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A Comunicare Aparelhos 
Auditivos está entre as 
melhores empresas para 
se trabalhar no Brasil!

EXPANSÃO

LANÇAMENTO PURE 13 BT
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Olá, tudo bem?
Esta edição da Comunicare News é especial. 

Estamos muito felizes por sermos uma das 

Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil. Esse 

reconhecimento significa muito para nós porque 

é a confirmação de que a nossa equipe de 

colaboradores se sente valorizada, estimulada e 

feliz. Além de trabalharmos em prol da reabilitação 

auditiva de excelência, a nossa Cultura Comunicare 

é focada em qualidade no ambiente de trabalho e 

em pessoas comprometidas e realizadas. Nós temos 

muito orgulho dos nossos profissionais. E reforço 

aqui nosso agradecimento a cada um que faz parte 

dessa equipe de sucesso!

A revista traz também informações importantes 

sobre o TeleCare, um serviço inovador, que 

aproxima ainda mais fonoaudiólogas e pacientes 

na fase inicial com o aparelho auditivo, oferecendo 

conforto e comodidade por meio do app 

myHearing. Além disso, apresentamos todos os 

benefícios do Pure 13 BT, um aparelho auditivo 

supermoderno, que tem conectividade com iPhone 

e TV, utilizando a tecnologia bluetooth e ajustando-

se automaticamente a cada situação. 

E confira também mais duas histórias na seção 

Carinho Comunicare. Por meio dos depoimentos 

verdadeiros dos nossos clientes, você pode 

comprovar como trabalhamos no dia a dia: com o 

real compromisso de impactar positivamente a vida 

das pessoas.

Boa leitura!

Patrícia Coradini 

Diretora da Comunicare Aparelhos Auditivos

EDITORIAL



Comunicare chega a Criciúma 
com inovadora sala acústica 

ACONTECE
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Agora a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, conta com o 
que há de mais inovador em termos de testes com simulador 
de sons. A Comunicare inaugurou sua loja com uma moderna 
sala acústica, que oferece aos seus clientes uma experiência 
diferenciada, reproduzindo em tempo real todos os tipos 

de situações de escuta. Com essa estrutura, que substitui 
as cabines de audiometria, a filial oferece acessibilidade e 
maior precisão tanto em exames de audiometria quanto no 
ajuste de aparelhos auditivos. A unidade Criciúma fica na Rua 
Antônio de Lucca,148, loja 102, no bairro Pio Corrêa. 

Novo vídeo institucional
Para ressaltar sua forma de trabalho e ritmo de 
crescimento, a empresa está lançando seu novo 
vídeo institucional.  No filme é destacada a cultura 
da organização e o foco em apresentar o que há de 
melhor em tecnologia para tratamentos auditivos. 
São mais de 20 unidades próprias e mais de 100 
pontos de atendimento em todo o Brasil, com o 
compromisso de oferecer reabilitação auditiva 
de excelência. Acesse o canal oficial Comunicare 
Aparelhos Auditivos no YouTube e confira.

Expansão 
também no 
Rio de Janeiro
Além das novas filiais em Santa Catarina, no Rio de Janeiro 
também há novidades. Por lá, a Comunicare chegou a 
Volta Redonda para oferecer reabilitação auditiva de 
excelência. A unidade está localizada na Rua Trinta e Três, 
117, loja 2, no Bairro Vila Santa Cecília. E na capital carioca, 
a loja do bairro Tijuca está de cara nova! Ela foi ampliada 
para receber os clientes com ainda mais conforto. 
O endereço é Praça Saenz Peña, 45, lojas 303 e 304. 

Também em Santa Catarina, a filial de Blumenau foi 
inaugurada recentemente para levar toda a excelência 
de atendimento da Comunicare a quem precisa. A 
loja está localizada na Rua Floriano Peixoto, esquina 
com a Rua Rodolfo Ferraz, número 433, no Edifício Paul 
Cézanne, Bairro Jardim Blumenau. Venha conhecer!   

ComunicareAparelhosAuditivos

Nova loja em
Blumenau



A Comunicare acaba de ser premiada no Ranking Melhores 
Empresas para Trabalhar GPTW Brasil 2017, segundo a 
pesquisa do Great Place to Work® Brasil, em parceria com a 
ÉPOCA. O ranking é um padrão de excelência para a definição 
dos melhores ambientes de trabalho, e o Great Place to Work 
é pioneiro em conduzir essa pesquisa que existe em 53 
países, nos seis continentes. Este reconhecimento nacional 
significa que a empresa estabelece um relacionamento 
transparente e estimulante com seus profissionais e que 
investe tempo, dinheiro e esforço na construção de um 
ambiente inspirador. “Ao gerarmos qualidade no ambiente 

de trabalho, estamos reforçando nossa cultura e valores e 
incentivando que as pessoas se relacionem com qualidade 
dentro e fora da empresa”, observa Patrícia Coradini, Diretora 
da Comunicare.
Suas boas práticas de gestão de pessoas resultam em uma 
equipe engajada e feliz, e por consequência se refletem 
em um ótimo atendimento aos clientes. “Nós somos uma 
das melhores empresas para trabalhar no Brasil devido 
ao elevado grau de compromisso e satisfação de nossos 
colaboradores. Lembrando que, hoje, 90% do nosso quadro 
de profissionais é formado por mulheres”, enfatiza Patrícia.
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Estamos entre 
as 150 Melhores 
Empresas para 
Trabalhar no Brasil

autonomia

maestria

propósito



Os profissionais da Comunicare sentem-se 
orgulhosos por pertencer a uma empresa onde 
os principais valores são pessoas comprometidas 
e realizadas. Em menos de 14 anos de história, 
a Comunicare se tornou uma das 150 melhores 
empresas para se trabalhar no Brasil e a primeira no 
segmento de aparelhos auditivos. 

Pessoas 
comprometidas 
e realizadas
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A conquista deste importante prêmio 
também está relacionada à estratégia 
de negócio que a Comunicare 
adotou, com foco em boas práticas 
de gestão. A administração da 
empresa leva em conta indicadores 
como desempenho, produtividade e 
satisfação.
Para se ter uma ideia, no primeiro 
semestre de 2017, mesmo com a 
crise no Brasil, o faturamento da 
organização teve um crescimento de 
30%. Enquanto que os montantes 
investidos em pessoas, envolvendo 

salário fixo, variável, benefícios e 
incentivos foram incrementados de 
forma semelhante: também em torno 
de 30%. 
Para este segundo semestre ainda 
estão previstas outras quatro novas 
lojas até dezembro. E em relação ao 
quadro de colaboradores, a empresa 
pretende aumentar em 20% até o 
final do ano. Atualmente, a equipe é 
composta por 129 profissionais.

Gestão diferenciada

Daniel Gonçalves,
Diretor da Comunicare, 

recebendo a placa de GPTW

Luiz Eringer (CEO Sivantos), Daniel Gonçalves 
(Diretor da Comunicare) e Patrícia Coradini 

(Diretora da Comunicare)

Equipe Comunicare: Anelise Gonçalves (Supervisora de Treinamento) Fga. Leticia Lopes 
(Gerente de Pontos de Atendimento), Fga. Cristiane de Souza (Gerente Visitação Médica),
Fga. Marcela Brandão (Gerente de Unidades), Patrícia Coradini (Diretora da Comunicare), 
Daniel Gonçalves (Diretor da Comunicare), Fga. Viviane Florisbal (Gerente de Unidades),
Fga. Fernanda Mariotto (Gerente de Unidades) e Magda Rangel (Analista de RH)

Cultura 
Comunicare
90% do quadro de colaboradores 

é formado por mulheres 
e todo o atendimento aos clientes 
é necessariamente feito por 
fonoaudiólogos especializados.

Um dos principais valores da organização 
está relacionado à qualidade.
A excelência no trabalho é meta 
de todos.
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TeleCare
Atendimento personalizado,
em qualquer lugar.
A fase de teste domiciliar com o aparelho auditivo é um 

período muito importante para a adaptação de novos 

usuários. Por isso, o app myHearing, da Signia, é perfeito 

para essa etapa inicial. Na Comunicare, ele faz parte de um 

serviço exclusivo: o TeleCare.

O aplicativo oferece todos os recursos necessários para 

guiar você durante a adaptação e torná-lo um usuário 

experiente no menor tempo possível. Via TeleCare, você 

pode fazer o acompanhamento de seu progresso pessoal 

e se comunicar com sua fonoaudióloga diretamente, por 

mensagem de texto ou voz pelo CareChat. Assim, 

ela poderá realizar ajustes no aparelho auditivo à distância. 

E você não precisará se dirigir até a loja para ser atendido. 

É um atendimento exclusivo e personalizado, em qualquer 

lugar.

Outro benefício é que, no dia a dia, o app funciona como 

um controle remoto para o ajuste de volume, equalizador 

de sons e escolha de programas, tudo com conveniência 

e discrição. Além disso, de forma rápida e fácil, você pode 

acessar informações sobre o correto posicionamento do 

aparelho auditivo na orelha, a troca de baterias, instruções 

de limpeza e cuidados. O myHearing está disponível para 

Android e iOS. Sua fonoaudióloga Comunicare ajudará 

você a baixar e instalar o aplicativo durante o próprio 

atendimento. Assim você já pode sair usando e usufruindo 

de todas essas vantagens da tecnologia!

A experiência da Signia ficou ainda melhor. 
O Pure 13 BT é o primeiro aparelho auditivo 
do mundo a ir além da transmissão direta 
de áudio, e também utilizar a tecnologia 
bluetooth para melhorar a qualidade auditiva. 
Combinado com o myControl app, o Pure 
13 BT revoluciona a precisão da audição 
enquanto você está em movimento, seja 
caminhando, correndo ou mesmo dentro 
de um carro. Agora você não precisa mais 
escolher entre ter a melhor audição em 

situações desafiadoras do cotidiano ou ter a 
conectividade direta com seu iPhone ou TV. 
Você pode ter os dois porque o Pure 13 BT se 
ajusta automaticamente a cada situação. 
Além disso, como todos os novos aparelhos 
auditivos Signia, ele também ajuda você 
a parar de perceber o zumbido com as 
terapias sonoras únicas da Signia. São muitos 
benefícios em um só aparelho auditivo. 
Experimente!

Novo Pure 13 BT: audição sem 
esforço e conectividade direta para iPhone e TV

2,5cm

Novo Pure 13 BT

Ligações telefônicas

Exposição sonora

StreamLine TV

Música

Sensor de movimento

Fique em 
contato com

 seu 

Fonoaudiólog
o
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CARINHO COMUNICARE

Nesta edição trazemos mais histórias de clientes que 
compartilham suas vidas conosco. Desta vez, apresentamos 
a Sra. Dilce Terezinha Correa, cliente Comunicare desde 
2011. Ela chegou até nós por indicação do seu médico. 
Seu primeiro atendimento foi realizado pela fonoaudióloga 
Giovana Campagnollo, e é ela quem a atende até hoje. Logo 
na primeira consulta, ela relatou que há mais de 10 anos 
tinha dificuldades para ouvir, em razão de sua perda auditiva 
bilateral (ambas orelhas). Hoje, a vida é mais completa.
“Desde o princípio, criei um vínculo muito forte de confiança 
com a Giovana. Por isso, sigo sendo cliente da Comunicare. 
Já é o segundo modelo de aparelhos que uso, pois fiz a troca 
para um modelo mais moderno. A transparência e o excelente 
atendimento prestado foram fundamentais para realizar a 
nova compra. Sempre faço as regulagens necessárias, mas 
o melhor é a oportunidade de conversar e ver a Giovana. 

Em relação aos aparelhos, me adaptei muito bem. Adoro 
a tecnologia e recomendo os aparelhos e principalmente a 
Comunicare”, explica.
São depoimentos como esse que nos motivam a seguir 
trabalhando com amor e empenho. Todos nós da Comunicare 
estamos à disposição e agradecemos sua confiança, Sra. Dilce!

Vínculo de confiança

Vida melhor
Nossa segunda história de Carinho Comunicare é a da Sra. 
Romilda Tereza Willms Godoi, paciente da Comunicare 
desde fevereiro de 2016 e atendida pela fonoaudióloga 
Letícia Kunst, na unidade de Santa Maria (RS).
Desde o primeiro atendimento, seu bom humor contagiou 
a todos. Sra. Romilda é pura simpatia! E foi na Comunicare 
que ela teve seu primeiro contato com aparelhos auditivos 
e, logo no primeiro dia, apresentou uma boa adaptação.
Usuária de Orion Ric em ambas as orelhas, ela está muito 
satisfeita com o resultado do seu aparelho: “Estou me 
sentindo muito bem! Me adaptei rapidamente, consigo 
retirar e colocar o aparelho com facilidade e também 
trocar as pilhas quando necessário. Agora, consigo 
interagir melhor com minha família e amigos, pois 
antes do uso do aparelho tinha dificuldade para ouvi-
los e, por isso, me retraía. Recomendo os aparelhos 
auditivos da Comunicare a todos que necessitarem, 
pois melhoraram minha vida consideravelmente. 
E agradeço a atenção da fonoaudióloga Letícia, 
pois sempre me orientou com bastante carinho e 
paciência”, enfatiza.
Ficamos muito felizes em saber que você está se 

sentindo bem e que gosta da acolhida de nossa equipe, Sra. 
Romilda! É exatamente essa a nossa missão: fazer a diferença 
na vida das pessoas por meio da reabilitação auditiva de 
excelência. 



Onde encontrar a Comunicare

RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre
Bairro Menino Deus
Av. Praia de Belas, 2124 - Loja 01
(51) 3093.2224

Bairro Moinhos de Vento
Rua 24 de Outubro, 111 - Loja 28
(51) 3346.7288

Bairro Petrópolis
Av. Soledade, 565 | Loja 24
(51) 3019.7878

Caxias do Sul 
Rua Vinte de Setembro, 2079 
Loja 04 - Centro
(54) 3025.5662

Novo Hamburgo
Av. Dr. Mauricio Cardoso, 833
Loja 111 - Bairro Hamburgo Velho
(51) 3035.1640

Passo Fundo 
Rua Uruguai, 1953 - Sala 01
Ed. Med. Center - Centro
(54) 3045.5658

Pelotas
Rua 15 de Novembro, 721
Centro
(53) 3227.6266

Rio Grande 
Rua Barão de Cotegipe, 443 
Loja 06 - Centro
(53) 2125.7053 

Santa Maria
Av. Presidente Vargas, 2355 - Loja 109
Policlínica Prov Wilson Aita - Centro
(55) 3028.5588

RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro
Barra da Tijuca
Av. das Américas, 700 - Bloco 8
Loja 107M - Shopping Città America
(21) 2494.5237

Centro
Edifício Avenida Central
Av. Rio Branco, 156, sala 2415
(21) 3559.3295

Copacabana
Av. Nossa Sra. de Copacabana, 680
1º Subsolo - Loja SS-C
(21) 2547.5452

Ipanema
Rua Visconde de Pirajá, 351
Sobreloja 216
Galeria Forum
(21) 3594.4710

Tijuca
Praça Saenz Peña, 45
Lojas 303 e 304
(21) 3189.6996

Niterói 
Rua Lopes Trovão, 221
Bairro Icaraí
(21) 2610.7855

Petrópolis
Rua Dezesseis de Março, 325 
Loja 10 - Centro
(24) 2246.1266

MINAS GERAIS
Juiz de Fora
Av. Barão do Rio Branco, 1844
Lojas 46 e 48 - Centro
(32) 3211.5845

SÃO PAULO
São José dos Campos
Av. Adhemar de Barros, 1114 – A
Vila Adyana
(12) 3204.6004

ComunicareAparelhosAuditivos       @comunicareaparelhosauditivos      ComunicareAparelhosAuditivos

4007 2366
0800 001 4050

Capitais e Regiões 
Metropolitanas

Demais 
Regiões

AGENDE SUA CONSULTA

www.queroouvirbem.com.br

SANTA CATARINA
Blumenau
Rua Floriano Peixoto, 433
Edifício Paul Cézanne 
Jardim Blumenau
(47) 3288.0895

Criciúma
Rua Antônio de Lucca,148, loja 102 
Pio Corrêa 
(48) 3413.8871

Chapecó 
Rua Barão do Rio Branco, 244-E
Sala térrea - Centro
(49) 3025.6005

Florianópolis 
Av. Prefeito Osmar Cunha, 183
Edifício Ceisa Center
Loja 33 - Bloco C - Centro 
(48) 3030.1311

Joinville 
Rua Blumenau, 64 - Loja 15
América
(47) 3029.2421


