antigos.
Concebemos uma operação em loja
muito simples e eficiente, contribuindo
para o crescimento da área de gaming.
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NOVOS SERVIÇOS
ONLINE
As alterações dos hábitos
dos consumidores, as necessidades
de informação no momento e de soluções
práticas e inovadoras levaram
à identificação e implementação
de um alargado conjunto de serviços
online, que complementam os serviços
existentes em loja. Os meios utilizados
foram diversificados, passando a web
e o vídeo a terem um papel fundamental
na transmissão da informação para
um cliente exigente e com pouco tempo
disponível.
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NOVOS SERVIÇOS ONLINE

CONTINENTE DRIVE
Conceito inovador e sem precedentes
em Portugal, o Continente Online Drive
é um serviço diferenciador que alia
comodidade, conveniência e rapidez.
De uma forma simples, basta efetuar
a encomenda no site, selecionar o local
de levantamento, receber a informação
necessária para o levantamento
da encomenda e receber em 5 minutos
as compras. Com o Continente Online
Drive, basta um clique para comprar
e 5 minutos para levantar.

NOVO PORTAL CLIENTE
O Portal Cliente foi renovado e permite
aos clientes gerir a conta cartão de uma
forma mais simples e eficaz. Algumas
das ações que podem ser realizadas
no novo portal são a atualização de dados
pessoais, consulta de saldo e movimentos
da conta e consulta e impressão
de cupões, proporcionando mais serviço,
comodidade, autonomia e controlo
de informação ao cliente.

WORTEN ONLINE ESPANHA
Em 2011 foi lançado o site transacional da
Worten Online em Espanha, respondendo
à necessidade de conseguir crescimentos
de imagem de marca e de notoriedade
mais rápidos, através de um novo canal
de venda amplamente disponível
no território deste país

Os clientes podem ainda escolher
o e-mail como canal alternativo para
receber os cupões de desconto,
permitindo poupar o ambiente enquanto
se poupa nas compras.

Clique aqui
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Clique aqui

PEDIATRA ONLINE

MANUAIS ESCOLARES

Trata-se do primeiro pediatra disponível
24 horas por dia, 7 dias por semana,
e acessível a partir de qualquer local
que fornece respostas sobre as principais
questões que marcam o dia a dia de pais
e mães. Esta nova plataforma, única a nível
mundial, pode ser consultada no site
do Continente “Universo do Bebé”, e tem
160 vídeos de 1 a 2 minutos gravados pelo
conceituado pediatra Prof. Paulo Oom.

O Continente Online criou um novo
serviço de venda de manuais escolares.
No regresso às aulas de 2011 os clientes
puderam realizar encomendas
antecipadas de manuais escolares,
numa experiência de compra simples,
fácil e rápida, contando com um serviço
exclusivo de compra e com atendimento
e acompanhamento personalizados.

ENÓLOGO ONLINE

Mais de 80% dos clientes que usufruíram
deste serviço foram novos para
o Continente Online.

O Enólogo Online é um site onde se
pode encontrar todo o tipo de informação
relevante sobre o mundo dos vinhos.
Inclui informação sobre as melhores
regiões produtoras e as melhores castas.
Este serviço recorre igualmente ao vídeo,
disponibilizando 10 filmes onde se podem
conhecer as principais características
das regiões de Portugal e cerca
de 40 filmes com os principais tópicos
do mundo da enologia.
Este serviço apresenta ainda as melhores
sugestões de pratos para acompanhar
cada categoria de vinho.

CONTINENTE MAGAZINE
A revista Continente Magazine passou
a estar disponível também para IPAD,
gratuitamente na loja do iTunes. A aplicação
dá acesso a todos os conteúdos práticos
e funcionais da revista, tais como Receitas,
Nutrição, Vinhos, Destinos e Entrevistas com
os Chefs mais conceituados. O Continente
volta assim inovar e a surpreender os seus
clientes, adequando-se aos seus diferentes
estilos de vida.

Clique aqui
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Clique aqui

PROMOÇÕES DA SPORT
ZONE NO FACEBOOK

QR CODES NOS FOLHETOS
WORTEN

A Sport Zone iniciou o seu caminho
nas redes sociais, desenvolvendo uma
plataforma promocional que possibilita
a associação do cartão de cada cliente
à página da Sport Zone no Facebook.

A utilização de QR Codes complementa
a informação disponível nos folhetos
em papel - Informação relevante sobre
as características técnicas de alguns
produtos de destaque nos folhetos,
apresentação de novas tecnologias
e informação sobre campanhas
promocionais, entre outras.

Após o registo do cartão nesta plataforma,
sempre que o cliente o apresentar
ao efetuar uma compra numa loja Sport
Zone, é reconhecido como fã e usufrui
automaticamente do desconto
da campanha em vigor.

POPOFUN
Esta aplicação para iPhone/iPad com
a Popota foi desenvolvida para o target
infantil, constituindo-se como uma amiga
das crianças ao proporcionar
entretenimento e diversão com recurso
a novas tecnologias.
Permite às crianças divertirem-se
com diversos jogos, através de interação
por voz, seleção de roupa para a mascote,
construção de puzzles entre outras
funcionalidades.
Os milhares de downloads da aplicação
provam o seu sucesso junto dos mais
novos.

QR CODES NA VENDA
DE CABAZES DE NATAL
No Natal de 2011, foi divulgada a venda
de cabazes de Natal Continente Online
através de uma solução baseada
em QR Codes.
Utilizando um smartphone em conjunto
com uma aplicação de leitura de QR
Codes, o cliente poderia fazer leitura
dos códigos apresentados em meios
como expositores presentes nas lojas
ou na imprensa. O cliente era então
encaminhado para um formulário online
para preenchimento dos seus dados
pessoais, recebendo posteriormente
um contacto, com foco na venda
de cabazes.

Clique aqui
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NOVOS
COnceitos
Com base na nossa missão,
inovamos para melhorar a vida
das famílias. Procuramos em contínuo
formular novos conceitos de retalho
e serviços associados, baseados
na comunicação que mantemos
com os nossos clientes. Assim,
facilitamos o processo de compra,
reavaliamos as segmentações
e tornamos os espaços ainda mais
apelativos e confortáveis.
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NOVO CONCEITO
CONTINENTE BOM DIA
O objetivo deste projeto foi o de fortalecer
a presença do Continente Bom Dia
no segmento da conveniência. Para tal
foi lançado um processo de reflexão,
envolvendo um grupo multidisciplinar,
que culminou com uma proposta de
abordagem moderna e competitiva para
o formato dos supermercados.
A mudança dos consumidores e dos seus
hábitos de consumo originou a
necessidade de criar um supermercado
de proximidade, que respondesse aos
novos padrões de consumo, refletindo
igualmente a identidade da marca
e os valores a ela associados: preço,
promoções, contemporaneidade,
variedade, qualidade e conveniência.

NOVOS CONCEITOS

O público-alvo deste novo conceito
é essencialmente um público urbano
e ativo, com um estilo de vida preenchido
e com pouco tempo livre. São clientes
que procuram qualidade e variedade
no produto, um serviço bom e rápido
e acima de tudo a conveniência de poder
usar a loja como substituto de uma visita
ao hipermercado. Pretende-se que cada
loja se integre na malha urbana
em que se instala e que tenha uma área
de vendas entre os 1000 e os 1500m2.
Os interiores, assim como a imagem
gráfica de todo o projeto, foram
desenvolvidos por um parceiro
internacional. A solução apresentada
representa um novo formato no universo
de retalho da Sonae MC e no panorama
nacional, simbolizando uma eficaz
inovação no campo do design e da
experiência de compra, que se deseja
fluída e rápida.
Através de um ambiente acolhedor,
conjugando a envolvência dos mercados
tradicionais com um espírito moderno
e urbano, foi conseguida uma combinação
entre o layout renovado com entrada
pelos frescos, de leitura fácil e intuitiva,
e um design contemporâneo,
dois elementos essenciais para o sucesso
deste conceito. Destacam-se as áreas
da banca de peixe fresco, a cafetaria,
a garrafeira e a higiene e beleza.
Este projeto foi levado a cabo com
o envolvimento de todas as áreas
da Sonae MC. O projeto multidisciplinar
envolveu desde o início diversos ramos
do negócio, do comercial ao operacional,
e teve o total apoio da Comissão
Executiva.

Durante um ano, equipas conjuntas
da Sonae MC e parceiros externos
transformaram este conceito
em realidade.
Em Setembro de 2011 foram remodeladas
duas lojas no Porto à vista deste novo
conceito, com um valor de investimento
fortemente controlado, indo de encontro
ao momento económico atual.
Recentemente foi inaugurada a primeira
loja com este conceito a ser implementado
de raiz, o Continente Bom Dia de Ramalde.
Está planeado o roll-out do projeto
num futuro próximo, resultando
do alinhamento da visão estratégica
do grupo e da excelente resposta
dos clientes, suportada pelo aumento
de vendas e pelo feedback positivo obtido
nos estudos de satisfação.
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NOVA GARRAFEIRA
Os novos espaços da Garrafeira,
concebidos internamente,
proporcionam ao Cliente um ambiente
mais próximo de uma loja tradicional,
com todos os benefícios
de um hipermercado/supermercado
da SONAE.

ENTRETENIMENTO 3.0
Este novo conceito cria um ambiente
diferenciador na insígnia Worten com
novo mobiliário modular de formas
simples que permite uma comunicação
direta e eficaz com o cliente.
Foi aplicado às áreas de Entretenimento,
Worten Gamer, Bilheteira, Infantil,
Livros e Experiências, agora ainda mais
facilmente identificáveis e com um
look moderno.

REVISÃO MOBILIÁRIO DE
LOJA NA SPORT ZONE
No sentido de dar mais ritmo às suas
lojas, tornando-as mais jovens
e surpreendentes, a Sport Zone
desenvolveu novos móveis para
exposição dos seus produtos.
O novo mobiliário destaca melhor
os produtos dando uma perceção
da gama.

CONCEITO INDULGENCE
O conceito Indulgence reúne num único sítio
da loja tudo o que os clientes mais gulosos
procuram: doces, bolachas, chocolates
e rebuçados. Também se encontram à venda
gomas a granel onde o cliente pode escolher
à sua vontade a combinação de sortido
de gomas a comprar. Este espaço possui
uma estanteria própria e uma decoração
adequada e alegre que faz lembrar
o momento de prazer de saborear
as guloseimas. Apresenta ainda uma
sinalética de segmentação que facilita
o processo de compra.
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TUDO EM CONTA
Num momento em que o mercado
e o cliente estão sensíveis ao preço,
o Continente criou uma zona de compra
de artigos “oportunidade”. Trata-se
de artigos não alimentares, de coleções
anteriores, que o cliente pode adquirir
a um preço muito convidativo.
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formação
A formação dos colaboradores,
fundamental para garantir
o melhor serviço possível
ao cliente, e a disponibilidade
de ferramentas auxiliares
ao processo de venda, estiveram
na génese de um conjunto
de iniciativas internas
que são exemplos claros
do foco da Sonae Retail School
no cliente.
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ACADEMIA DE LIDERANÇA
A Academia de Liderança da Sonae Retail
School nasceu com a missão de apoiar
o crescimento dos líderes Sonae
e manutenção do seu ADN, contribuindo
para a consolidação de uma cultura
diferenciadora, assente na capacidade
de liderar, na arte de desenvolver os seus
colaboradores e na ambição de encontrar
continuamente oportunidades
para acrescentar valor aos negócios.
Pretende-se assim sustentar um
crescimento que permita a evolução
gradual de um papel mais operacional
ao nível da gestão de pessoas, para
papéis mais abrangentes e estratégicos
ao nível da liderança.

FORMAÇÃO

ESCOLA WORTEN
A Escola Worten nasceu como
uma escola operacional para o negócio
da eletrónica de consumo. Possui um
sistema global de desenvolvimento
de competências composto por percursos
formativos individuais nas áreas
de produto, comportamento, sistemas
e processos, incrementando a cultura
de melhoria contínua e um serviço
de excelência com suporte
em metodologias pedagógicas
diversificadas.
É distintiva por ser operacionalizável
em qualquer geografia ou cultura
e, sendo permanentemente atualizada,
está atenta às necessidades do negócio
em aceleração, acompanhando
tendências de mercado e de evolução
de produto.

Distingue-se das outras escolas por
promover uma melhoria das competências
técnicas dos vendedores, nas operações
da Well’s e pela sua ligação à Licenciatura
em Farmácia. Isto é, a formação
ministrada no seu âmbito tem uma
equivalência em termos do Sistema
Europeu de Transferência e Acumulação
de Créditos, quer seja ministrada na Sonae
ou na Universidade.
Para tal, esta escola possui uma parceria
com uma universidade, promovendo o
desenvolvimento dos seus colaboradores
em termos de saberes ao mais alto nível
do sistema de escolaridade.
É a aproximação perfeita entre o sistema
de ensino e o mundo empresarial.

AGENDA INTERATIVA
DE FORMAÇÃO
A agenda interativa de formação
é uma ferramenta web que permite
a gestão de convocatórias e de turmas
no âmbito da formação, facilitando
a interação entre as várias direções
envolvidas. Com esta plataforma,
cada área fica a conhecer a sua agenda
de formação de forma integrada
e sempre atualizada. Para a área
de formação foi desenvolvido um módulo
específico com dados e estatísticas
das várias sessões.

ESCOLA DA SAÚDE
A Escola da Saúde é uma escola
operacional que nasceu da necessidade
do negócio da Well’s criar especialistas
em Saúde, Bem Estar e Ótica.
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melhoria
contínua
As ações de melhoria contínua
têm proliferado um pouco
por toda a estrutura e dado origem
a alterações processuais
e de otimização com resultados
notórios ao nível da produtividade.
Por outro lado, o crescimento
e a complexidade dos negócios
tornam necessária a criação
de ferramentas que suportem
novos processos e facilitem
a tomada de decisão.
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SISTEMA INTEGRADO
DE MELHORIA – OBRAS
O SIM Obras consiste na adaptação
da metodologia Kaizen ao processo
de remodelação de lojas Continente,
nomeadamente a nível processual
da obra, e que envolve todas as direções
da empresa participantes neste processo.
A partilha de informação por todas
as direções, antecipando prazos para
a troca da mesma e a criação de índices
de análise e acompanhamento da obra
que se encontram sempre disponíveis
e atualizados, diminui os impactos
negativos nas lojas durante
o período de obras.

MELHORIA CONTÍNUA

LIA/LINA
As iniciativas Logística Interna Alimentar
(LIA) e Não Alimentar (LINA) revisitaram
e redefiniram os processos de logística
interna da receção dos produtos nas lojas
até à sua colocação na prateleira.
Foram ainda revistos todos os fluxos
de informação entre lojas, direções
comerciais e entrepostos.
O principal objetivo foi o aumento
de produtividade, abrindo a loja sempre
cheia, contribuindo para o aumento
de vendas e para a redução de ruturas
e de stocks.

GESTÃO DE PATRIMÓNIO
DA SONAE RP
O sistema operacional e de gestão, GPS
(Gestão de Património Sonae), permite
gerir ativa e eficazmente o portfolio
de ativos imobiliários de retalho.
Este sistema envolve a gestão de
múltiplos contratos, sob diversas formas
jurídicas, de lojas e espaços em centros
comerciais e unidades independentes,
bem como armazéns e escritórios.
O GPS é composto por diversos módulos,
incluindo imóveis, contratos, gestão
documental, gestão de rendas, workflow,
faturação e integração com sistema
de contabilização e relatórios.

AUTOMATIZAÇÃO DE
ADJUDICAÇÕES DE FRETES
MARÍTIMOS
Partindo da informação do sistema
de workflow de Comércio Internacional
e de uma base de dados de cotações
de fretes, foi construído um automatismo
que suporta o apuramento da melhor
cotação, a geração automática de e-mail
de adjudicação para envio ao fornecedor
do serviço e guarda em base de dados
todos os dados de adjudicação.
Esta ferramenta possibilitou a redução
do volume de e-mails trocados, aumento
de eficiência e produtividade, quer na
adjudicação quer na conferência de faturas,
e ainda a construção de histórico
de adjudicações com enorme potencial
de exploração futura.

LANÇAMENTO NOVA
MARCA DE PRIMEIRO PREÇO:
É CONTINENTE
A Sonae MC criou uma nova marca para
os seus produtos com posicionamento
de primeiro preço que será utilizada em
todos os produtos alimentares e produtos
de higiene e beleza: É Continente.
A nova marca elimina as diversas marcas
de primeiro preço (Sim, Sou, Tal, entre
outras), utilizadas até agora por cada área,
e clarifica a identificação dos produtos de
primeiro preço com a insígnia Continente.
Afirma-se assim como a marca com
a melhor proposta de valor na vertente
preço, da economia e da poupança,
de confiança e transversal a todo
o universo alimentar e higiene e beleza.
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RELANÇAMENTO DA MARCA
MYLABEL BEAUTY
A imagem da marca MYLABEL foi
renovada com o objetivo de a tornar mais
moderna, atual e apelativa, reposicionando
os produtos deste segmento de mercado
de acordo com a sua qualidade.
Trata-se de produtos especializados
em áreas onde, até à data, nunca
tínhamos tido Marca Própria, tal como
a gama de Tratamento de Rosto
e produtos específicos para Homem.

BANCA DE PEIXE FRESCO
Foi desenvolvida uma nova banca de peixe
fresco que derrete o gelo com o mínimo
de intervenção humana. A nova banca
possui resistências elétricas que aquecem
água, formando vapor que aquece
placas metálicas por baixo do gelo.
A descongelação é realizada
automaticamente após o fecho da loja,
com redução de consumo água e mão‑
‑de‑obra. Foi ainda eliminada uma zona
problemática de degelo na retaguarda
da loja.

56

TREM LOGÍSTICO
O trem logístico é composto por
um equipamento de reboque e carros
de transporte. Este trem é utilizado
para transporte das mercadorias a repor
do armazém para a loja.
Durante o dia o comboio vai sendo
carregado com a mercadoria necessária
e à noite esta é colocada em cada
corredor, diminuindo as deslocações
e esforço físico dos operadores.

MELHORIA CONTÍNUA

APROVISIONAMENTO
CENTRAL DE PEIXE FRESCO

SISTEMA DE APOIO À VENDA
DE ARTIGOS

Foi desenvolvida uma plataforma
de aprovisionamento, que permite uma
resposta rápida às especificidades
do Pescado Fresco, fazendo chegar
às lojas o “melhor” mix de produtos
para o dia e na quantidade certa. Foi
implementado um processo automático
de compra de pescado e de distribuição
pelas lojas, tendo em consideração
as ofertas diárias de fornecedores,
os indicadores de consumo, a variação
do preço nas ofertas recolhidas
e os stocks actuais de entreposto.

O SAVA – Sistema de Apoio à Venda
de Artigos – permitiu dar um salto
qualitativo no atendimento aos clientes
da Worten e Worten Mobile, ao facilitar
vendas combinadas de produtos
e serviços cujos preços variam em função
destas combinações.
Na venda de serviços e equipamentos
de telecomunicações, este sistema
permite sugerir ao cliente a combinação
mais adequada de telemóvel/tarifário
e com o preço mais baixo possível.

LEITURA EFICIENTE
DE CÓDIGOS DE BARRAS
Visando o objetivo de melhorar
a produtividade na Frente de Caixa
através da diminuição do número
de artigos digitados manualmente
por operadores por dificuldade de leitura
dos seus códigos de barras, foi lançado
o projeto EANs em parceria com
a GS1 Portugal – CODIPOR.
Este projeto, pioneiro no país, consistiu
numa primeira fase num diagnóstico
exaustivo dos problemas de leitura
de todos os artigos da loja. Identificados
os artigos com problemas, passámos
à sua correção através da adequação
das etiquetas às regras em vigor.
Em paralelo foram testados os scanners
garantindo-se a identificação clara
das causas dos problemas.
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TREVO
Com o projeto Trevo foram implementadas
um conjunto de iniciativas conducentes
à redução sustentada da factura de energia
elétrica. Estas ações tiveram 3 eixos
de orientação. O primeiro focado na
redução do consumo através da definição
e implementação transversal de um
“Guia de Utilização de Energia” assegurando
patamares de conforto uniformes para
clientes e colaboradores.
O segundo focado na melhoria
do processo de compra, estudando
o mercado e assegurando a compra
pelo melhor preço, e por fim a geração
de receitas através da implementação
de soluções de produção de energia
elétrica através de fontes renováveis.

SIMULADOR DE COMPRAS
DE FRUTAS E LEGUMES
Para tornar mais eficiente o processo
de compra de frutas e legumes para
a equipa de Gestão de Stocks e para
os fornecedores, foi criado um simulador.
Este simulador compila as encomendas
de frutas e legumes de todas as lojas,
distribuindo automaticamente os artigos
pelos fornecedores, considerando as
quantidades acordadas com cada produtor.
As encomendas são enviadas de uma
só vez para todos os fornecedores de
forma automática. Os fornecedores
recebem agora as encomendas mais cedo,
o que se traduz num ganho de tempo
para o controlo de qualidade, processo
de embalamento e redução de atrasos
nas entregas aos entrepostos.
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APROVISIONAMENTO
FASHION
De forma a automatizar as tarefas
intensivas de aprovisionamento
de loja, foram desenvolvidas um conjunto
de aplicações que consolidam
a informação extraída da base de dados
central. O tempo de tomada
de decisão e de execução de tarefas
reduziu consideravelmente contribuindo
para o aumento da produtividade
dos colaboradores.
Com esta nova forma de trabalho
também se torna mais simples a deteção
de anomalias e inconsistências a tempo
da sua correção.
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PIM – GESTÃO DE
INVENTÁRIO DE PROMOÇÕES
As promoções são fundamentais para
os nossos clientes sendo crucial garantir
a disponibilidade de todos os artigos
em promoção em todas as lojas. O PIM
é uma solução que suporta o processo
de aprovisionamento de campanhas,
desde o planeamento até à geração
de alocações de mercadoria para as lojas.
Foi ainda desenvolvido o conceito
de dashboard, onde é possível monitorizar
e controlar em tempo real o estado
do planeamento e o volume de mercadoria
envolvidos.

TUC – MAXIMIZAÇÃO
DA UTILIZAÇÃO
DO VOLUME DE UNIDADES
DE TRANSPORTE

WORKS
O sistema WORKS é uma plataforma
de partilha e fluxo de informação para
a implementação da comunicação
de artigos nos Folhetos, TV e outros meios
de Marketing. O sistema é utilizado
em regime de software as a service,
com todos os utilizadores (internos
e externos) a aceder-lhe via Internet
e trocando informação que até aqui tinha
de ser transportada fisicamente,
o que aumentava custos e tempos
de transporte.
A rapidez de acesso e utilização da
informação, bem como a automatização
de tarefas, relatórios e análises, são
algumas das vantagens imediatas deste
novo sistema.

Com o TUC tornou-se possível
o abastecimento automático
de fornecedores em que é necessário
obedecer a mínimos de compra
e maximixar a capacidade das unidades
de transporte (camião, contentores,
outros). A solução incorpora
um algoritmo complexo, baseado
em patamares de compra por tipologia
de transporte, identifica o patamar
atingido e influencia a encomenda.
Integra ainda a capacidade de gerar
ordens de compra de acordo com
a capacidade e janelas de receção
dos entrepostos.
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LABORATÓRIO DE TESTES
DE FRENTE DE CAIXA

FERRAMENTA DE GESTÃO
DE RISCO

Este laboratório é constituído por vários
equipamentos de Frente de Caixa
e permite uma melhor aproximação
na identificação das necessidades,
e ainda a realização de testes de software
com melhor qualidade, de forma
a garantir zero erros antes da
implementação de novas versões destes
sistemas nas lojas. A ligação à SIBS
permite efetuar testes on-line com
cartões bancários, cartão continente,
entre outros.

Esta aplicação foi desenvolvida com o
propósito de apoiar o processo de gestão
de risco. Permite identificar os riscos, avaliar
a sua probabilidade de ocorrência, selecionar
opções de tratamento, medir KPIs bem
como acompanhar os planos de ação.
Resulta do conhecimento interno
e da incorporação das melhores práticas
do Framework Internacional COSO
(Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission).

Todas as ações de testes realizadas
e o reporte das incidências são registados
informaticamente.

MPOWER
Trata-se de uma aplicação interna para
dispositivos móveis que permite aos
gestores aceder a indicadores de negócio
cruciais tais como vendas e ruturas a partir
de qualquer lugar com acesso móvel à
Internet. Através dela é ainda possível gerir
as notificações do workflow interno de
despesas para aprovação de requisições
de viagens e prestações de contas.

TESTES SENSORIAIS DE
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO
Os alimentos de marca própria para
animais de estimação são alvo de testes
sensoriais que permitem avaliar,
em ambiente doméstico, a preferência
dos animais por estes produtos. Este
procedimento faz parte do processo de
avaliação de novos produtos aumentando
a probabilidade de um bom desempenho
de vendas no lançamento dos produtos.
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SIGE – GESTÃO
DE ETIQUETAS

DASHBOARD DE
INVESTIMENTOS POR LOJA

O SIGE é uma plataforma que permite
controlar e centralizar a impressão
de etiquetas para os processos de
etiquetagem de documentos e arquivo.

O objetivo deste dashboard é promover
a análise automática do valor
dos investimentos por loja e por tipo
de construção, a partir de uma base
de valores registados em SAP.
Os relatórios, gerados automaticamente,
permitem uma análise numérica
e gráfica dos indicadores.

É um processo automático, em que
o sistema gera o número de sequência
da etiqueta por empresa/ processo,
sendo geradas em média 4.500 etiquetas
por dia.

Esta ferramente permite ainda comparar
o orçamento e custos reais entre lojas,
formatos e item a item.

KNOWLEDGE CENTER
Trata-se de um site da equipa
de Desenvolvimento Internacional
para partilha de informação acerca de
parceiros, mercados, projetos e estudos
com as restantes equipas que participam
na expansão internacional da Sonae SR.
Este espaço de partilha, para além de
suportar ferramentas de gestão interna
desta direção, contém um conjunto vasto
de informação que abrange documentos
de projetos, acordos e contratos,
avaliação de mercados potenciais,
relatórios de visitas, relatórios de retalho,
perfis de empresas, entre outros.
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WELL’S NO PROGRAMA
DE FIDELIZAÇÃO DO CARTÃO
CONTINENTE

AUTOMAÇÃO NO CENTRO
DE PROCESSAMENTO
DE CARNES

Para além do Continente, a Well’s
é a primeira marca a basear integralmente
a sua política promocional no programa
do Cartão, beneficiando assim de toda
a notoriedade e tráfego gerado pelo maior
programa de descontos de Portugal.

A automação dos finais de linha de
produção incide na colocação das cuvetes
dentro das caixas de transporte de forma
a garantir a correta correspondência
do conteúdo das caixas, eliminação
de erros de faturação e cumprimento
da rastreabilidade. Com este novo
automatismo a apresentação da caixa
de transporte e de produto final está
melhorada, e a eficiência no processo
garante a redução dos custos da operação.

Esta estratégia foi fundamental para
o crescimento de vendas e de notoriedade
da marca Well’s e representa uma aposta
que tem vindo a ser sistematicamente
reforçada com presença nos mailings
enviados pelo Continente, em cupões de
frente de caixa e em todas as campanhas
temáticas da marca de saúde e ótica
da Sonae.

MELHORIA CONTÍNUA
NA DIREÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
O Processo de Melhoria Contínua
é uma abordagem estruturada que visa
dinamizar a otimização da organização,
processos e sistemas de suporte
da Direção de Serviços administrativos,
com o objetivo de aumentar a eficiência
e eficácia das atividades desenvolvidas,
nomeadamente a qualidade e a
pontualidade da informação produzida.
Este processo resultou do projeto Kaizen
Office DSA, onde foram mapeados todos
os processos onde a DSA intervém, e que
teve como um dos objetivos principais
a redução do prazo de fecho de contas
para o 5º dia útil, com qualidade.
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EXPEDIÇÃO DO
ENTREPOSTO FASHION
No âmbito da expedição internacional,
o entreposto PLAZA, para a insígnia Zippy,
iniciou um processo de etiquetagem
na preparação baseado numa etiqueta por
caixa com a informação necessária para
o cliente internacional e SSCC para
permitir a rastreabilidade caixa a caixa até
ao cliente final e a sua receção no destino.
O processo está assente na tecnologia
de voz por forma a garantir a produtividade
e eficiência inerente ao processo
de preparação.

AUTOMAÇÃO NA OPERAÇÃO
DE CONGELADOS
Com o objetivo de melhorar as condições
de trabalho e tornar a operação mais
eficiente, o entreposto de congelados
da Maia foi alvo de intervenção. Foram
várias as iniciativas implementadas
das quais destacamos o transporte rápido
de produtos entre câmaras garantindo
a cadeia de frio dos artigos e a
armazenagem em estantaria móvel.

MELHORIA CONTÍNUA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

REMSYS

Os porta paletes utilizados no entreposto
foram revistos e encontradas soluções
mais produtivas para a operação de
transporte da mercadoria. Para paletes
leves foram implementados os porta
paletes duplos que permitem a
preparação de 2 paletes em simultâneo.
Para o transporte de carga pesada foi
adotado o portapaletes Pro Lifter,
que implica menos 67% do esforço
no movimento inicial comparativamente
com o porta paletes normal. Foram
ainda criadas as condições de preparação
e expedição de mercadoria em meias
paletes o que permitiu ganhos de
eficiência no transporte e no próprio
manuseamento da mercadoria em lojas
de pequena dimensão.

O sistema informático Remsys veio
melhorar o processo de logística inversa
uma vez que permite ler o código de
barras existente nas etiquetas que são
colocadas nas caixas devolvidas pelas
lojas, aumentado a rapidez e fiabilidade
do processo de separação de mercadoria
e administrativo. Permite guardar todo o
histórico dos processos, emitir relatórios
e documentação.

VIGILÂNCIA
NOS ENTREPOSTOS
O Polo Logístico da Maia da Azambuja estão
equipados com um sistema de vídeo
vigilância equipado com um LCD de grandes
dimensões no quais é possível ter acesso
um grande número de funcionalidades,
das quais se destacam a visualização
de todas as câmaras existentes em
simultâneo, a funcionalidade de zoom
até ao detalhe da matrícula das viaturas,
o sistema de alarmística dos equipamentos
existentes na sala das máquinas, o registo
de todo tipo de intrusão e o controlo
e registo dos acessos às instalações.
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