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A formação prática para DEFINIR,IMPLEMENTAR e GERIR os indicadores com êxito

KPIs para o

Departamento de Comunicação

Como melhorar os processos de toma de decisões através 
da gestão óptima do sistema de KPIs

Workshop Prático  
Lisboa.  28 de fevereiro de 2019
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OBJETIVOS

• Desenvolver indicadores de avaliação específicos  adequados às diversas actividades de 
comunicação / relações públicas

• Aumente a credibilidade e a satisfação dos clientes internos através da utilização dos KPI´s
• Medir / avaliar o desempenho do Departamento de Comunicação para alinhar o seu 

departamento com as decisões estratégicas empresariais
• Saiba como definir métricas que valorizem as acções realizadas  e os resultados obtidos na 

área da Comunicação Empresarial
• Melhore a eficácia do seu departamento
• Saiba gerir o orçamento anual através de KPIs
• Possua ferramentas para medir a especificidade das acções

FORMATO DO WORKSHOP

• Apresentação teórica de conteúdos e conceitos
• Exercícios no final de cada um dos três primeiros módulos
• Atelier prático de 1 hora durante tarde
• Apresentação dos trabalhos
• Conclusões e encerramento



PROGRAMA

Saiba como definir métricas que valorizem as acções realizadas  e os resultados obtidos na área da Comunicação Empresarial

Módulo 1

Indicadores padrão para a gestão do departamento de comunicação 
e monitorização dos resultados
▪ Métricas e Indicadores
▪ Planificação de investimentos e avaliação de resultados
▪ Implementação de KPIs alinhada à estratégia
▪ Media clippings
▪ ROI – o que é e como se calcula
▪ Planos de acção
▪ Avaliação de Acções – criação de critérios de análise e 

avaliação (tailor made KPIs)
▪ Redireccionamento das acções
▪ Controle de custos
▪ Exercício: Criação de plano de avaliação de KPIs

Módulo 2

Selecção e criação de outros indicadores de desempenho 
▪ Selecção de meios para colocação de notícias
▪ Determinação do tipo de notícias
▪ Escolha dos meios
▪ Planos de contingência
▪ Exercício: Análise de notícias publicadas (mancha, página, 

mensagens chave, etc.)

Módulo 3

Reestruturação do departamento com vista à obtenção de resultados
▪ Organização do Departamento de Comunicação
▪ Estruturas possíveis
▪ Recursos internos e externos – as Agências de Comunicação
▪ Os custos
Exercício: Construção de um Centro de Custos de Comunicação

Módulo 4
Métricas para medir a performance da agência
▪ Key Performance Indicators (KPIs) para o cliente
▪ Key Performance Indicators (KPIs) utilizados pela agência
▪ Como medir a performance da agência
▪ ROI – Retorno de Investimento 
▪ Análise qualitativa e de conteúdos
▪ Análise quantitativa e analise qualitativa 
▪ Os reports - Apresentação, Medição e Avaliação, Follow-up das 

recomendações, KPIs para Reporting
▪ Medir e apresentar o Retorno de Investimento 

Módulo 5
Reporting de resultados
▪ Atelier Prático Hands On - Ao longo deste módulo serão 

desenvolvidos exemplos de reports.
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A SUA FORMADORA

Helena Aldir Faria

Independent consultancy on Crisis Management and Crisis Communication, PR, Media Training, 
Scientific Translations.

From September 2012 to  December 2013 , Helena was Corporate Communication, Media & PR, at 
Boehringer Ingelheim GmbH, Germany (HeadQuarters),  was responsible for developing and 
implementing the communication and PR strategy the Respiratory Area, and Estblished products and 
also responsible for rolling out this strategy to the 144 affiliates worldwide.
Responsible for coordinating the communication within the partnership the company has with another 
top 5 pharma company. Other responsibilities include crisis management within the above mentioned 
therapeutic areas.

From April 2001 to August 2012 , Helena was Communication & Public Relations Manager at Boehringer
Ingelheim Portugal * Responsible for global Corporate and Product (Prescription and OTC) 
Communication and PR - Strategy development and implementation;
* Global Coordination of Crisis Management and Crisis Communication – Planning, updating and 
implementation (e.g Global Crisis Management Plan development, Pandemic Flu (Suine and Avian) Plan 
development and implementation, Product withdrawal;
* Text development / editing and Speech development (Board Management);
* Internal Communication;
* Media Relations;
* Company spokesperson;
* Relations with pressure and advocaçy groups (e.g. Patient Associations);
*Competitive Intelligence analysis;
* Coordination of Communication and PR area within Alliances partnerships;
* Media Training sessions (internally, for Management, and externally, as Social Responsibility activities 
- Patient Associations). 
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KPIs para o

Departamento de Comunicação

LOCAL
Hotel Novotel Lisboa 
Avenida José Malhoa, 1

HORÁRIO
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. 
O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO
499 € + IVA
O valor da inscrição inclui a documentação on-line, almoço e café

Certificado de Assistência
A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletrónicamente um Certificado de Assistência
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