
Assumindo-se como uma empresa 
de referência no mercado ao nível da 
consultadoria, conceção, coordenação 
e desenvolvimento de soluções para 
cada tipo de negócio, que caraterísti-
cas têm feito com que a KONCEPTNESS 
se afirme como o melhor parceiro de 
uma organização? 
A nossa capacidade em compreender as 
necessidades dos clientes, dando a res-
posta mais adequada a cada caso é funda-
mental. Concebemos soluções criativas 
que têm em conta o contexto do mercado 
no qual o cliente atua, as especificidades 
da construção em questão, assim como, 
a legislação aplicável. Tal implica saber 
e saber-fazer. Só assim podemos prestar 
um serviço realmente personalizado que 
dê resposta efetiva às necessidades de 
quem acompanhamos, em qualquer pon-
to geográfico do país, seja numa determi-
nada área específica do projeto, seja na 
totalidade deste último.

Muito além da visão de um arquiteto, 
esta equipa trabalha para prestar um 
serviço baseado na perspetiva de um 
consultor disponível em todas as fa-
ses do projeto. Em que consiste este 
trabalho? 
Desde a consultoria prestada ao cliente, 
passando pela coordenação dos projetos 
realizados por técnicos e profissionais 
selecionados diretamente pelo cliente, 
até ao acompanhamento de todas as de-
mais vertentes inerentes ao processo, a 
nossa equipa assegura uma intervenção 
completa, numa ótica de projeto e não 
de tarefa. Afinal, o nosso objetivo é e será 
sempre: a melhor opção para cada caso, 
para cada negócio, para cada cliente. 

Enquanto consultor, de que forma é 
possível conquistar a confiança de 
um cliente e levá-lo a recomendar o 
seu trabalho? Nesta área, o conhecido 
processo de “passa a palavra” é mais 
vantajoso do que um currículo quali-
ficado? 
A confiança vai-se criando ao longo de todo 
o processo de atuação que, por seu lado, 
se carateriza por uma interação constante 

que permite a tomada de decisão por parte 
do cliente (parte central do processo) de 
forma sustentada e eficaz. Tudo isto con-
duz inegavelmente ao “passa-a-palavra” 
que é, de facto, a meu ver, a melhor ferra-
menta de marketing que existe.

No domínio da consultoria, de que 
forma é que atuam mediante uma 
parceria com o cliente? Como pode a 
vossa intervenção alterar ou definir o 
modelo de negócio mais adequado do 
vosso parceiro?
Enquanto consultores, acompanhamos 
os nossos clientes nos diferentes mo-
mentos de decisão em termos de inves-
timento. Imagine que o cliente pretende 
adquirir um lote de terreno para aí cons-
truir a sua fábrica. A KONCEPTNESS pro-
cede ao levantamento das necessidades 
inerentes à atividade do cliente em causa, 
e de acordo com o enquadramento legal, 
fornece um relatório técnico completo 

A KONCEPTNESS assume-se como a parceria ideal para a implementação de qualquer negócio. Sendo já uma estrutura de referência ao 
nível da consultadoria, conceção, coordenação e desenvolvimento de soluções, o que distingue esta empresa das demais? “Concebemos 
soluções criativas que têm em conta o contexto do mercado no qual o cliente atua, as especificidades da construção em questão, assim 
como, a legislação aplicável”, respondeu Susan Cabeceiras.

Uma empresa qUe “sabe” e “sabe fazer”

que permite ao cliente decidir se é van-
tajoso ou não investir naquele terreno. 
Trata-se de aplicar o conhecimento e a 
técnica a cada situação e contexto. 

Como é que se consegue ser compe-
titivo nesta área de atividade? Que 
caraterísticas são necessárias para se 
vingar nesta profissão? 
O conhecimento real da legislação apli-
cável a cada caso, a gestão de todos os 
intervenientes envolvidos no processo, 
a consulta às entidades certas em cada 
etapa e a consciência dos pontos críti-
cos de cada processo, são os verdadeiros 
ingredientes necessários para um licen-
ciamento eficiente, com um investimen-
to racional. E é precisamente aqui que a 
KONCEPTNESS faz a diferença: a nossa 
equipa, perita em áreas específicas do li-
cenciamento, coordena e gere todo o pro-
cesso, garantindo celeridade e eficácia, a 
um custo sustentado. 

Depois de Moçambique e Angola, a 
empresa quer continuar a apostar em 
mercados externos? O que tem sido 
feito no sentido de estimular a inter-
nacionalização da KONCEPTNESS? 
Sem dúvida, o processo de internaciona-
lização tem colhido frutos e continua a 
fazer parte da nossa estratégia. A nossa 
estratégia de internacionalização tem 
privilegiado dois modos de atuação: a 
criação de parcerias estratégicas com 
empresas de engenharia, construção 
e outros setores de relevante interes-
se nos países visados, por um lado, e a 
preparação de uma plataforma de apoio 
aos nossos clientes portugueses para a 
expansão dos seus negócios no estran-
geiro, por outro. Atualmente, contamos 
já com uma nova plataforma para To-
ronto, no Canadá, prevendo a nossa pre-
sença efetiva neste mercado a partir do 
próximo ano.

Num futuro marcado por algumas in-
certezas, quais são os principais desa-
fios que se colocam à KONCEPTNESS? 
Conhecer e perceber o mercado e as 
suas tendências, dominar a legislação, 
suas atualizações e as competências téc-
nicas, estar preparados para os desafios 
de um mercado em constante mudança: 
todos estes elementos têm sido parte in-
tegrante da KONCEPTNESS, desde a sua 
criação, conduzindo a um crescimento 
sustentado. Para além disso, continuar 
a investir em parcerias estratégicas com 
vista a abranger um leque mais vasto 
de apoio aos nossos clientes, tem-se 
revelado um desafio a prosseguir, no-
meadamente aos níveis da exportação e 
internacionalização. A aposta numa re-
lação continuada com os nossos clientes 
é também um dos aspetos prioritários 
para nós. Continuarmos a ser pionei-
ros na identificação e na compreensão 
das suas necessidades, mas também 
no conhecimento do que há de novo 
ao nível da Lei e na identificação das 
dificuldades técnicas específicas a cada 
atividade, constituem desafios diários 
aos quais damos e queremos continuar 
a dar resposta. 
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O PAPEL DO CONSULTOR


