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VIVA A SUA ESSÊNCIA

SARA 
PRATA

Viver a cem 
por cento

YOUTUBE
Como lidar com 

o fenómeno 
entre crianças?

• Moda
• Beleza
• Casa

CHIARA 
FERRAGNI
Conheça 
a nova linha
de make-up!

CATHERINE 
ZETA-JONES

O LADO 
DESPORTIVO 

DA ATRIZ

O AMOR

DIA DOS 
NAMORADOS

APNEIA 
DO SONO
A doença que afeta 
entre 9 a 24% 
da população adulta
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C
omo foi chegar até aqui? 
Foi o culminar de um  
sonho? 
Quando abrimos a primeira 
BodyConcept, em março de 

2005, a nossa visão foi que essa seria 
a primeira de muitas. Desde sempre 
que ambicionámos que a marca se 
tornasse uma referência na área de 
estética e todo o conceito foi desen-
volvido para que a BodyConcept e as 
clínicas pudessem ser replicadas tan-

to em território nacional, como inter-
nacional. O facto de termos escolhido 
um nome em inglês teve exatamente 
esse objetivo: um nome que pudesse 
ser usado e compreendido em todo o 
mundo, visto este ser o idioma mais 
usado na comunicação internacional. 
Por isso, posso dizer que sim, estar 
aqui é o culminar de um sonho, conse-
guido através de muito trabalho. 
Como foi o seu percurso? 
Sempre fui uma pessoa extremamen-
te curiosa, com um grande fascínio 
por tudo o que é diferente e inusita-
do. Essa curiosidade levou-me a es-
colher o curso de Psicologia Clínica, 

pois sempre me questionei sobre o 
que levaria as pessoas a terem olha-
res tão diferentes sobre um mesmo 
assunto. Foi também essa curiosidade 
que me levou à minha primeira expe-
riência profissional: como consultora 
comercial. Apesar de não ter qualquer 
experiência em vendas, nem a minha 
formação académica encaminhar 
para essa área, a perspetiva de uma 
profissão ativa, com bastante contac-
to humano, elevado potencial finan-
ceiro e possibilidade de progressão 
de carreira, foram factos que me le-
varam a experimentar a função. Após 
essa experiência, todo o meu percurso 

São duas mulheres  
e ocupam os cargos 
de direção. Sandra 

Castanheira e Susana 
Martins são 

administradoras  
e contam com uma 
carreira invejável. 
Ambição, trabalho  

e espírito  
de perseverança  

foram uma  
constante num 

percurso vitorioso
POR LEONOR ANTOLIN TEIXERA

FOTOS ALEXANDRE MOREIRA, 
GRUPOCONCEPT

Sandra 
Castanheira  

e Susana 
Martins

Os rostos do 
GrupoConcept

Sandra Castanheira
GrupoConcept (BodyConcept,
DepilConcept e Concept+)

MULHER EM QUEM ACREDITAMOS

Sandra 
Castanheira
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profissional seguiu esse caminho, pri-
meiro no departamento operacional 
e depois no marketing, departamento 
este onde os meus conhecimentos 
na área da psicologia e do compor-
tamento se revelaram fundamentais. 
Tive oportunidade de trabalhar nestes 
departamentos, tanto a nível nacional 
como internacional, sempre na área 
do franchising. Em conjunto com a Su-
sana Martins e o Alexandre Lourenço, 
criámos a empresa BodyConcept, que 
visava o desenvolvimento, em primeiro 
lugar, da rede de clínicas de estética  
BodyConcept, seguidamente, da rede 
de Depilação Permanente DepilConcept 
e, mais recentemente, da linha de 
cosméticos Concept+. No GrupoCon-
cept, empresa que agrega as marcas 
referidas acima, tenho a função de 
administradora executiva onde, além 
das funções inerentes à gestão geral 
da empresa, o meu foco recai sobre 
os departamentos Operacional e o 
Marketing das redes em Portugal e no 
Brasil, assim como no desenvolvimen-
to e comercialização da cosmética 
Concept+.
Porquê a área do Marketing 
e Operacional / Expansão e 
Franchising? 
Apesar da minha formação ser em psi-
cologia, o gosto pelo marketing foi algo 
que sempre existiu. Aliás, essa era a mi-
nha segunda opção ao nível da escolha 
do meu curso superior. A minha respon-
sabilidade sobre o departamento Ope-
racional surge da experiência adquirida 
em funções anteriores na área e do gosto 
que tenho em construir estruturas que 
possam ser funcionais e eficientes du-
rante o maior tempo possível, replicáveis 
no maior número de mercados e execu-
tadas pelo maior número de pessoas. 
Sempre foi uma área  
que a apaixonou? 
Sim, bastante. A experiência profissional 
que tive anteriormente na área comer-
cial e operacional trouxe-me um gosto 
pelas vendas que, até essa altura, des-
conhecia e que nunca perdi. O marke-
ting foi uma área de que sempre gostei. 
Portugal tem poucas mulheres 
nos quadros superiores? 

É uma realidade, não só em Portugal, 
mas também noutros países. No en-
tanto, têm existido, nos últimos anos, 
alterações nessa realidade e, felizmen-
te, os dados apontam para uma melho-
ria desses números. 
É um problema funcional,  
em termos de sociedade? 

Sim. A desigualdade ao nível dos direi-
tos é sempre um problema social com 
consequências negativas para todos 
os envolvidos. 
Por outro lado, é uma realidade 
com tendência a desaparecer? 
Como sou uma otimista por natureza, 
vejo um futuro, não muito longínquo, 
em que existirá igualdade de género 
nesta área. Tanto ao nível das oportu-
nidades como salarial. Os números da 
distribuição de géneros nas universi-
dades já indicam uma quantidade su-
perior de mulheres em relação ao de 
homens, e isso é um indicador do futu-
ro que se vislumbra nessa área. 

“Como sou uma otimista por natureza,  
vejo um futuro, não muito longínquo,  
em que existirá igualdade de géneros  

nesta área. Tanto ao nível das oportunidades 
como salarial”  Sandra Castanheira

Susana 
Martins
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MULHER EM QUEM ACREDITAMOSW
O que é um bom líder? 
Acredito que um líder deve ter, em 
primeiro lugar, uma visão bem defini-
da de quais os objetivos que pretende 
conquistar e tem de possuir a capaci-
dade de partilhar essa visão com os 
restantes elementos do grupo, a ponto 
que esta se torne um objetivo comum. 
Isso só é possível se tanto as caracte-
rísticas profissionais como pessoais de 
cada colaborador forem compreendi-
das para que possam ser aproveitadas 
da melhor forma. 
O que é preciso para gerir  
uma equipa de forma eficaz? 
É fundamental uma clara definição 
dos objetivos da empresa. Não menos 
importante, é permitir uma eficiente 
articulação interpessoal através de 
uma clara definição do papel de cada 
colaborador na organização, para que 
se possam obter os resultados preten-
didos, enquanto se estimula a motiva-
ção, a satisfação profissional de cada 
um e, consequentemente, a sensação 
de pertença à organização. 
Que desafios traz este  
cargo, especificamente,  
em termos diários? 
O desafio principal é ter a equipa 100% 
alinhada, pois à 
medida que a em-
presa cresce e o 
número de colabo-
radores aumenta, 
por vezes, torna-se 
exigente conseguir 
que todos cami-
nhem lado a lado, 
na persecução de 
um objetivo co-
mum. 
É diferente de 
outras empresas 
onde esteve? 
Porquê? 
É diferente, pois foi contruída também 
por mim, algo que se torna mais limita-
do quando trabalhamos por conta de 
outrem. 
É difícil uma mulher  
ter sucesso profissional  
em Portugal? Porquê? 
Definitivamente, sim. Existe, ainda, em 
Portugal uma cultura empresarial de 
grande exigência em carga horária de 
trabalho sobre os profissionais e uma 
mulher que pretenda conciliar a sua 
vida profissional com a maternidade 
é vista como menos alinhada com os 
objetivos da empresa, e é por isso me-

nos considerada para cargos de dire-
ção. Esta é uma realidade que está a 
mudar, mas que infelizmente ainda se 
verifica em muitas organizações com 
estruturas mais conservadoras. 
Qual o segredo para o sucesso? 
A sinceridade agregada à dedicação e 
à ambição.

Susana Martins
GrupoConcept (BodyConcept,
DepilConcept e Concept+)

Como foi chegar até aqui?  
Foi o culminar de um sonho? 
Foi um percurso académico natural no 
ISCTE, onde me formei em Gestão de 
Empresas. No último ano de faculdade, 
iniciei a minha carreira profissional na 
área comercial, tal como pretendia, 
por entender que todos somos ven-
dedores de nós próprios, dos nossos 
projetos, e gostarmos de produtos e/
ou serviços. Esta experiência deu-me 
oportunidade de trabalhar em Miami 
e no Brasil e permitiu-me alcançar o 
meu sonho de poder ter um negócio 
próprio.
Como foi o seu percurso? 
Trabalhei em algumas empresas  

Master franchisadas, 
americanas e espa-
nholas, de conceitos 
de serviços e produ-
tos, onde aprendi as 
melhores práticas 
para termos empre-
sas franchisadoras. 
Apaixonei-me pelo 
franchising, pelas 
suas metodologias 
e formas de organi-
zação e daí nasceu 
a vontade de criar 
marcas nacionais, 
cuja expansão seja 

organizada neste modelo de negócio. 
Porquê a área do Marketing  
e Operacional / Expansão  
e Franchising? 
Somos três sócios coproprietários das 
empresas BodyConcept, DepilConcept 
e Concept+ e trabalhamos nas mes-
mas como administradores executi-
vos. Ao longo de mais de 15 anos, já 
ficámos responsáveis pelas empresas 
de várias formas. Já dividimos respon-
sabilidades por empresas e também já 
trocámos as responsabilidades de vá-
rios departamentos por motivos estra-
tégicos ou pessoais. Atualmente, estou 

“Um bom líder é 
aquele que está 
presente quando 

precisam dele, que 
fornece todas as 

ferramentas, ouve e, 
cada vez mais, que 

trabalha lado a lado, 
dando o exemplo”

Susana Martins
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responsável pela expansão da rede e 
pelas clínicas próprias, nas várias áreas 
de gestão, seja ela de RH, Marketing, 
Comercial ou Financeira. 
Sempre foi uma área  
que a apaixonou? 
Sou apaixonada pelo franchising, pelas 
vendas, pelo marketing e pela gestão 
de pessoas. A área financeira é uma 
área de que gosto numa ótica de ges-
tão estratégica. Nunca poderia ter se-
guido o caminho da gestão, para fun-
ções contabilísticas ou fiscais, por não 
serem áreas que me motivem. 
Portugal tem poucas mulheres 
nos quadros superiores? 
Sim. Adoro trabalhar com mulheres e 
acho-as excelentes profissionais, mul-
tifacetadas e perspicazes. A maioria 
das nossas diretoras e gerentes de clí-
nicas são mulheres. 
É um problema funcional,
em termos de sociedade?  
Ou é uma realidade com 
tendência a desaparecer? 
Quero acreditar que é uma realidade 
com tendência a desaparecer. Todas 
as mudanças na sociedade levam 
tempo, mas se olharmos para o que 
conseguimos nos últimos 50 anos a 
evolução é enorme. 
O que é preciso para gerir  
uma equipa de forma eficaz? 
É preciso manter essa equipa motiva-
da e dedicada. Pessoas motivadas, e 
a partilhar a visão da empresa, conse-
guem alcançar todos os objetivos e até 
ir além do que lhes é proposto. 
O que é um bom líder? 
Para mim, um bom líder é aquele que 
está presente quando precisam dele, 
que fornece todas as ferramentas, 
ouve e, cada vez mais, que trabalha 
lado a lado, dando o exemplo. 
Que desafios traz este  
cargo, especificamente,  
em termos diários? 
Diariamente, o meu trabalho é lançar 
desafios às diretoras que me reportam 
e apresentar soluções para problemas 
e decisões estratégicas mais comple-
xas. Gosto bastante do que faço e o 
maior desafio que enfrento é o de con-
tinuarmos a inovar e a crescer em nú-
mero de clínicas quer a nível nacional 
quer mundial. 
É diferente de outras empresas 
onde esteve? Porquê? 
Sim, é muito diferente, até porque só 
trabalhei noutras empresas até aos 30 
anos. Nessa altura trabalhava, pelo me-

nos, 12h por dia, mas apenas na minha 
função e focada em bater os objetivos 
que as empresas me propunham e às 
minhas equipas. Agora tenho os desa-
fios da gestão de duas redes com mais 
de 170 clínicas, e presença em oito 
países. 
É difícil uma mulher  
ter sucesso profissional  
em Portugal? Porquê? 
Depende das áreas profissionais 
onde trabalham. Conheço muitas 
mulheres bem-sucedidas profis-
sionalmente e acredito e trabalho 
para que este número aumente. 
Se continua a existir discriminação 
sexual? Sim, continua, quer a nível 
profissional, quer pessoal. Ainda 

este mês, num negócio pessoal que 
fiz, onde todos os contactos e ne-
gociações foram feitos diretamente 
entre mim e o vendedor, a minuta 
do contrato de compra e venda veio 
em nome do meu marido. Confron-
tei o vendedor com a questão de 
discriminação sexual, até porque 
nem conhecia o meu marido e aca-
bou por me dar razão. É um exem-
plo simples, entre muitos outros, 
onde os homens são privilegiados 
face às mulheres. 
Qual o segredo para o sucesso? 
Ter o foco sempre nos consumidores e 
nos colaboradores. Sem clientes satis-
feitos e colaboradores felizes e motiva-
dos a empresa não cresce. l

“Existe, ainda, em Portugal uma cultura 
empresarial de grande exigência em carga 
horária de trabalho sobre os profissionais e 

uma mulher que pretenda conciliar a sua vida 
profissional com a maternidade é vista como 

menos alinhada com os objetivos da empresa”
 Sandra Castanheira


	LW_001
	LW_096
	LW_097
	LW_098
	LW_099



