
 

Michael Page aposta no Digital  
 

Lisboa, 01 de Junho de 2015 – A Michael Page, empresa líder em recrutamento de quadros 

médios e superiores, apresenta a líder da equipa dedicada exclusivamente à área digital, 

integrada na divisão de Commercial & Marketing, uma das principais áreas da marca a nível 

mundial.  

Sofia Montalvo é responsável pela gestão e coordenação da equipa de Marketing Digital e 

Ecommerce, áreas que têm vindo a crescer consideravelmente. O desafio proposto à 

consultora, também responsável pela área de Commercial & Marketing da Michael Page, vem 

dar resposta à crescente procura de profissionais especializados na área Digital pelo mercado 

nacional. 

“O novo contexto económico e quatro pilares de grande importância - Mobilidade, Serviços 

Cloud, Tecnologias Sociais e Big Data - são e continuarão a ser os principais responsáveis 

pelo crescimento do recrutamento de profissionais para a área Digital em Portugal. As 

empresas, cada vez mais focadas na optimização do seu desempenho e na melhoria da sua 

competitividade, vêem nestes profissionais a chave para a diferenciação e inovação,” refere 

Sofia Montalvo, consultora sénior da Michael Page Comercial & Marketing.  

“Digital é sinónimo de presente e de futuro. Todos os sectores económicos, desde a indústria, 

retalho, banca e seguros, a energia, turismo e saúde, serão liderados por empresas com um 

forte posicionamento na economia digital. O ecommerce torna-se uma ferramenta essencial 

para as empresas de retalho que procuram destacar-se da concorrência, incrementar as suas 

vendas, oferecer um serviço diferenciado e conquistar novos clientes,” conclui. 

Sofia Montalvo tem mais de 10 anos de experiência em consultoria. Formada em Gestão e 

com Pós-Graduação em Direito do Trabalho, pela Universidade Nova de Lisboa, ao longo do 

seu percurso profissional trabalhou em empresas como a Novabase e a L’Oreal. Antes de 

integrar a equipa da Michael Page, trabalhou ainda numa outra empresa de recrutamento. 



 

A divisão de Commercial & Marketing da Michael Page, constituída por um grupo alargado de 

consultores com um background profissional em Vendas, Retalho e Marketing, foi criada em 

Portugal em 2001. Trabalha com as principais empresas em Portugal para os sectores de 

Grande Consumo, Tecnologias de Informação, Telecomunicações, Automóvel, Comunicação, 

Media e Indústria.  

 
Sobre a Michael Page 
A Michael Page é uma das mais conhecidas e respeitadas consultoras de recrutamento do mundo. Estabelecida há mais de 35 

anos no Reino Unido, tem actualmente 154 escritórios em 35 países. É uma empresa líder em recrutamento e selecção 

especializada de quadros médios e superiores, para projectos de carácter permanente e temporário, sendo constituída por 

consultores especializados, que apresentam formação e experiência profissional nas áreas para as quais recrutam. 

 


