
A ATUAR EM PORTUGAL DESDE 2014, O CO-
MUNICATORIUM É UMA PLATAFORMA TEC-
NOLÓGIA, ÚNICA EM PORTUGAL. COMO
SURGIUAPLATAFORMA?

O Comunicatorium nasceu com o propósito
que espelha a experiência e a inovação que
quisemos trazer para o espaço da Comuni-
cação organizacional em Portugal .

Acreditamos que uma comunicação estra-
tégica e eficaz contribui para o sucesso das
organizações. Foi por isso que, com a expe-
riência que possuímos, construímosu m a
metodologia inovadora que permite às em-
presas realizar um diagnóstico da comuni-
cação em todas as suas vertentes, assente
em dados quantitativos.

Baseado num modelo customizado à rea-
lidade de cada cliente, a metodologia con-
duz à identificação das linhas orientadoras
da estratégia de comunicação e do Plano de
Comunicação Integrado complementa- do
por indicadores de performance (KPI´s) que
permitem a medição do nível de eficá- cia
das iniciativas implementadas.

Esta metodologia está também disponível na
Plataforma Digital desenvolvida em par-
ceria com a Universidade de Aveiro .

EM QUALQUER ORGANIZAÇÃO A COMUNI-
CAÇÃO DESEMPENHA UM PAPEL FULCRAL.
NA SUA OPINIÃO, AS EMPRESAS PORTU-
GUESAS TÊM ADOTADO UMA POLÍTICA SÉ-
RIA DE DESENVOLVIMENTO APOSTANDO
NUMAFORMAASSERTIVADECOMUNICAR?

Cada vez mais sentimos por parte das res-
ponsáveis empresarias a importância que
dão à comunicação, quer nos aspetos mais
relacionados com a promoção dos seus
produtos e serviços, quer com aspetos rela-
cionados com a comunicação da organiza-
ção e o seu impacto nas pessoas.

Estamos presentes em setores tão distin- tos
como a Economia Social, o Ambiente, a
Saúde, os Transportes, e onde a comuni-
cação é uma preocupação cada vez maior.
Na era do digital, cada vez mais empresá-
rios têm facilitado o contacto com os seus
públicos. No entanto, é preciso fazê-lo com
um propósito,com mensagens-chave e co-
municar de forma transparente e assertiva.
As empresas precisam definir a sua estra-
tégia de comunicação alinhada com o seu
negócio e ser capazes de medir resultados .

COMO É QUEA VOSSA TECNOLOGIA CONTRI-
BUIPARAOSUCESSODEUMAEMPRESA?

Atualmente, o digital é essencial para o de-
senvolvimento das empresas. A comunica-
ção é, na nossa opinião, a peça fundamen-
tal no apoio a estes processos de mudança
nas organizações.

É preciso compreender a cultura organizati-
va e propor um conjunto de ações que este-
jam alinhadas com a estratégia do negócio e
as expectativas das pessoas. Não temos um
catálogo de ofertas mas sim, uma solu- ção
que é construída e adequada à realida- de
específica de cada organização .

A Metodologia Comunicatoriumpermite- -
nos esta abordagem.

COMUNICATORIUM - INOVAR PARA COMUNICAR A FORMA DE PENSAR E DE OBSERVAR É DI-
FERENTENUMHOMEMENUMAMULHER. NA
SUA OPINIÃO, O QUE DISTINGUE UMA
LIDERANÇA NO FEMININO DE UMA LIDE-
RANÇANOMASCULINO?QUAISSÃOASMAIS-
VALIAS DE TER UMA EQUIPA TÃO DIFE-
RENCIADA, COMHOMENS EMULHERES COM
CARACTERÍSTICASTÃODISTINTAS?

Sinceramente e independentemente do
sexo, há lideranças “boas“ e lideranças
“más”. “Boas” porque conseguem fazer pes-
soas felizes a atingir os melhores resulta-
dos, ”Más“ quando fazem pessoas infelizes e
desmotivadas a tentar, sem atingirem, os
resultados esperados .

Acredito que temos, enquanto seres huma-
nos, características diferentes, acredito na
importância da diversidade. Um bom líder
percebe o que ganha com esta diversida-
de. Infelizmente a maioria dos líderes que
conheço prefere rodear-se de “ iguais a si “.

Quanto às características fundamentais a
uma boa liderança, não se encontram ex-
clusivamente num determinado sexo, raça,
etnia, nacionalidade, credo...

Mas sou uma optimista. Acredito muito nas
novas gerações !

SERMULHER, EMALGUMMOMENTO DASUA
CARREIRA, FOI UM IMPEDITIVO OU COLO-
COU ALGUM TIPO DE ENTRAVE À REALIZA-
ÇÃODEUMOBJETIVO?EMQUEMEDIDA?

Não. Na verdade ser mulher não me impe-
diu nunca de lutar sempre pelos meus ob-
jetivos, antes pelo contrário, diria. Ainda tive
de ultrapassar alguns obstáculos que, acre-
dito, as mulheres de hoje e do futuro não
terão. Pertencer a uma minoria de mulheres
em cargos de topo foi dos processos que
mais me enriqueceu enquanto mulher e en-
quanto pessoa .

PARA O FUTURO, QUE PROJETOS QUER VER
CONCRETIZADOS NO SEIO DA COMUNICA-
TORIUM? QUAIS OS OBJETIVOS DELINEA-
DOS EM TERMOS DE ESTRATÉGIA DE CRES-
CIMENTODESTAEMPRESA?

Continuamos apostados numa estratégia de
crescimento no mercado nacional. Es-
tamos focados no desenvolvimento de so-
luções eficazes capazes de responder aos
desafios atuais das empresas em matéria de
comunicação organizacional.

Temos uma oferta de serviços inovado- ra e
customizada assente na metodologia “Client
oriented“ .

A área do desenvolvimento de competên-
cias de comunicação para liderança é uma
das mais recetivas e que mais tem crescido,
pelo que o nosso investimento nesta área vai
continuar.

A comunicação interna é outra das áreas que
queremos continuar a desenvolver . Há aqui
muito espaço de intervenção. Na ver- dade,
passada a época da crise, das restru-
turações que a maior parte das empresas se
viu forçada a implementar, sentimos que
agora a comunicação interna voltou a ser
uma das prioridades das empresas, já que é
através da comunicação interna que sen-
sibilizamos, informamos e ganhamos o en-
volvimento dos colaboradores.

O Comunicatorium está no mercado há 5
anos. Pretendemos ser uma das top 10 em-
presas de comunicação empresarial nos
próximos 5 anos.

“Pertencer a uma minoria de mulheres em cargos de topo foi dos processos que mais
me enriqueceu enquanto mulher e enquanto pessoa”, quem o afirma é Vera Norte, Founder
& Managing Partner do Comunicatorium, que nos deu a conhecer um pouco mais da
marca e do papel das mulheres no universo empresarial.

COMUNICATORIUM

www.comunicatorium.com
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“É preciso compreender a cultura
organizativa e propor um conjunto
de ações que estejam alinhadas
com a estratégia do negócio
e as expectativas das pessoas.”

Vera Norte, Managing Partner
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