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SONAE INDÚSTRIA PRESENTE NO FÓRUM DE INOVAÇÃO DAS
EMPRESAS SONAE
Maia, 12 de Novembro 2013 – A Sonae Indústria esteve presente no FINOV - Fórum de
Inovação das Empresas Sonae, que reuniu cerca de 900 pessoas que discutiram o papel da
inovação no crescimento económico e no desenvolvimento das empresas e organizações. A
Sonae Indústria esteve presente no FINOV Hub, um espaço dedicado à mostra de soluções
inovadoras e onde apresentou os seus produtos e soluções mais recentes, tais como o Innovus
Everyday, que é uma vasta gama de painéis decorativos, complementados por outros materiais
necessários para soluções completas de carpintaria e produção de mobiliário; e o Compact Lab
Grade, um laminado compacto cujo papel decorativo tem um filme decorativo especial, que lhe
confere propriedades altamente resistentes a produtos químicos. É um produto que se destina
a bancadas e superfícies de trabalho decorativas, prateleiras e armários sujeitos a condições
extremas de serviço, em instalações que precisam ser extremamente limpas e estéreis, como
laboratórios e hospitais. Este novo produto foi o vencedor do Prémio de Inovação 2013 da
Sonae Indústria.
O FINOV’13 realizou-se na Alfândega do Porto, e reuniu especialistas nacionais e
internacionais, entre os quais Dan Ariely, professor de Psicologia e Economia Comportamental
da Duke University, fundador do “The Center for Advanced Hindsight” no MIT e um dos mais
irreverentes economistas comportamentais da atualidade, com vários livros publicados, entre
os quais “Previsivelmente Irracional”.
Sob o tema “Igniting the Future”, o encontro reuniu parceiros de negócio, representantes de
universidades e grupos de investigação, convidados institucionais e colaboradores de todas as
áreas de negócio da Empresas Sonae, que contribuíram para um maior debate e troca de
ideias. Os especialistas debateram o papel da inovação no crescimento económico e no
desenvolvimento das empresas e organizações.
Rui Correia, Presidente Executivo da Sonae Indústria, afirma: “A Inovação é um valor que faz
parte da nossa cultura empresarial e que desejamos que seja uma forma de ser e estar dos
nossos colaboradores. O Evento FINOV é um momento privilegiado em que podemos partilhar

Sonae Indústria, SGPS, SA
Sociedade Aberta
Capital Social € 700 000 000
Matriculada na C.R.C. Maia sob o
nº único de matrícula e
identificação fiscal 506 035 034

Lugar do Espido Via Norte
Apartado 1096
4470-177 Maia Portugal

Telefone (+351) 220 100 400
Fax
(+351) 220 100 436
www.sonaeindustria.com

Comunicado
de Imprensa

o que de melhor se faz em cada uma das Empresas Sonae e onde mostramos que a inovação
é algo que realmente nos diferencia da concorrência.”
Luís Reis, presidente do Fórum de Inovação das Empresas Sonae, realça: “O FINOV’13
demonstra a nossa capacidade de desenvolver, em Portugal e nos mais de 60 países onde
estamos presentes, soluções que criam vantagens competitivas e colocam as Empresas Sonae
como referências nos seus setores a nível nacional e internacional. A inovação é algo que hoje
já está enraizado nos colaboradores das Empresas Sonae e que permite a criação de
vantagens competitivas a longo prazo, contribuindo para um reforço das posições de mercado
nos vários negócios e setores.”

Sobre o FINOV
O FINOV – Fórum de Inovação das Empresas Sonae é o órgão de partilha para a área da
Inovação e reúne as várias Empresas Sonae: Sonae MC, Sonae SR, Sonae Sierra, Sonaecom,
Sonae Capital e Sonae Indústria. Constituído em 2005, a sua missão é estimular e apoiar a
inovação como uma cultura das Empresas Sonae para aumentar os níveis de valor
acrescentado, bem como identificar e partilhar as práticas inovadoras que estão a ser
implementadas nas suas áreas de negócio. Este fórum reúne pelo menos seis vezes por ano e
realiza, em cada dois anos, o evento FINOV, onde são apresentados e premiados projetos
inovadores realizados nas várias Empresas Sonae. O FINOV é também um momento especial
durante o qual é atribuído o Chairman Award’s.
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