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Best Practice Forum ganha Prémio de Inovação da Sonae Indústria

Partilhar as melhores práticas operacionais, procurar a melhoria
contínua, reduzir custos e optimizar a produtividade, são os
principais objectivos do projecto vencedor da Sonae Indústria.
Maia, 12 de Outubro 2011 – Na 2ª feira, dia 10 de Outubro, decorreu mais uma edição do
evento FINOV, o Fórum de Inovação das Empresas Sonae, na Casa da Música, na cidade do
Porto.
O FINOV tem por objectivo fomentar o valor da inovação e estimular e apoiar projectos
inovadores nas várias Empresas Sonae (Sonae MC, Sonae SR, Sonaecom, Sonae Indústria,
Sonae Capital e Sonae Sierra), de forma a criar ainda mais valor para todos as suas partes
interessadas (stakeholders).
A edição deste ano teve como tema central “Open Innovation: The power of All”, cujo objectivo
foi a abertura das Empresas Sonae à Comunidade, no que respeita a área da inovação, e a
importância de trabalhar em conjunto no desenvolvimento de novas soluções e paradigmas.
O encontro reuniu centenas de parceiros de negócio, representantes de universidades e
grupos de investigação, convidados institucionais e colaboradores de todas as áreas de
negócio.
Este ano, a atribuição dos Sonae Innovation Awards sofreu algumas alterações, entre elas, a
subida ao palco dos 3 finalistas por Empresa Sonae, e, apenas nesse momento, foi conhecido
o vencedor.
A Sonae Indústria elegeu como finalistas o Best Practice Forum para partilha das melhores
práticas operacionais, os painéis de isolamento

AGEPAN® THD Static e a superfície

decorativa antibacteriana So Caring. O grande vencedor do dia foi o Best Practice Forum,
representado por Luís Ferraz, do departamento IndBest – Industrial Competence Center.
Outras das inovações deste evento foi o Innovation Lounge, um espaço de exposição onde são
apresentadas soluções inovadoras desenvolvidas pelas Empresas Sonae e pelos seus
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parceiros. Neste espaço, outros projectos da Sonae Indústria foram apresentados, tais como o
Codifresh (projecto que visa a codificação de materiais de manutenção), Woodforce (uma nova
tecnologia para fortalecer plástico com madeira) e G2Cork (uma cola à base de água,
desenvolvida para a produção de painéis de cortiça).

SOBRE OS PROJECTOS FINALISTAS DA SONAE INDÚSTRIA
Best Practice Forum
Corresponde a uma iniciativa que teve início em Maio de 2010 e que visa a optimização do
desempenho de custo de acordo com "Best in class". Promove a partilha de conhecimento para
acelerar e colmatar lacunas, alavancado em informação de benchmarking estruturada e
disponível para os principais produtos da Sonae Indústria.
Dando prioridade aos “Quick-Wins”, sem investimento, promove uma cultura de melhoria
contínua, com foco na qualidade, consumo e racionalização de resíduos, bem como na
optimização do desempenho e disponibilidade.
Reuniões do Best Practice Forum têm lugar de dois em dois meses, via Webinar, em que
assistem especialistas nos processos de engenharia de todas as linhas produtivas, permitindo
capturar valor com base em todo o conhecimento disponível na empresa.
Temas principais, relacionados com as áreas comuns de oportunidades, são base para o
desenvolvimento de planos de acções específicos. Nas reuniões, cada unidade reporta não
apenas os resultados, como também detalhes técnicos. Debatem a evolução, partilham a
aprendizagem, tirando partido da ampla base de conhecimento para obter e acelerar soluções.
Desde o início do Projecto, optimizações alcançadas com as acções implementadas de acordo
com os principais tópicos definidos por cada fórum, representam uma poupança de 15 milhões
de euros, em valores anuais, um resultado que acarreta uma maior motivação e empenho das
equipas.

AGEPAN® THD Static
É a mais recente inovação do Grupo Sonae Indústria.
Uma inovação revolucionária, possível através da combinação única das características
especiais deste produto: o processo de produção envolve uma única etapa para produzir este
painel de isolamento em fibra de madeira, livre de formaldeído e com um perfil de densidade
assimétrico. Este tipo de perfil confere uma grande solidez ao produto, permitindo a sua
utilização em paredes estruturais e telhados. Para além disso, devido às excelentes
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características de isolamento, o AGEPAN® THD Static é altamente eficiente na protecção
contra o frio no Inverno e o calor no Verão. Este produto representa um contributo para a
definição de uma tendência de valorização das construções em madeira, para além de
promover a construção utilizando a madeira enquanto matéria-prima renovável, tanto na
Europa, como além fronteiras.
Devido ao seu comprovado potencial em propriedades adicionais para protecção contra
terramotos, um novo produto está a ser desenvolvido como parte de um projecto de
investigação europeia, que irá alargar o âmbito de aplicação deste produto inovador.
AGEPAN® THD Static foi recentemente galardoado com o Prémio de Inovação da Fundação
Schweighofer (Schweighofer Foundation Innovation Prize) que é considerado o prémio mais
importante de inovação na indústria da fileira de madeira.
So Caring
É uma excelente solução decorativa com propriedades antibacterianas. Disponível numa ampla
variedade de padrões e cores, em painéis derivados de madeira e em laminados de alta
pressão, So Caring é o material indicado para designers de mobiliário ou decoração de
espaços interiores, onde a preocupação com a saúde e o bem-estar das pessoas é de grande
importância.
Paredes, chão, divisórias ou superfícies de mobiliário, como mesas e bancadas de cozinha,
feitas de painéis So Caring, eliminam efectivamente a proliferação de bactérias frequentemente
presentes nessas superfícies, especialmente em espaços públicos. A eficácia antibacteriana da
superfície não se altera com a limpeza e com a manutenção, não afectando, de forma alguma,
as propriedades físicas e mecânicas típicas do painel, tais como alta resistência a manchas, ao
vapor de água, à humidade, à abrasão e ao impacto.
A excelente performance antibacteriana dos painéis So Caring é recomendada para uso em
hospitais, centros de saúde, ginásios e SPAS, escolas e infantários, lares de terceira idade,
hotéis, restaurantes, centros comerciais e, em geral, em todos os espaços com alto risco de
contaminação por bactérias.
So Caring, que passou todos os testes independentes, relevantes, relaciondos com as
características antibacterianas de contacto com produtos alimentares, é um produto da Tafibra
e baseia-se na mais recente tecnologia antibacteriana amiga do ambiente.
So Caring está totalmente em linha com a posição da Sonae Indústria relativa à
sustentabilidade.

Nota: Para mais informações, contactar Luz Dias Ferreira, pelo telefone 220 100 403 ou pelo email:
mlferreira@sonaeindustria.com

