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Na Sonae a todos é dado o privilégio
e a responsabilidade de inovar.
A inovação cabe a cada um dos colaboradores e acontece
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INOVAMOS PORQUE
ACREDITAMOS QUE HÁ
SEMPRE ESPAÇO
PARA FAZER MELHOR.

DESAFIAMOS.
EXPERIMENTAMOS.
ÀS VEZES ERRAMOS.
APRENDEMOS SEMPRE
E VOLTAMOS A DESAFIAR.
É ESTA A HISTÓRIA
DA INOVAÇÃO.

Na Sonae a todos é dado o privilégio e a respon
sabilidade de inovar. A inovação cabe a cada um dos
colaboradores e acontece todos os dias: nas grandes
disrupções e nas tão importantes melhorias que
permanentemente incorporamos nos nossos pro
cessos. Assim, é com muita satisfação que vemos a
participação massiva de colaboradores de todas as
áreas da empresa, nos desafios de ideias. Acima de
tudo, é com grande orgulho que vemos a implemen
tação e os resultados dessas mesmas ideias.
O desafio está na base da inovação na Sonae.
Definimos metas arrojadas, e é o percurso para as
atingir que nos leva a reinventar-nos continuamente.
Inovamos porque acreditamos que há sempre espaço
para fazer melhor: não há impossíveis.
Não percorremos este caminho sozinhos. Acredi
tamos e conhecemos o valor da partilha do conhe
cimento e do desenvolvimento conjunto. Acredita
mos numa inovação aberta. Como tal, temos
reforçado as nossas parcerias com os fornecedores, o
mundo académico e com outros retalhistas. Abrimos
as nossas portas, damos a conhecer a nossa forma de
fazer retalho e encontramos oportunidades de
colaboração de valor inestimável.
Desafiamos. Experimentamos. Às vezes erramos.
Aprendemos sempre e voltamos a desafiar. Esta é a
história da Inovação. Uma história vivida desde
sempre, e contada em Livro, há 5 anos.
Venha conhecer os episódios de 2013!
Luís Filipe Reis | Presidente FINOV*

* FINOV - Fórum de Inovação das Empresas Sonae.
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52,7

COTEC Innovation Scoring

IPCTN

COTEC

Com o objetivo de medir a atividade
de Investigação e Desenvolvimento
de empresas e instituições portuguesas
o Estado Português lança anualmente*
o Inquérito ao Potencial Científico
e Tecnológico Nacional. O valor
total do investimento em 2012
ascendeu a 70,8 milhões de euros.
3212 colaboradores envolvidos
em ações de I&D, equivalente
a 500 FTEs.

Os resultados do COTEC Innovation
Scoring colocam a Sonae num grau
de maturidade considerado patamar
de excelência pela Cotec. Este inquérito
de autodiagnóstico é realizado
anualmente desde 2008,
com o objetivo de avaliar de forma
qualitativa a evolução do tema
da inovação na Sonae. Responde
a este inquérito a gestão de topo
e os membros do Comité de Inovação.

* Em 2006 o Estado Português não emitiu o inquérito
ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional.

70,8

719
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M€

719
SIFIDE
O Sistema de Incentivos Fiscais
à Investigação e Desenvolvimento
Empresarial permite-nos obter créditos
fiscais e é um importante meio
de reconhecimento da nossa atividade
de I&D. A Sonae tem apresentado
candidaturas em todos os exercícios
desde 2003, tendo até ao momento
conseguido créditos fiscais no total
de 11 milhões de euros até 2012, o ano mais
recente aprovado pela Agência de Inovação.

5 livros
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Olhar sobre o

Tem nas suas mãos a publicação que marca os cinco
anos do Livro de Inovação das empresas de retalho
da Sonae.

	Lancámos o Academy2Business, para uma co
laboração mais estreita com as universidades
portuguesas;

Cinco anos depois, reforçamos a nossa aposta forte
na Inovação.

	Realizámos o Agile Marathon, um hackaton de 29
horas que reuniu 130 estudantes da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, com o obje
tivo de criar protótipos de apps para o ecosistema
do Continente Online.

Continuamos a criar valor para os nossos clientes.
As ações de inovação são variadas e marcantes, com
impacto positivo na cultura de inovação. Os nossos
colaboradores continuam a ser a fonte da criatividade
da Sonae.
Ao longo destes cinco anos experimentamos várias
ações de dinamização da inovação, transformando
continuamente a nossa organização para poder
melhor enfrentar os desafios que se nos colocam.
	Realizámos dezenas de sessões criativas com a
participação ativa de centenas de colaboradores a
contribuir com ideias para problemas concretos;

O sucesso destas iniciativas e os desafios que se
adivinham aumentam a nossa responsabilidade.
Continuaremos a trablhar com esforço e rigor para
justificar o acesso a fontes de financiamento dispo
níveis para projetos de inovação.
Os nossos clientes serão sempre a nossa principal
motivação, razão e finalidade de toda a nossa acti
vidade. Estamos empenhados em contribuir de forma
decisiva para criar um futuro melhor para todos.
João Günther Amaral | Head of Innovation

	Lançámos o ShineOn, um modelo de recolha de
ideias em que os colaboradores respondem a
desafios concretos e as apresentam às Comissões
Executivas em formato “ignite”;
	Dinamizámos eventos BizShare e Experiences,
fóruns de partilha de conhecimento e experiên-
cias entre colaboradores dos vários negócios das
empresas;
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Acreditamos que só através de um modelo de gestão
da inovação descentralizado com facilitação central
somos capazes de atingir bons resultados.
Todos os colaboradores estão
envolvidos e sentem a responsabilidade de
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A Sonae é uma empresa
aberta ao mundo
à procura de novas
formas de satisfazer
e surpreender
os consumidores.

promovemos
o envolvimento
de todos
os colaboradores
na criação de uma
cultura de inovação.
Temos como missão garantir a criação de valor atra
vés do apoio à geração e experimentação de novas
ideias e soluções, suportadas na relação com cola
boradores e parceiros.
A Gestão de Inovação está estruturada em cinco
áreas de atuação, que têm como principal objetivo
assegurar o processo de inovação: 1) criar redes cola
borativas, 2) gerir ideias e conhecimento, 3) experi
mentar e desenvolver, 4) financiar e reportar e 5) re
conhecer e comunicar.
Comité de Inovação
O Comité de Inovação, coordenado pela Gestão de
Inovação, reúne os representantes de inovação de
todas as direções das empresas de retalho da Sonae.
É responsável pela dinamização das ações de ino
vação em todas as empresas.

gestão da inovação
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ENCONTRAR
OS PARCEIROS CERTOS
PARA ACELERAR
A INOVAÇÃO.
PROCURAR O SABER
ACADÉMICO.

gestão da inovação

Acreditamos que a colaboração com múltiplos par
ceiros das mais diversas áreas é factor crítico de
sucesso para a inovação.
Nas universidades encontramos parceiros abertos e
formas de colaboração que vão para além dos mé
todos convencionais. Os seus estudantes e investi
gadores têm enorme potencial intelectual e criativo
colaborando na resolução dos nossos desafios.
Estamos igualmente muito atentos a retalhistas
internacionais com quem colaboramos e trocamos
experiências. É através desa incessante busca do
conhecimento que nos desenvolvemos e estamos
continuamente a desafiar as melhores práticas inter
nacionais da indústria do retalho.
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PROCURAR IDEIAS
QUE SE DESTAQUEM.
POTENCIAR
A CRIATIVIDADE.
ESTIMULAR
A APRENDIZAGEM
E A CRIAÇÃO DE VALOR.

A inovação é um importante driver de diferenciação
competitiva.
Procuramos por isso o envolvimento dos nossos
colaboradores para criar, desenvolver, melhorar e
introduzir novos conceitos, produtos e serviços, apro
veitando o seu potencial criativo. Fazemo-lo através
de workshops de criatividade e de partilha de conhe
cimento entre colaboradores, de todas as áreas fun
cionais, níveis de carreira ou senioridade. E já alargá
mos o espectro de participação a elementos externos
à Sonae, contando com a colaboração destes nas
iniciativas acima mencionadas.
No futuro procuraremos aumentar a colaboração com
empresas de outros setores, para aprender e criar
valor a partir da troca de experiências.

gestão da inovação
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ATIVAR A CONSCIÊNCIA
DE INOVAÇÃO.
ESTIMULAR
A BUSCA POR NOVAS
SOLUÇÕES
E TECNOLOGIAS.

gestão da inovação

Fruto da necessidade de acompanhamento da rea
lidade da indústria do retalho, e de ultrapassar os
desafios que colocamos a nós mesmos para fazer da
visão da Sonae uma realidade, apostamos firmemente
na implementação de novos conceitos e soluções.
Estamos a implementar um laboratório de experi
mentação de novas tecnologias, aliando o conhe
cimento das instituições académicas e empresas do
ramo tecnológico à nossa capacidade de imple
mentação e experimentação.
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DISTRIBUIR EFICAZMENTE
RECURSOS.
PERMITIR O ACESSO
GLOBAL AOS PROJETOS
DESENVOLVIDOS.

O investimento anual em Investigação, Desenvol
vimento e Inovação das empresas de retalho Sonae
é superior a 70M€. Participam nas atividades de ino
vação mais de 500 colaboradores, das diversas áreas
da empresa.
Centralmente reunimos informação sobre estas ativi
dades e reportamo-la a todos os stakeholders, internos
e externos. Facilitamos ainda o processo de candi
daturas a programas de financiamento e incentivos.

gestão da inovação
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ESTIMULAR A INOVAÇÃO.
PREMIAR O PIONEIRISMO.
DESPERTAR
A NECESSIDADE
DE INOVAr.

O impacto da atividade de inovação no negócio tem
atingido patamares de excelência. É por isso impor
tante reconhecermos o mérito e esforço dos nossos
colaboradores pelo seu envolvimento e liderança
pelas suas principais alternativas. Fazêmo-lo através
dos Sonae Companies Innovation Awards e do
Chairman’s Award. Estes prémios são ainda uma
excelente forma de potenciar os nossos valores e
cultura de inovação.
Anualmente recebemos diversos prémios de enti
dades externas à Sonae, tanto nacionais como inter
nacionais, que reconhecem a Sonae como motor da
inovação em Portugal e na industria do retalho em
todo o mundo.

LIVRO DE INOVAÇÃO NO RETALHO 2013
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A Sonae acredita no esforço, na iniciativa
e na entrega dos seus colaboradores,
premiando internamente a inovação e a força da
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O Chairman’s Award é um prémio
muito especial e carismático
por ser o reconhecimento pessoal
do Chairman das Empresas Sonae,
Belmiro de Azevedo.
Após a recolha das candidaturas
de colaboradores provenientes
de todas as empresas Sonae,
o vencedor é escolhido em função
da iniciativa e grau de inovação
e pelo impacto positivo gerado
pela inovação introduzida.
O prémio é entregue no evento FINOV*,
o grande evento de inovação transversal
às várias empresas do grupo.

* Fórum de Inovação das Empresas Sonae

Chairman’s Award - Vencedor 2013
Novas Funcionalidades do Carrinho
de Picking do Continente Online
Na operação de recolha das encomendas dos
clientes feitas através do Continente Online utili
zamos um carrinho de picking que desenvolvemos
internamente e que patenteámos. Da utilização
continuada do carrinho, uma pequena equipa de
colaboradores do Continente Online identificou a
oportunidade de incorporar novas funcionalidades
no carrinho existente.
Após levantamento das necessidades, adaptámos
o carrinho de picking e introduzimos novas funcio
nalidades tal como suportes para sacos de fruta,
maior visibilidade do ecrã tátil e aumento da capa
cidade de carga. Os resultados revelaram-se muito
positivos, pelo que a remodelação já foi efetuada
em 150 carros.
As alterações resultaram num aumento da capaci
dade do carro em 30%, com implicação direta no
aumento de produtividade do operador em 10%
devido a uma maior ergonomia e menor esforço
durante o processo de recolha de artigos.

RECONHECIMENTO
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Os Sonae Companies Innovation
Awards são atribuídos anualmente
ao projeto mais inovador em cada
empresa do grupo.
Todos os anos largas dezenas
de projetos são candidatados a este
prémio. Desde 2012 estas distinções
são entregues nas convenções
de quadros anuais das empresas
de retalho, fomentando o sentido
de pertença, o reconhecimento
das equipas e a cultura de inovação.

Sonae SR Innovation Award - Vencedor
Berg Innovation: À Conquista
do Mundo
A equipa da Berg criou produtos altamente ino
vadores com o objetivo de serem nossos represen
tantes além fronteiras. A equipa e os seus fóruns
internos e externos de inovação tornaram possível a
produção de cinco artigos originais.

Sonae MC Innovation Award - Vencedor
Hiper do futuro: Uma Loja
para o Século XXI
Apostámos de forma ambiciosa numa remodelação
profunda do espaço e da comunicação da loja
Continente em Cascais. Mas mais do que uma remo
delação desta loja, orientámos esta insígnia para o
futuro, repensando de raiz todo o conceito.
O novo conceito é marcado por uma organização do
espaço inspirada nos mercados e armazéns tradi
cionais, com cores neutrais e grafismos urbanos.
Investimos na comunicação do produto e preço,
tornando a experiência de compra mais dinâmica.
Implementámos novos conceitos tal como o espaço
lounge e restaurante de sushi e reformulámos outros,
tal como a garrafeira.

O processo de desenvolvimento de produto resultou
em cinco inovações: camisola técnica, casaco imper
meável, saco-cama, meia Peugaiter e mochila para
trail-running. Todos estes artigos são totalmente
distintos dos existentes no mercado e reforçam a
imagem de vanguarda da marca.
A aposta em comunicar a marca internacionalmente
através da criação de produtos únicos teve resultados
muito interessantes, uma vez que, em apenas um ano
e meio, a Berg foi distinguida com cinco prémios,
dos quais quatro internacionais.

Os resultados espelham a força deste investimento,
um aumento de 14% em vendas líquidas por m2
e de 84% de clientes.

RECONHECIMENTO
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Sonae MC Innovation Award
Menção Honrosa
Renovação dos Lineares da Gama Casa
Inovamos na forma de exposição dos produtos
da gama Casa nas lojas Continente, utilizando as
sancas como montras e tornando assim o espaço
mais apelativo.

Sonae MC Innovation Award
Menção Honrosa
Nova Plataforma E-Commerce
Lancámos uma nova plataforma do Continente Online
que garantiu a reformulação integral da arquitetura de
sistemas. O novo site apresenta um layout mais
funcional e atraente que conduz a uma navegação
mais rápida e fácil. Aumentámos a exposição e
destaque dos produtos, aumentámos a venda cruzada
e reforçámos as vantagens para o cliente. Temos
também um novo sistema de picking móvel que
simplifica a vida dos nossos pickers em loja.
O desenvolvimento desta plataforma incluiu um novo
módulo de CRM e backoffice, e permite a expe
rimentação através da criação de novas lojas online
em menos tempo. A nova página do Continente
Online é uma realidade devido ao esforço e cola
boração de 400 colaboradores da empresa e de mais
de 6.500 horas de formação.
Os resultados são muito positivos: diminuímos em
75% o tempo de compra no site e tivemos 25.000
novos utilizadores em 45 dias de operação com o
correspondente aumento de vendas.

Este projeto nasce de uma ideia simples, criativa
e de baixo custo: expor o produto nas sancas das lojas,
um conceito que permite a renovação frequente e
uma experiência de compra ainda mais interessante.
A gama Casa é agora exposta de forma mais emo
cional, humanizada e organizada, o que possibilita ao
cliente fazer a sua escolha de forma mais simples.
Apresentamos a gama num ambiente acolhedor,
próprio do especialista que somos.
Como resultado, a contribuição da direção comercial
Casa aumentou 2,5 milhões de euros em apenas
quatro meses.

Sonae MC Innovation Award
Menção Honrosa
Parceria Continente e Galp Oferecem
Ainda Mais Vantagens aos Clientes
Ganhar e usar os descontos da parceria Continente
– Galp é agora mais fácil e cómodo.
Desde o lançamento desta parceria em 2003 que os
descontos se baseavam em dois vales de desconto
transportados pelos clientes entre as lojas Continente
e postos de abastecimento Galp. Com esta refor
mulação passámos a emitir apenas um vale de
desconto e o valor final é agora atribuído em saldo de
cartão Continente.
Os resultados ultrapassaram todas as expectativas:
nos primeiros oito meses foram abastecidos cerca de
20 milhões de euros em descontos, a mais de um
milhão de clientes. Estes valores demonstram o su
cesso desta iniciativa e o quanto melhoramos a vida
das famílias portuguesas.

RECONHECIMENTO
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Sonae SR Innovation Awards
Menção Honrosa
Zippy Pop Up Shop: Um Novo Conceito de
Loja em Regime Low-Cost
Desenvolvemos um novo conceito de loja Zippy,
temporário e flexível, que permite a esta adaptar-se
ao local e ao período do ano, ocupando espaços em
centros comerciais onde a marca não tinha ainda
presença física.
Este novo conceito de loja está alinhado com as mais
recentes tendências do retalho e permite adaptar a
oferta, dimensão da loja, comunicação e a equipa.
Foi assim possível criar um novo espaço de venda com
investimento controlado e testar o negócio em novas
localizações e com novos públicos, durante cerca de
três meses. O cliente é atraído pela forte componente
visual deste tipo de lojas, mas também pelo seu
caráter temporário.
Os resultados das vendas totais superaram as ex
pectativas, revelando a aprovação do novo formato
pelos clientes.

Sonae SR Innovation Awards
Menção Honrosa
Projeto Comunicação - Worten TDI
Simplificámos o processo de comunicação entre
as estruturas centrais e as lojas Worten em Portugal
e Espanha. A criação de uma plataforma específica de comunicação, TDI - Tabelas Dinâmicas de
Informação, veio organizar a informação e reduzir
drasticamente o número de emails e carga admi
nistrativa dos colaboradores da loja.
Este modelo de comunicação conta com a nova
função de gestor de comunicações. Este age como
filtro das mensagens trocadas, reduzindo a quan
tidade de e-mails trocados diariamente de 200 para
40. Através da simplificação da mensagens, foi
possivel reduzir em mais de 85% o tempo dispendido
com a gestão de e-mails. O novo modelo conferiu
ainda visibilidade acrescida à informação crítica para
o negócio. Os colaboradores de loja ficam com mais
tempo para um melhor atendimento ao cliente.

RECONHECIMENTO

Sonae SR Innovation Awards
Menção Honrosa
Feira de Formação Worten com
Fornecedores: Portugal e Espanha
Na feira de formação Worten, 500 colaboradores
puderam aprofundar os seus conhecimentos sobre
tecnologia de consumo, de forma a poderem prestar
um melhor serviço ao cliente.
A feira contou com a parceria de fornecedores e
especialistas. Foram realizadas cerca de 3400 horas
de formação nos dois dias da iniciativa, num ambiente
de grande partilha de práticas e saberes, sempre
focado nas melhores formas de satisfazer e superar
as expetativas dos nossos clientes.
Dado o seu sucesso, esta ação já se realizou duas
vezes em Espanha.
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A Sonae é uma empresa aberta ao

em constante descoberta de novas formas
de satisfazer e surpreender os consumidores.
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Movidos por uma incessante vontade
de melhoria investimos fortemente
na inovação das nossas marcas próprias
em todas as insígnias, introduzindo
novos produtos ou melhorando-os
substancialmente.
Inspirámo-nos nas viagens que fazemos
por todo o mundo e, sempre
com o cliente em vista, reformulámos
espaços, a forma de apresentação
e disponibilização de produtos e criámos
novos conceitos de loja.

Mo: Mudança da Imagem e Remodelação
do Espaço a Baixo Custo
Lançámos o desafio de remodelar o parque de mais
de cem lojas da Mo em pouco tempo e com um baixo
orçamento, acompanhando o novo posicionamento
da marca. O resultado não deixa ninguém indiferente.
A rede de lojas Mo carecia de atualização e para tal
decidimos homogeneizar os vários espaços. Seguindo
um método de remodelação inovador, reformulámos
mais de 100 lojas num tempo recorde de dois meses
e a baixo custo. Melhorámos os elementos base da loja
e o espaço de circulação e de exposição, criando um
layout único para todas as lojas. Investimos ainda
numa comunicação inspirada no cliente, mais atraente
e atual, valorizando os produtos e a experiência
de compra.
O feedback que recolhemos dos nossos clientes é
muito positivo e está comprovado pelo crescimento
de vendas na ordem dos 15%.

INOVAÇÕES
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Yämmi: A Melhor Amiga na Cozinha
No Continente estamos sempre atentos às famílias
portuguesas. Com a introdução da Yämmi tornámonos na segunda marca de distribuição no mundo
a lançar uma máquina de cozinhar multifunções.
É uma aliada “tudo em um”, que faz do cliente um
autêntico chef e contribui para refeições mais
saudáveis e divertidas para toda a família.
A máquina de cozinhar multifunções “tudo em um”
é a amiga mais versátil de todas as famílias e a maior
aliada para um estilo de vida saudável: cozinha a
temperaturas precisas evitando a saturação das
gorduras e preserva os nutrientes dos alimentos.
Económica e prática, esta máquina substitui quase
uma dezena de pequenos eletrodomésticos e uten
sílios de cozinha, poupando tempo, espaço, e energia.
A Yämmi é uma preciosa ajuda com pratos que nunca
imaginámos fazer tão depressa e tão bem. Agora
cozinhar é um prazer!

Novas cafetarias Bom Bocado: Um Novo
Espaço a Pensar no Cliente
Os novos espaços Bom Bocado foram concebidos
como acolhedoras cafetarias urbanas. Estes espaços
são mais modernos e confortáveis para que os
nossos clientes fiquem mais tempo na nossa
companhia, saboreando a qualidade do café, da
pastelaria e do pão que produzimos.
Os novos espaços Bom Bocado têm agora um
ambiente mais confortável e íntimo. Contam ainda
com um espaço exterior de esplanada, privilegiando o
ar livre. Utilizámos materiais naturais e tradicionais
como a madeira, mármore e vidro, e uma palete de
cores claras e luminosas. O balcão de atendimento foi
pensado para estar sempre sob o olhar do cliente.
As áreas para o cliente são diversificadas, com mesas
altas, cadeiras de madeira e mesas baixas com
poltronas. A maioria dos materiais de revestimento e
equipamentos usados é produzida em Portugal.
Este projeto materializou-se com a abertura dos
espaços Bom Bocado de Portimão II, Lagos e Sines.

Loja Sport Zone Vasco da Gama:
a Emoção do Desporto
a Todos os Minutos
A loja Sport Zone no Centro Comercial Vasco da
Gama é a mais recente Sport Zone com tencnologia
de ponta num espaço orientado para captar toda a
emoção do desporto e que estimula a interatividade
com o cliente.

Novo conceito de informática
nas lojas Worten Megastore
Acompanhando o grande crescimento do mercado
de tablets e a pensar nas preferências dos nossos
clientes, criámos um novo conceito da unidade de
informática nas lojas Worten.
As nossas lojas têm agora uma área de informática
mais inovadora e apelativa que conta com mobiliário
mais atraente, maior variedade de produtos e maior
comodidade na compra. Melhoramos o atendimento:
as equipas têm agora todo o ecossistema montado
para satisfazer as necessidades dos clientes na
compra de hardware.

O cliente é surpreendido pelas muitas inovações
introduzidas nesta loja, tal como um ecrã interativo
com análise de audiência, incorporação de ativos de
marcas de referência mundiais e marcas próprias, e
uma organização espacial mais apelativa com recurso
a conteúdos multimédia.
Um dos principais benefícios deste projeto é permitir
que o colaborador tenha mais tempo para aconse
lhamento técnico e suporte à venda do produto.

Com este projeto aumentámos de forma inequívoca
as vendas de tablets.
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Electronic Division - As nossas marcas

MyLabel: Lançamento de Novas Gamas

Clarificámos o papel estratégico das marcas próprias
da direção comercial de Electrónica. Como resultado
temos uma proposta de valor mais vantajosa e de
fácil compreensão para o cliente.

Criámos três novas gamas de produtos MyLabel:
Naturals, Hydra e Peles Sensíveis. Todos os novos
produtos foram desenvolvidos em parceria com os
respetivos fornecedores de forma a garantir uma
oferta de grande qualidade.

Definimos novos posicionamentos, segmentação,
visão e missão para cada marca, desenvolvemos
novas cartas gráficas e lançámos marcas em várias
áreas, incluindo Matizcore dedicada a tinteiros de
impressoras, GOODIS para a acessórios de porta
bilidade e a submarca Becken Care dedicada à área de
cuidados pessoais. Com o objetivo de as inter
nacionalizar, o novo packaging das marcas Mitsai,
Becken e Kunft fala agora 13 idiomas.
Com este projeto aumentámos o volume de negócios
da UN das marcas próprias da Electronics Division em
2012 em 33%, e alcançámos um nível de penetração
total de 12%, sendo este um valor de referência
internacional.

Concebemos estas gamas segundo rigorosos critérios
para melhor agradar aos nossos clientes mais
exigentes. Apresentámos novos produtos para cabelo
e corpo perfumados e com ingredientes naturais. Para
cuidar da pele em profundidade, disponibilizamos a
gama Hydra, caracterizada pela presença de agentes
hidratantes.
Por último, e a pensar em necessidades específicas,
lançámos produtos para peles sensíveis, que contêm
características de tratamento, anti-celulíticos, alívio
de pernas cansadas e peles atópicas, entre outros.
A MyLabel é a primeira marca própria de retalhistas
a laçar artigos neste segmento.

Novos Produtos: Maior Qualidade,
Facilidade e Mais Sabor
O Continente preocupa-se em apresentar novidades
saborosas em produtos de alta qualidade. Os nossos
clientes têm agora novas opções para levar à mesa
e surpreender o paladar de todos.

Novas Gamas de Produtos Continente
As famílias portuguesas contam com o Continente
para experimentar produtos inovadores. Em 2013
foram muitas as novidades que os clientes puderam experimentar das quais destacamos pipocas,
batatas fritas, iogurtes 100% fruta portuguesa e
suplementos vitamínicos de marca própria.

Neste último ano destacamos na charcutaria as
entradas de alheira e os produtos de porco preto
fatiados à mão, produzidos em Barrancos. Os amantes
de queijo podem contar com uma proposta inovadora
com cinco variedades: Requeijão Saloio, Palhais
Original, Palhais Rústico, Alavão Seleção Especial
Original e Três Igrejas. Para os clientes que preferem
refeições mais ligeiras contamos com a ajuda do chef
Castro e Silva e criámos cinco saladas inovadoras e
diferenciadoras face à oferta existente no mercado.

Para os clientes mais “gulosos” lançámos uma gama
de pipocas de todas as cores e para todos os gostos!
Oferecemos variedade também nas batatas fritas
disponibilizando quatro saborosas opções: rodelas,
palha, girassol e azeite.
Pensando em refeições mais práticas e rápidas, de
senvolvemos uma gama de salgados pré-fritos, que
ficam prontos após poucos minutos no forno.
A inovação também chegou aos iogurtes, com os novos
sabores de fruta portuguesa: maçã de Alcobaça, pera
rocha e ananás dos Açores.
Oferecemos ainda uma nova gama de vitaminas para
crianças e adultos.
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Pastel de Nata: investir na história
do paladar, inovar no produto
Recriámos uma das melhores receitas de pastel de
nata. De seguida, participámos na competição
“Melhor Pastel de Nata”, organizada pela Confraria
do Pastel de Nata em Lisboa 2013, tendo alcançado
um prestigioso segundo lugar!
O primeiro passo foi escolher e desenvolver a receita.
Sessenta amostras depois, encontrámos a receita
ideal. O nosso pastel de nata é feito de uma forma
muito artesanal e manual sendo cozido em fornos não
industriais.
Com a introdução da nova receita as vendas deste
artigo aumentaram em mais de 300%.

Contemporal Selection: o melhor
dos vinhos no Continente
Criámos uma gama de vinhos com assinatura de
enólogos e lote especial com características dis
tintas e diferenciadoras. Desta forma reforçamos o
nosso objetivo de fazer chegar os melhores produtos
à mesa dos portugueses.
Desafiámos um chef e três enólogos conceituados
a desenvolver vinhos com características gastronó
micas para a marca Contemporal, que se distin
guissem por serem os melhores desta gama. O chef
selecionou os lotes gastronómicos juntamente
com os enólogos para garantir uma relação harmo
niosa entre o prato e o copo. Foram criados quatro
lotes de vinhos provenientes de três regiões viti
vinícolas portuguesas: Vinhos Verdes, Península de
Setúbal e Alentejo.
Inovámos também na imagem, ao caracterizar as
garrafas com a caricatura de cada enólogo.

Take-Away: Desenvolvimento
de Produto em Parceria
com Fornecedores
Estudámos o processo de desenvolvimento de refei
ções prontas refrigeradas em parceria com os for
necedores, de forma a garantir maior rapidez da sua
colocação no mercado. Este estudo originou a
otimização do processo de desenvolvimento de
novos produtos, e resultou numa redução de 14%
do time-to-market.
Para além da redução do time-to-market, este novo
processo permitiu alcançar uma maior qualidade
sensorial, melhorámos a embalagem e a informação
disponível ao cliente. Um dos produtos que resultou
deste processo foi a francesinha Fácil e Bom, já
provada e aprovada pelos nossos clientes!

Peixe temperado
Desejamos que os nossos clientes façam uma dieta
equilibrada que inclua o pescado fresco das nossas
lojas. Como sabemos que cozinhar peixe não é uma
tarefa ao alcance de qualquer um, facilitamos a
tarefa de o confecionar, garantindo pratos ainda
mais saborosos.
Pensando especialmente nas camadas mais jovens
para quem incluir peixe na refeição pode ser uma
dificuldade, agora os nossos clientes têm a opção de
temperar o produto, no momento da compra.
Estão disponíveis três temperos, adaptados ao
paladar do consumidor. O cliente pode escolher o seu
corte favorito (filete, bife, cubo ou lombo de pescado)
temperado com molho de cebola, ervas ou oriental.
Este serviço é disponibilizado atualmente em cinco
lojas Continente.
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A inovação em serviços
é um dos fatores mais diferenciadores
no retalho. Os serviços associados
a produtos permitem conferir-lhes
maior valor acrescentado,
tornando-se num importante fator
de decisão de compra e fidelização
por parte do cliente.

Tracer: Equipamento Pioneiro
nas Lojas Well’s Ótica
Introduzimos nas lojas Well’s Ótica um novo
equipamento que acelera o processo de troca de
lentes graduadas.
Com o Tracer, estreado na lojas Well’s Ótica, é
efetuada uma rápida leitura do desenho e da
curvatura da armação dos óculos. As características
são de seguida enviadas para o fornecedor, possi
bilitando o envio das lentes já cortadas à medida.
Conseguimos assim reduzir para metade o prazo de
entregas nas lentes.
Já foram satisfeitos mais de 1000 clientes por esta via.
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“Pais ajudam Pais”: a Zippy Aproxima
as Famílias
Na Zippy estamos atentos aos clientes e sabemos
que os pais e futuros pais estão num momento das
suas vidas em que anseiam por informação sobre
como melhor educar os seus filhos. Assim, surgiu
o “Pais ajudam Pais”, um espaço online gratuito onde
estes podem partilhar ideias, opiniões, dicas
e conselhos.
Na nova aplicação no Facebook “Pais ajudam Pais”
estes podem entre ajudar-se para lidar com as suas
incertezas e dificuldades. Aqui é possível partilhar
dúvidas e informações em total liberdade, para narrar
as experiências num espaço aberto e comum.
Aos pais que participam com mais ou melhores
conselhos - “Pais do Mês”, oferecemos vales de
desconto. Os vencedores são considerados “Pais
do Mês”.
Com a criação deste espaço conseguimos ainda
registar um aumento do tempo de contacto e fre
quência entre os seus utilizadores e a marca.

“I’m free - Larguei a chupeta”: a Zippy
a Marcar Momentos Especiais
Depois de alguns anos de grande amizade com
a chupeta, chega sempre o momento, muito especial
na vida de todas as crianças, de a largar.
Com o projeto “I’m free - Larguei a Chupeta”, a Zippy
está a ajudar todos os pais a premiar os filhos por
este abandono.
A ideia surgiu após termos recebido diversas opiniões
do fórum “Pais ajudam pais” sobre a temática da
chupeta. A Zippy decidiu assim oferecer t-shirts “I’m
free” aos clientes que pretendem marcar esta grande
etapa da vida dos seus filhos.
A t-shirt possui um código que pode ser inserido na
página de Facebook da marca e que permite aos pais
oferecer um diploma oficial. Na aplicação facebook,
este diploma pode ser personalizado com informação
da data e a “história” deste momento. No final o
diploma é enviado automaticamente por e-mail.
No mural da Zippy existe ainda um quadro de honra
dos pequenos heróis.

Contactologia: Lentes de Contacto
Online
As lentes de contacto são um artigo de manusea
mento frágil e de grande relevância para os nossos
clientes. Para maior comodidade na compra deste
artigo, construímos uma loja virtual no Continente
Online onde os clientes podem adquirir as suas
lentes e artigos relacionados.
Alargámos o nosso portefólio de produtos no
Continente Online com o lançamento de um novo site
Well’s para venda de lentes de contacto e produtos
complementares. Para facilitar o processo de compra,
o site dispõe de um guião para o cliente encontrar
exatamente o que precisa. Estão também disponíveis
conselhos de utilização.

Dashboard de Transportes
Desenvolvemos, para o Continente Online, um
dashboard de acompanhamento online da totalida-
de das entregas. Acompanhamos níveis de serviço
e antecipamos atrasos, permitindo atuar rapida
mente sempre que detetamos desvios.
A solução que desenvolvemos permite à equipa de
transportes identificar de forma preventiva lojas,
rotas ou encomendas com problemas. A integração
com webservices e atualização online garante
uma resposta mais rápida para minimizar o impacto
nos clientes.
Com este projeto controlamos os transportes e ao
mesmo tempo reduzimos os contactos entre o contact
center e a equipa operacional de transportes.
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Máquina de Enchimento de Tinteiros
na Worten Resolve
Criámos um serviço de tintas para impressão,
permitindo que o nosso cliente possa recarregar os
tinteiros de impressoras a baixo custo.
Disponibilizámos nas nossas lojas Worten máquinas
de enchimento de tinteiros de baixo custo, de
senvolvidas em parceria com a Safitel. Os tinteiros são
recarregados no momento, o que permite que
o cliente leve consigo imediatamente o tinteiro
recarregado, com a comodidade de um serviço que
nos diferencia.
Reduzimos o custo do equipamento em 90%, estando
disponível unicamente nas lojas Worten Resolve com
técnicos especializados. Em Portugal
já efetuámos mais de 34000 recarregamentos e em
Espanha já ultrapassámos os 7200.

Descontos Mais Próximos
dos Nossos Clientes
Pretendemos acompanhar o cliente em todos os
seus contextos. Nesse sentido desenvolvemos uma
nova estratégia multicanal do Continente que tira o
máximo partido de cada ferramenta de comunicação
disponível, tal como correio eletrónico, correio
tradicional, telefone e frente de caixa.
Um dos exemplos desta estratégia está materializado
no SMS Reminder. Este é um exemplo de comunicação
que relembra os clientes que têm um cupão por
utilizar através de uma mensagem de texto enviada
para o telemóvel do cliente. A própria mensagem
pode ser utilizada como substituto do cupão
de desconto.
Com estas ações garantimos uma maior facilidade e
comodidade aos nossos clientes para que possam
realizar compras informados das melhores oportu
nidades e com acesso aos melhores descontos.

Serviço de Encomenda de Peças
e Acessórios – Worten RESOLVE
No novo website da Worten os clientes podem
encontrar peças e acessórios para artigos de todas
as marcas, de forma direta e aos melhores preços.
Desenvolvemos, em parceria com a Safitel, uma
plataforma que integra clientes e fornecedores, para
criação e disponibilização de pedidos de peças e
acessórios em lojas físicas e online.
Este novo serviço foi implementado em lojas Worten
em Portugal e Espanha e permitiu aos clientes en
contrar soluções para os equipamentos independen
temente do local de compra. O serviço de encomenda
de peças e acessórios permite aos clientes aumentar
a longevidade dos seus equipamentos. Como resul
tado, satisfazemos as necessidades dos nossos
clientes ao mesmo tempo que reduzimos os custos
logísticos e de estrutura.
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Parceria Continente e Solinca:
Vantagens e Bem-estar
dos Nossos Clientes
Os nossos clientes podem contar com o Continente
também para se manterem saudáveis e em boa forma
física. Para tal o Continente aliou-se ao Solinca e,
juntos, oferecem mais vantagens ao apostar numa
proposta de valor relevante para o cliente.
Ao aderirem aos ginásios Solinca, os nossos clientes
obtêm um desconto de 50% da mensalidade, a
usufruir em Cartão Continente.

Smart TV
Desenvolvemos um conceito de loja mais atraente
e interativo, permitindo que os clientes conheçam
melhor a oferta de Smart TV das lojas Worten.
O resultado é uma experiência inovadora em loja
e a oferta aos nossos clientes de uma janela para
o futuro.
Criámos um mural de experiência Smart TV na nossa
loja onde o cliente pode testar as funcionalidades
disponibilizadas por um conjunto de marcas cada vez
maior. Foram desenvolvidos os murais de exposição e
efetuados pilotos nas lojas de San Sebastián de los
Reyes e San Fernando, ambas em Espanha.
Destacámos igualmente as televisões de grandes
dimensões para que o cliente possa comparar os
artigos de forma mais fácil e eficaz.
Para além de criarmos mais emoção em loja para os
nossos clientes, conseguimos aumentar a quota de
mercado em 4%.

Gift Finders: Encontrar o Presente
Ideal para Quem Mais Gosta
Escolher o presente para as pessoas que mais
gostamos nem sempre é tarefa fácil. A pensar nisso,
criámos os gift finders no Continente Online.

Serviço de Remessas de Dinheiro
Estreitámos as fronteiras: em parceria com a
Moneygram, os clientes do Continente podem agora
realizar remessas de dinheiro para outros países.

Desenvolvemos esta aplicação integrada no
Continente Online para dar ao cliente uma opção
inovadora de presentear quem mais gosta. Através do
preenchimento de alguns dados sobre o perfil da
pessoa a presentear, oferecemos várias propostas
que são a solução ideal para quem não sabe o que
comprar mas não quer deixar de surpreender.

A comunidade de imigrantes em Portugal tem
crescido nos últimos anos. Oferecemos aos nossos
clientes o serviço de remessas de dinheiro a partir das
nossas lojas Continente, locais de grande
conveniência, e em horário alargado. No primeiro ano
realizámos mais de 16.000 transações no valor de seis
milhões de euros, demonstrando o sucesso desta
parceria.

Em 2013 disponibilizámos este serviço nos dias dos
Namorados, Pai e Mãe.

Somos o primeiro retalhista nacional a disponibilizar
este serviço.
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Chef Online: Novo Site e Aplicação
para Windows 8
Três anos após o seu lançamento, e muitas receitas
depois, decidimos inovar e melhorar o site do
Chef Online. Criámos ainda uma aplicação para
smartphones para que os nossos clientes tenham
mais opções de faca e garfo a qualquer hora e em
qualquer lugar.
O novo site do Chef Online é mais intuitivo, possui
uma área dedicada para crianças “mini chefs”,
disponibiliza artigos da revista Continente Magazine
com possibilidade de criar livro de receitas com as
preferências e ainda a opção de planear as refeições
da semana para toda a família.

Catálogo Walking & Running Sport
Zone em aplicação para tablet
Acompanhando as tendências da comunicação
atual, desenvolvemos um catálogo da gama Walking
& Running da Sport Zone para dispositivos iOS e
Android.
A aplicação, desenvolvida em parceria com a Pawels,
possui um catálogo interativo, dinâmico e inovador,
face aos catálogos impressos tradicionais. Conse
guimos assim apresentar a gama técnica de walking
and running, dando ao nosso cliente a possibilidade de
ter acesso aos catálogos atualizados a qualquer hora
ou em qualquer lugar. A informação disponibilizada
inlcui conteúdos de suporte à compra tal como vídeos,
imagens 3D e informação técnica dos artigos.

No primeiro semestre de 2013 a página do Chef Online
no Facebook ultrapassou a fasquia dos 500.000 fãs.

Tratamentos Dentários na Well’s
Já é possível realizar tratamentos dentários nas lojas
Well’s de forma conveniente e assegurando um
serviço de elevada qualidade.
Em parceria com a Malo Clinic, desenvolvemos gabi
netes de atendimento para a prestação deste serviço
médico. Assim, é possível usufruir de serviços den
tários de elevada qualidade com toda a conveniência
de horário local, aliado a um desconto permanente de
25% em Cartão Continente. Em caso de necessidade
cirúrgica, os clientes são encaminhados para a Malo
Clinic, podendo usufruir de condições especiais.

Playnify: Mais Desporto Perto dos
Nossos Clientes Sport Zone
Celebrámos uma parceria com a Playnify, uma
startup tecnológica determinada a ligar as pessoas
de todo o mundo através do desporto. Aliámo-nos a
este conceito para que os nossos clientes possam
praticar ainda mais desporto.
A Playnify é uma plataforma online em que as
pessoas planeiam encontros desportivos interagindo
com outros desportistas e partilhando a sua vida
desportiva. Esta plataforma suporta mais de 20
desportos diferentes (por exemplo jogos de futebol,
ténis ou corrida), permite criar e gerir equipas
amadoras, simplifica o processo de organização de
jogos e de preenchimento de vagas e permite
também encontrar e reservar campos online.
Com esta parceria a Sport Zone promove a prática de
mais desporto e um estilo de vida mais saudável.
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Inovar em Marketing significa
melhorar a forma como envolvemos
o cliente nas suas dimensões racional,
emocional, social e lúdica.
Criamos novas ações promocionais
e formas de relacionamento
com as comunidades em que as nossas
lojas se inserem.

A Maior Sunset Party de Sempre
Organizado pelo Continente
Organizámos a maior Sunset Party e uma das
maiores da Europa. Este espetáculo, que teve lugar
em julho na Praia do Relógio na Figueira da Foz,
contou com a presença de 30.000 pessoas.
Motivados para mais uma vez surpreender os nossos
clientes, num ambiente de sol e muita praia,
montámos uma estrutura de 10.000 m2 com bares,
restauração e uma decoração atraente. No Sunset
Continente, a marca MyLabel esteve presente com
zona de exposição de produto e de makeovers. As
clientes foram fotografadas, sendo as fotografias
inseridas no site Beleza Online.
Juntámos ainda os maiores DJs da atualidade para
mais de oito horas de música para todos os que se
juntaram a esta grande festa.
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Workshop Escola de Perecíveis
Com o objetivo de surpreender os leitores da revista
Continente Magazine, oferecemos workshops na
Escola de Perecíveis. Foi uma oportunidade única
para os nossos clientes colocarem dúvidas a uma
equipa especializada da nossa Escola de Perecíveis.

Programa Contacto: Ação Marketing
de Guerrilha
No âmbito do Programa Contacto, foi dinamizada
uma ação de marketing de guerrilha em algumas
universidades portuguesas. A iniciativa teve um
impacto de notoriedade muito positivo junto dos
estudantes, tendo sido criado um vídeo divulgado
nas redes sociais.
Criámos o slogan “We push you higher, you take the
leap”, evidenciado numa brochura explicativa do
Programa Contacto que era entregue por uma
promotora quando os estudantes se aproximavam do
local de desenvolvimento desta ação. Para gerar o
efeito surpresa nos estudantes, colocámos um
trampolim no chão e no teto foram aplicadas as
pernas de um manequim em vinil, dando a impressão
de o estudante ter atravessado o teto, evidenciando
desta forma o “salto” que os estudantes podem dar
para o universo das Empresas Sonae.
Com esta ação atraímos a curiosidade de centenas de
jovens estudantes da Faculdades de Engenharia e de
Economia da Universidade do Porto, da Universidade
Nova de Lisboa e do ISCTE, e reforçámos
a posição da Sonae como uma das empresas que mais
se empenha na busca de talento no mundo
universitário.

Os leitores do Continente Magazine tiveram a opor
tunidade de participar num workshop personalizado
na nossa Escola de Perecíveis. Realizámos dois
workshops com 26 clientes. Durante uma manhã
oferecemos uma experiência culinária recheada de
truques, dicas, curiosidades e receitas que facilitarão
o seu dia-a-dia. As temáticas foram queijos e enchidos,
pastelaria, talho e peixaria.
O feedback recolhido foi extremamente positivo e
deixa antever a repetição desta ação.

Popota: Muitos Sorrisos
para os Mais Novos
A Popota ganhou ainda mais vida e passou a fazer
parte do quotidiano dos mais novos. O mundo
encantado da mascote cor-de-rosa já não pertence
apenas à época natalícia, tendo assim as crianças
mais razões para sorrir.
A nossa Popota, mascote favorita dos portugueses,
cresceu e agora já marca presença em eventos como
celebridade, está presente nas redes sociais e é
notícia nos órgãos de comunicação social. A mascote
que vivia apenas na quadra natalícia nas nossas lojas
saiu à rua para encantar miúdos e graúdos.
Desenvolvemos novos produtos alimentares, pe
luches, jogos e vestuário com a imagem da Popota
para que os mais novos a possam levar para casa e
tê-la presente em todos os momentos do dia.

INOVAÇÕES

Book.it - Retrato Escrito
Desenvolvemos uma experiência única no stand da
book.it na Feira do Livro de Lisboa. Os nossos
clientes tiveram a oportunidade de levar um pouco
da book.it para sua casa: uma lembrança poética e
original, criada à sua imagem.
O ambiente entre o escritor e o nosso cliente é inti
mista. A tela é uma folha de papel, o pincel é uma
máquina de escrever e o pintor é o escritor André
Pereira. Depois de alguns minutos a observar a pessoa
e as suas características e comportamento, o escritor
redige algumas frases sobre a pessoa, que
invariavelmente se revê no seu significado.
Uma ideia criativa, simples e única, e que permite
que o cliente leve uma lembrança original, realizada
no momento.
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Realidade Aumentada na Worten
Implementámos na Worten o conceito de realidade
aumentada para melhor comunicar com os clientes,
demonstrando uma tecnologia bastante recente
no mercado, desconhecida da maioria dos nossos
clientes.
O desafio consistiu em comunicar conteúdos nas re
vistas Visão e Marketeer. Através dos anúncios intera
tivos da Worten com recurso a realidade aumentada
é possível aceder a informação sobre os produtos e
promoções, vídeos e efeitos especiais da própria
imagem em papel ao longo das várias semanas em
que os anúncios vigoraram.
Com esta comunicação reunimos as potencialidades
das novas tecnologias da realidade aumentada, apli
cada ao conceito de mobilidade e à imprensa escrita.

Segmentação Well’s: Comunicar
Melhor com os Nossos Clientes
Segmentámos os clientes da Well’s de forma a
melhor comunicar as promoções que lhes dirigimos.
Desta forma garantimos que cada cliente recebe as
promoções que mais lhe convém.
Agora os clientes recebem as promoções correspon
dentes às suas preferências. A satisfação dos clientes
aumentou o que é visível no aumento em 20% da taxa
de rebate dos cupões.
Além de aumentarmos a fidelização do cliente con
seguimos conquistar 45.000 novos clientes nos
primeiros quatro meses de campanha.

Banco Solidário Animal
Desenvolvemos uma iniciativa de solidariedade em
parceria com a Animalife e 90 associações de pro
teção de animais, com o objetivo de recolher artigos
para animais de estimação.

Continente Magazine: Novas Rubricas
a Pensar nos Nossos Clientes
Estamos atentos aos interesses dos nossos clientes
e queremos que a nossa revista Continente Magazine
corresponda aos seus gostos e expectativas. Para
isso criámos duas novas rubricas que seguem as
tendências atuais.
Através da nova rubrica “Planeador Semanal de
Refeições” o cliente recebe uma lista de compras com
as refeições e receitas semanais a custo reduzido. É
possível, com pouco mais do que quinze ingredientes,
confecionar cinco refeições em quinze minutos. Nas
páginas desta rubrica fornecemos uma pequena lista
de compras de ingredientes para as cinco receitas da
semana.

Esta iniciativa consistiu na recolha de géneros para
animais de estimação abandonados, principalmente
de alimentação. Seguindo um conceito semelhante
ao do Banco Alimentar, é uma iniciativa única em
Portugal. A primeira edição ocorreu em 2012 e foi
levada a cabo em todas as lojas Continente. Em 2013
foi alargada ao Continente Online.
Os resultados surpreenderam: em dois anos conse
guimos recolher mais de 400 toneladas de alimen
tação animal, o que corresponde a mais de dois
milhões de refeições.

A rubrica “Hortas” segue a tendência atual de cultivo
de alimentos em ambientes citadinos. Em tempos de
poupança e de retorno à terra, a revista tem como
intenção criar consciência ecológica e fornecer infor
mação mensal que acompanha a sazonalidade das
espécies cultivadas.
Os nossos clientes podem assim contar com o
Continente para a economia doméstica e para ajudar
a decidir o que levar à mesa.

INOVAÇÕES
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Missão Sorriso: O Sorriso
Também Ajuda
Quisemos envolver mais pessoas na causa da Missão
Sorriso e garantir doações sem que o cliente tenha
que oferecer dinheiro. Como? Pedimos aos clientes
que sorrissem!
Inovámos na forma de doação para uma causa nobre
em Portugal criando a aplicação “Galeria de Sorrisos”
na página de Facebook desta iniciativa. Por cada
fotografia com um sorriso adicionada à galeria, o
Continente atribui 25 cêntimos à Missão Sorriso.
Os resultados surpreenderam: a Missão Sorriso contou
com 50.000 euros de doação do Continente ao
mesmo tempo que aumentámos o número de fãs no
Facebook.

Gestão da Marca Gosh
A Well’s gere e comercializa a marca de cosmética
Gosh. Trata-se da primeira vez no retalho em
Portugal que uma marca de fornecedor é totalmente
gerida por um retalhista como se de uma marca
própria se tratasse.
Desenvolvemos um plano anual de comunicação que
inclui publicidade, promoção, lançamento, relações
públicas, ativação e presença online. Foi lançada uma
área Gosh dentro do Continente Online e também
uma página de Facebook que já conta com quase
30.000 fãs. Demos mais de 100 aulas de maquilhagem
nas lojas Well’s e lançámos 15 coleções de produtos.
Em 2012, as vendas alcançaram valores surpreen
dentes e enorme notoriedade, tendo recebido de
zenas de pedidos para comercialização desta marca
em lojas fora do grupo.

Escapadinha de Férias Continente
Queremos oferecer experiências novas aos nossos
clientes e garantir opções de lazer com boa relação
qualidade preço. Inovámos ao adaptar o conceito de
férias que já proporcionávamos aos nossos clientes,
aumentando a variedade da oferta mas mantendo-a
adaptada à realidade económica atual.
Em 2013 desenvolvemos uma oferta para os Açores
e para as Aldeias de Xisto, ambas com 20% desconto
em Cartão Continente. Esta ação foi fruto do desen
volvimento de várias parcerias com diferentes enti
dades para garantir experiências de qualidade aos
nossos clientes, tendo as vendas superado as nossas
expectativas.

Mistério dos Ovos da Páscoa
A página do Chef Online no Facebook ficou mais
doce e ofereceu vários prémios a propósito da
campanha da Páscoa. A página foi “invadida” pelo
“Mistério dos Ovos da Páscoa”, uma aplicação que
tirou partido dos princípios de Gamification.
Com esta aplicação os utilizadores tiveram acesso a
vários prémios, em função dos convites entre amigos
nesta rede social. Após a descoberta de um ovo
premiado, ganhava o primeiro participante que
enviasse a frase mais original com as palavras Páscoa
e o prémio.
Esta ação contou com uma enorme adesão de
participações por parte dos fãs da página do Chef
Online e foi uma excelente oportunidade de aproximar
os nossos clientes e de lhes dar uma Páscoa mais
doce.

INOVAÇÕES
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Produtos de Marca Continente
no Facebook

Mercado de Sabores 2013: a Música
e o Paladar

A opinião dos clientes é fundamental para o desen
volvimento da marca. Nesta iniciativa pedimos aos
fãs da nossa página de Facebook para eleger os seus
produtos preferidos de marca Continente.

O Mercado de Sabores 2013, que teve lugar na
Alfândega do Porto, transformou a cozinha num
palco, e um palco numa cozinha. Este evento de dois
dias, focado no prazer do paladar, ofereceu muitas
opções de entretenimento em paralelo com uma
mostra de produtos do Clube de Produtores
Continente.

Na página do Chef Online no Facebook os fãs são
convidados a avaliar quatro produtos da Marca
Continente. Os três participantes que convidarem
mais amigos a votar e a avaliar o conjunto destes
produtos ganham €50 em cartão Continente. Esta
ação tem um caráter contínuo e bastante dinâmico,
já que todos os meses escolhemos quatro novos
produtos para destaque e respetiva avaliação dos
nossos clientes. Em apenas um mês conseguimos
mais de 600 participações, 161 comentários e 29
sugestões de grande utilidade para o desenvolvimento
dos nossos produtos.

Esta edição do Mercado de Sabores inovou no conceito
e transformou-se na maior mesa de mistura nacional,
combinando sabores e sons de origem 100% por
tugueses para inspirar ainda mais o dia-a-dia dos
visitantes. Juntámos a música à comida, os chefs de
cozinha aos músicos nacionais, interagindo em
conjunto num palco-cozinha.
Este ano abrimos, pela primeira vez, uma marisqueira
no evento, e operacionalizámos um talho fora das
nossas lojas. Os sorrisos de quem participou no evento
são os melhores resultados deste projeto.

Mega Picnic: Voltámos a Surpreender
A quinta edição do Mega Picnic contou com mais de
650 mil pessoas no Terreiro do Paço, que se viu
transformado numa enorme quinta. Este ano
destacamos a forma inovadora como as marcas
Continente, MyLabel e Contemporal apresentaram
os seus produtos no evento.
A marca própria esteve presente de forma inovadora
com uma pop up store Continente, um stand de venda
de sandes, bebidas e snacks, venda ambulante de
bebidas, bolas de berlim e pipocas. A MyLabel
disponibilizou um espaço lounge com duas zonas de
atuação: uma com exposição de produto e outra com
promotores (maquilhadoras, cabeleireiras e manicu
res), que realizaram makeovers no local.
Durante todo o evento, e de forma a garantir a pro
teção a todos os visitantes, estiveram presentes
promotores a disponibilizar produtos solares.

Maratona do Cão
Sabemos que para muitos dos nossos clientes,
os cães ocupam um lugar especial nas suas vidas.
Assim, desta vez, orgranizámos um dia repleto de
atividades lúdicas e didáticas com foco neste animal
de estimação.
A primeira maratona do cão em Portugal foi orga
nizada pelo Continente e contou com a presença de
35.000 visitantes. Durante um dia desenvolvemos
atividades como corrida e caminhada canina, demons
trações de busca e salvamento, lançamento de disco
e agilidade com a presença de cães das forças
especiais da PSP. Foi um dia repleto de animação,
workshops, passatempos, demonstração de raças
portuguesas e mesmo demonstrações de terapia com
cães para pessoas com necessidades especiais.
Estiveram presentes associações de animais incluindo
a Associação de Criadores e Raças Nacionais,
Animalife, Sociedade Protetora dos Animais e Clube
Português de Canicultura.
Pela sua originalidade e interesse para o público em
geral, este evento foi transmitido no programa da TVI
“Não há bela sem João”.

INOVAÇÕES
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A inovação em processos é fundamental
para garantir melhorias incrementais
de produtividade e a rentabilidade
do negócio. Por isso inovamos não só
no que fazemos mas também
na forma como fazemos.
Estas melhorias afetam positivamente
toda a empresa, desde as nossas lojas
até às estruturas centrais e entrepostos.

Touchless: Maior Eficácia no Processo
de Faturação
Das mais de 2,8 milhões de faturas que recebemos
anualmente, 80% chegam-nos já em formato
eletrónico. Com a introdução do projeto Touchless, a
maioria destas faturas é agora registada, conferida,
aprovada e disponibilizada para pagamento de
forma totalmente automática.
A existência de desvios e atrasos na receção, pro
cessamento e aprovação das faturas, exigia a aloca
ção de um número elevado de colaboradores a estas
tarefas. Com a implementação deste processo, mais
de dois milhões de faturas passaram a ser tratadas de
forma totalmente totalmente automática, sem que
ninguém “lhes toque”. Conseguimos reduzir o tempo
de trabalho direto e indireto do processamento e
aprovação das faturas e reduzimos as faturas em
papel, que implicam espaço físico de arquivo.
Melhorámos ainda a qualidade de informação finan
ceira de compras e fornecedores.
A redução de custos está estimada em 12 milhões
de euros por ano.
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Portal de Comércio Internacional:
Solução de Pesquisa
O Portal de Comércio Internacional permite registar
os contactos de potenciais fornecedores de todo o
mundo, bem como as respetivas propostas de
produtos a comercializar nas nossas lojas. Desenvol
vemos uma solução tecnológica para aumentar a
eficácia na pesquisa de informação.
Desenvolvemos neste portal uma nova funcio
nalidade de pesquisa, mais potente, abrangendo
novos atributos de informação e novos filtros. Esta
solução permitiu um aumento de produtividade das
equipas e uma redução de custos com o processo de
procurement. Hoje podemos pesquisar toda a infor
mação de fornecedores e produtos que se encontram
no portal, e é possível detetar conteúdos que constam
no interior dos documentos anexados.
A solução implementada foi galardoada com o prémio
de Melhor Solução de Pesquisa dos prestigiados
European SharePoint Community Awards.

Cestas de Vime Sintético para a Fruta
A produção de vime sintético surgiu da nossa
necessidade de encontrar alternativas aos atuais
cestos de vime natural para utilização nas lojas
Continente já que, apesar de resistentes, acumulam
muita sujidade em pontos de difícil acesso para
higienização.
Após análise das vantagens do vime sintético decidi
mos recolher informação junto de vários fornece
dores. Surgiu então a ideia de desenvolver este tipo
de cestos com artesãos portugueses, aliando a ne
cessidade à responsabilidade social e à alavancagem
da produção nacional. Seguiu-se o desenvolvimento
de fio sintético com acabamento de vime natural e a
construção de cestos com este material em con
formidade com as normas de higiene alimentar.
Os cestos de vime sintético são produzidos em terri
tório nacional, tendo sido criados vários postos de
trabalho e produzidos mais de 200 mil metros de fio.

Continente Review: Recolha
de Feedback de Artigos
Como parte do nosso esforço contínuo de melhoria
de produtos de marca Continente procuramos
recolher opiniões de clientes. Com o Continente
Review conseguimos recolher informação valiosa
proveniente dos nossos próprios colaboradores.

Gestão Documental
O nosso arquivo documental é muito vasto e remonta
à década de 1980. Desafiámo-nos a disponibilizar
mais de dois milhões de páginas numa plataforma
que garante a manutenção e alimentação contínua de
documentos do Centro Corporativo.
A solução desenvolvida permite que a informação seja
centralizada e organizada de forma mais eficaz,
concretizando os pilares fundamentais de uma gestão
doc um ental eficaz: findability, searchability,
shareability and productivity. A informação que
anteriormente era de difícil acesso é agora facilmente
identificável e consultável, com melhorias signifi
cativas de eficiência e produtividade.
Este projeto foi distinguido com o prémio Kofax
Transform Awards 2013, que distingue as melhores
implementações de sistemas de gestão documental
a nível mundial.

INOVAÇÕES

Lançámos um desafio interno a colaboradores de
sistemas de informação no sentido de desenvolver
um novo processo para recolha de opiniões sobre ar
tigos. O processo deveria ser eficaz, de fácil utilização
e permitir aos utilizadores partilhar a sua opinião em
contexto de utilização.
Foi assim que criámos o Continente Review, uma apli
cação para smartphones. Após identificação do produto
através da leitura do seu código de barras os utilizadores
podem escrever um texto com a sua opinião sobre o
produto e uma avaliação quantitativa em função de
eixos pré-definidos por tipologia de produto.
Passada a fase de prova de conceito, a aplicação foi
alvo de melhorias, realizadas no âmbito de uma
disciplina prática da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.
A app final será disponibilizada a todos os colabo
radores Sonae em fevereiro de 2014.
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Partner Booklet:
Guia para o Processo de Compra
Com o objetivo de apresentar a melhor proposta de
valor para os nossos clientes da Mo e Zippy, reali
zamos um trabalho profundo de procurement por
todo o mundo.
A inexistência de um caderno de encargos único
diminuía a eficiência no processo de compra de
produtos aos fornecedores. Criámos uma ferramenta
única e transversal a todas as equipas, adaptada ao
público alvo e traduzida para o idioma dos principais
parceiros, tal como o inglês e mandarim.
Criámos uma brochura com toda a informação
necessária para coordenar o processo de compra, o
que resultou numa clarificação global do processo
para a Fashion Division e para os seus parceiros. Com
este projeto conseguimos maior rapidez e fluidez no
processo, facilidade na introdução de novos parceiros,
redução de custos logísticos e uma melhor resposta
ao mercado cada vez mais global.

Search Engine Optimization
O projeto Search Engine Optimization visou a
aprendizagem e aplicação destes princípios ao
Continente Online. Como resultado, aumentámos o
número de visitas, garantindo que os clientes
conseguem mais facilmente encontrar a loja através
de motores de pesquisa.
A grande maioria das experiências online tem início
num motor de pesquisa: no caso do Continente Online
70% do tráfego é proveniente do Google. Com este
projeto visámos a maximização do tráfego
proveniente deste e de outros motores de pesquisa e
o aumento da conversão de visitantes em clientes.
Implementámos ainda diversas medidas de otimi
zação em microsites (com resultados positivos nas
visitas, posição média nos resultados de pesquisas e
impressões diárias) e desenvolvemos ações de “redi
recionamento para a nova plataforma”.

Sport Zone: Prioritização
de Encomendas

Concurso de Receitas de Refeições
Take Away

As vendas da Sport Zone no final de semana (sextafeira, sábado e domingo) têm um peso de 60% nas
vendas totais, o que representa um desafio muito
grande para uma reposição eficiente. Implemen
támos uma ferramenta de suporte a este processo,
de forma a compreender a procura real e os fluxos
de abastecimento.

Desafiámos futuros chefs a criar receitas de cozinha
tradicional portuguesa para a nossa secção de take
away. Duas receitas vencedoras já estão em comer
cialização nas nossas lojas Continente.

Esta aplicação, simples e intuitiva, baseia-se num
algoritmo automático, que permite a gestão e otimi
zação dos parâmetros de aprovisionamento com vista
à redução de stock e quebra. Em paralelo, foi feito um
esforço na qualificação da mercadoria urgente para a
loja, distinguindo no entreposto as encomendas entre
“urgentes” e não “urgentes” através da cor da caixa de
transporte utilizada.
Conseguimos assim reduzir para metade (24 horas)
o lead time de reposição nos artigos urgentes. Aumen
támos a disponibilidade de stock na loja, reduzimos o
custo logístico com o aumento de eficiência, e os
colaboradores de loja estão agora mais disponíveis
para o atendimento ao cliente.

INOVAÇÕES

Procuramos sempre novas formas de atrair talento
para criar valor. Para tal lançámos um concurso para
alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa,
que foram desafiados a criar receitas de cozinha
tradicional portuguesa para posterior comercialização.
O desafio incluía ainda a necessidade de confecionar
as refeições com recurso a ingredientes de marca
própria Continente.
Os futuros chefs responderam à altura e criaram
receitas de excelente qualidade e sabor, como o
folhado de alheira de porco preto e espinafres, o
bacalhau à alentejana ou as lascas de bacalhau
panado com puré de batata doce e cebolada. O júri
premiou seis receitas das quais duas estão em
comercialização nas nossas lojas.
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Bilhetes para Jogos da Seleção
Nacional: Emoção até ao Último
Momento
Sabemos que os nossos clientes apoiam a seleção
nacional de futebol e queremos sempre garantir-lhes
lugares nos melhores jogos. O novo serviço permite
adquirir bilhetes à última hora, rapidamente e com
levantamento num local conveniente.
Criámos um serviço adaptado às necessidades dos
nossos clientes. Estes podem reservá-los através do
Continente Online, recebendo posteriormente uma
mensagem no telemóvel informando o local do levan
tamento, tipicamente nos centros comerciais mais
próximos dos estádios onde decorrem os jogos. O
pagamento pode ser feito no ato de levantamento.
Para além dos benefícios gerados pela redução de
custos de entrega e operação, reduzimos o tempo de
entrega dos bilhetes de 48 horas para 4 horas.

Ecocalor
Tradicionalmente, o calor gerado pelos compres
sores da central de frio das lojas Continente era
dissipado no meio ambiente. Desenvolvemos um
equipamento que aproveita este calor para o sis
tema de climatização da área de vendas, reduzindo
os custos energéticos.
Em parceria com os fornecedores de soluções de
climatização e equipamentos de frio desenvolvemos
um sistema que permite o aproveitamento de energia
calorífica dissipada pelas centrais de frio. Alterámos
uma componente do sistema de climatização para
receber a energia calorífica libertada
da central de frio e injetá-la diretamente na placa
de vendas.
Com esta inovação reduzimos os consumos ener
géticos das lojas Continente.

Descargas Noturnas Autónomas
no Retalho Alimentar
Com a introdução do conceito de descargas autó
nomas eliminámos a necessidade de intervenção de
colaboradores de loja no processo de receção de
mercadorias durante a noite.
O motorista do camião de transporte chega ao local
de descarga e, através da combinação de um código
individual para desativar o alarme e de uma chave de
acesso, descarrega a mercadoria de forma totalmente
autónoma. Com este desenvolvimento conseguimos
ainda manter os elevados padrões de qualidade
e segurança habituais.
Este processo foi implementado em sete lojas e
proporcionou uma redução muito significativa de
custos da operação, com um total de poupança anual
superior a 120 mil euros.
Somos atualmente a única empresa de distribuição
alimentar em Portugal com esta prática.
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Inovação no Atendimento da Peixaria
Na constante procura de superar as expectativas dos
nossos clientes, alterámos o balcão de atendimento
da peixaria nas nossas lojas. Dividimos
o atendimento em duas áreas distintas conforme
a tarefa que ali se realiza: a escolha do produto,
e a preparação do peixe escolhido.
Na fase de atendimento, o cliente, com o acompa
nhamento dos nossos colaboradores, escolhe o peixe
e a forma de preparação do mesmo. O colaborador
envia o peixe escolhido para amanhar através de
esteiras rolantes. Enquanto o peixe é amanhado, o
cliente pode continuar as suas compras. No final
dirige-se à arca refrigerada onde recolhe o produto
já preparado.
Esta inovação permite-nos oferecer um serviço de
aconselhamento com menor tempo de espera e ainda
a comodidade de realizar as compras enquanto o
produto está a ser preparado. A equipa de colabo
radores ganhou mais eficiência e maior produtividade,
menos pressão e mais sorrisos.
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Controlo por Peso para Maior
Fiabilidade de Transportes Logísticos
De modo a garantir a qualidade total nos envios dos
entrepostos para as lojas Worten, Worten Mobile e
Worten Gamer, passámos a utilizar o peso das mer
cadorias como indicador para deteção de desvios.

Sensor de Portas Wireless
Desenvolvemos uma solução que permite detetar
remotamente a abertura indevida de portas de
camiões e aumentar a segurança e o controlo das
mercadorias a transportar na nossa frota de camiões.
De forma a aumentar a segurança dos produtos
transportados nos nossos camiões instalámos dete
tores de abertura nas suas portas. Sempre que uma
porta é aberta indevidamente essa informação é co
municada através de uma ligação de dados wireless,
permitindo um conhecimento atempado de situações
de desvio das normas e uma atuação rápida.
Esta solução não só é mais avançada tecnologica
mente como permitiu reduzir os elevados custos de
manutenção com os sensores tradicionais.

Com esta inovação, procedemos à pesagem de todas
as paletes à saída do entreposto da Electronics
Division e podemos detetar desvios comparando o
seu peso real com o peso teórico.
À entrada da loja procedemos a nova pesagem para
garantir que o que saiu do entreposto foi entregue
sem perdas. Conseguimos uma alocação ótima de re
cursos de conferência à saída do entreposto e elimi
nação da conferência nas lojas, simplificando os pro
cessos administrativos e garantindo stocks corretos.
Este processo permite implementar medidas corre
tivas de forma eficaz, e é altamente inovador na
indústria do retalho.

Peixaria: Ruturas Zero
A unidade de negócio da Peixaria da Direção
Comercial de Perecíveis tinha como preocupação a
melhoria do serviço ao cliente. Para garantir o
modelo certo na hora certa implementámos uma
solução que garante o fornecimento do artigo por
vários fornecedores.
Antes da implementação deste projeto, era possível
existir falhas de fornecimento por incompatibilidade
logística. Para resolver ester problema reconfigu
rámos o sistema melhorando a gestão de abaste
cimento desta categoria de produtos. Os resultados
traduziram-se num aumento de vendas e da
satisfação do cliente.

Controlo de Acessos de Portaria
Implementámos uma solução que torna mais efi
ciente o processo de controlo de acessos de viaturas
ligeiras e pesadas na portaria. Com este desen
volvimento acabámos com o uso de papel neste
controlo de acessos.
Inovámos todo o processo de controlo de entradas e
saídas de fornecedores dos entrepostos.
Para este efeito desenhámos e desenvolvemos um
aplicativo internamente. Funcionando como um
repositório de toda a informação de movimentos,
permite a análise do horário de agendamento e
receção e das anomalias por fornecedor, ordem de
compra e artigo, e disponibiliza esta informação e
níveis de serviço a todas as áreas.
O aumento da eficiência deste processo permitiu a
redução do número de elementos de segurança em
todas as portarias dos entrepostos e conseguimos
eliminar custos com papel.
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A Sonae reinventa-se continuamente,
organizando-se de forma a poder
melhor servir os clientes e se adaptar
a condições de mercado em constante
mutação. Acreditamos na importância
da formação dos nossos colaboradores
para que estes tenham todas
as ferramentas necessárias para
construir uma empresa de sucesso.
Inovar na formação é uma aposta
fundamental no futuro.

Balcões de Venda Ativa nas Lojas
Well’s e Book.it
Estamos focados em melhorar o atendimento aos
nossos clientes. Para tal, construímos um novo tipo
de balcão, que reduz a quantidade de movimentos
dos colaboradores. Desta forma os colaboradores
estão mais tempo voltados para os clientes, dimi
nuindo o tempo de espera destes.
No âmbito da iniciativa “Improving Our Work” concluí
mos que o colaborador passava grande parte do
tempo de costas voltadas para o cliente, realizando
um número demasiado elevado de movimentos. Para
resolver este problema analisámos os processos do
operador e desenvolvemos novos balcões que
permitem que todas as tarefas sejam feitas de forma
mais eficiente.
O novo balcão de venda ativa resultou num atendi
mento mais eficiente e maior produtividade dos
colaboradores destas insígnias.
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Lançamento da Escola
de Operações Continente
A formação e o desenvolvimento das nossas pessoas
são um pilar estratégico da nossa política de gestão
de recursos humanos. A Escola de Operações
Continente nasceu com a missão de criar uma cultura
de referência ao nível das competências dos colabo
radores das lojas, contribuindo para um desempenho
de excelência com vista à satisfação e fidelização dos
nossos clientes.
Criámos uma escola do “saber prático”, pois temos a
convicção de que o saber está na operação. Levamos a
esta escola os melhores especialistas da empresa a
apresentar as boas práticas sobre os mais variados
temas. O trabalho é dividido entre conhecimento
(saber-saber) e a consolidação dos conhecimentos e
transferência dos mesmos para o posto de trabalho,
através do treino prático dado pelas chefias (treino de
capacidades e das atitudes - saber-fazer e saber-ser).
Promovemos assim oportunidades de aprendizagem
ativa, em que a escola se aproxima do formando.

Centro de Serviço de retornáveis
Sonae Portraits
O Sonae Portraits promove a interação do público
com o novo logotipo e imagem da Sonae.
Com esta tecnologia, convidámos o público a interagir
com conteúdos tal como mensagens, fotografias e
imagens da Sonae. Recorrendo a uma câmara foto
gráfica é possível aos utilizadores integrar a marca ao
carregar fotografias no grafismo desta. Este conceito
pretende aproximar a marca do seu público interno
e externo à empresa, reforçando os seus valores
e atributos. Permite ainda adaptar os conteúdos,
por exemplo introduzindo variações em cada contexto
de apresentação.

O transporte de paletes e caixas representava um
grande encargo financeiro na logística, uma vez que
um camião de caixas plásticas vazias é a seguir ao
tabaco, o produto mais caro que transportamos.
O desafio foi economizar e otimizar este processo.
Criamos no entreposto Sonae um espaço específico
para as paletes e caixas, permitindo que os forne
cedores quando entregam mercadoria levantem as
paletes e da nossa parte, depois de entregar os
produtos na loja, devolvemos as mesmas ao centro de
serviços retornáveis. O benefício é superior a 1,4
milhões de euros anuais.

O Sonae Portraits marca presença nos eventos da
Sonae, potenciando uma relação divertida e dife
renciadora dos colaboradores com a marca e valores
da empresa.
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Helpdesk Well’s: Comunicar de forma
mais eficiente
Melhorámos os fluxos de comunicação ao nível da
qualidade e organização das lojas Well’s através da
criação de um Helpdesk específico.
A comunicação entre loja e a estrutura central
assentava no envio de cerca de mil e-mails diários.
A complexidade da informação, a sua elevada quan
tidade e dispersão nos vários meios fez-nos imple
mentar esta nova solução.
Conseguimos reduzir a quantidade de e-mails tro
cados em 40% e diminuir o tempo despendido com o
tratamento de e-mails em cerca de uma hora por dia,
por colaborador de loja.

Eficiência Operacional:
Team Anti-Muda
No âmbito do programa Kaizen nas nossas lojas,
conhecido internamente por Sistema de Implemen
tação de Melhorias, criámos uma equipa de combate
a desperdícios que visa o aumento da produtividade
dos operadores na realização das tarefas.
Aproveitámos as ideias dos colaboradores que traba
lham no terreno e que tão bem conhecem a operação
para constituir uma equipa anti-Muda (anti-desperdício)
numa direção de operações das lojas Continente.
O objetivo é identificar ações de melhoria a três níveis:
secção, departamento e direção. Sempre que são
identificados pontos de desperdício no local de trabalho
ou na organização e gestão do trabalho, esta equipa
elabora um plano de ações que visa eliminá-lo.
No plano de ações é discriminado o problema
identificado, a ação a tomar, os responsáveis pela
realização da ação, as prioridades e as datas definidas
para implementação.

SHINEON: o brilho e a voz dos nossos
colaboradores num palco mágico
Temos a Inovação no nosso ADN. Com a iniciativa
ShineOn pretendemos dar palco aos colaboradores
e às suas ideias sobre um determinado desafio.
Este programa inovador de recolha de ideias permitiu
que qualquer colaborador, das mais diversas áreas,
partilhasse a sua ideia. Depois de analisadas, foram
escolhidas as ideias a serem apresentadas, pelo
próprio colaborador, às Comissões Executivas.

Book Sharing: Partilha de Manuais
Escolares entre Colaboradores
O bem-estar dos nossos colaboradores e das suas
famílias é uma preocupação diária. A iniciativa de
partilha de livros tem como objetivo criar uma bolsa
online de manuais escolares, através da qual os
colaboradores podem disponibilizar os manuais
escolares que já não utilizam a outros que deles
necessitam.

O ShineOn aconteceu em momentos especiais
da Sonae MC e da Sonae SR. Em ambos os eventos,
22 colaboradores apresentaram as suas ideias em 5
minutos com apresentações de 20 slides em que
estes avançam automaticamente a cada 15 segundos.
À Comissão Executiva coube a díficil tarefa de
escolher as ideias a implementar.
Estes dois momentos foram muito especiais e
refletem a nossa cultura inovadora.

Num difícil contexto socioeconómico, procuramos
encontrar soluções que beneficiem os nossos cola
boradores. Desenvolvemos uma ferramenta online
para promover a reutilização dos manuais escolares
dos seus filhos, fomentando simultaneamente boas
práticas de responsabilidade social e ambiental.
Os colaboradores podem por um lado disponibilizar os
manuais que já não utilizam; por outro, podem
pesquisar os manuais de que necessitam para o novo
ano letivo.
Aproximamos os nossos colaboradores e conseguimos
contribuir positivamente para a redução destes custos,
uma despesa avultada no orçamento familiar. Esta
iniciativa foi lançada em Portugal e em Espanha.
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Agile Marathon: uma centena de
estudantes a inovar com a SONAE
durante 29 horas
Acreditamos no talento universitário e no que
podemos aprender com os estudantes. Lançado em
Outubro, o Agile Marathon for E-commerce desafiou
os estudantes da FEUP a desenvolverem uma
aplicação que permitisse a transposição do serviço
da loja online do Continente para dispositivos móveis
com funcionalidades inovadoras.
O evento foi organizado em parceria com o Centro
de Competências de Inovação e Desenvolvimento
de Produtos e Serviços (CiPS) da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Esta
parceria tornou possível a realização de um evento
que alia a criatividade à utilização das ferramentas
pedagógicas mais apropriadas, alavancando a apren
dizagem durante todo o processo.

Este desafio quis reforçar, estimular e apoiar projetos
de inovação na área do e-commerce da empresa,
fomentando práticas de inovação aberta. Mais de uma
centena de estudantes viveu uma maratona de
criatividade, entusiasmo e inovação. Durante as 29
horas o sono pouco ou nada abalou. As salas de
trabalho estiveram repletas de motivação para con
cretizar o objetivo final e a adrenalina da contagem
decrescente do tempo resultou em excelentes
aplicações. Não faltaram prémios para reconhecer as
aplicações mais inovadoras, mas o brilho no olhar de
todos os estudantes é o melhor resultado que
podíamos ter alcançado.

Academias Administrativa,
Auditoria e Sport Zone
Introduzimos três novas Academias integradas na
Sonae Retail School: Administrativa, Auditoria e
Sport Zone. Estas têm como objetivo promover o
desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos
colegas destas equipas, potenciando as suas
carreiras de forma sustentada e a concretização dos
objetivos das suas áreas funcionais.
As novas academias visam impulsionar o desenvol
vimento de competências sustentado em itinerários
de formação específicos, e aprofundar a aquisição
gradual de conhecimentos, respeitando o desenvol
vimento profissional de cada colaborador.
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Em particular, a Academia da Sport Zone foca na
aquisição de conhecimentos de produto, no aumento
da eficácia das vendas completas e na consequente
fidelização dos consumidores. Sendo de âmbito
ibérico, a formação pode ser à distância (e-learning)
ou presencial.
A Academia de Auditoria assegura o alinhamento das
boas práticas de Auditoria Interna com os standards
internacionais do Institute of Internal Auditors (IIA)
e garante a certificação do Auditor Interno Sonae.
As pessoas estão no centro do nosso sucesso, por isso
empenhamo-nos em proporcionar as melhores
condições para garantir performances excecionais.
Contamos com a persistência e ambição das nossas
equipas para a construção da Sonae Retail School
e assim continuarmos a ser uma referência.

P | 99

LIVRO DE INOVAÇÃO NO RETALHO 2013

P | 101

Para mais informações: comiteinovacao@sonae.pt
Sonae
Lugar do Espido - Via Norte
4471-909 Maia
Portugal
Tel: +351 220104000
Fax: +351 229404634
Email: comunicacao@sonae.pt
Conteúdo: Comité de Inovação
Comunicação: Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Corporativa
Design Gráfico: Ivity Brand Corp.
Photografia: Júlio de Matos
Impressão: Lidergraf
Publicação: março 2014

LIVRO DE INOVAÇÃO NO RETALHO
2013

www.sonae.pt

