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Fundada em Maio de 2008, a
KCS iT, empresa que tinha já
escritórios em Lisboa e no
Porto, expandiu-se para Leiria
em Abril deste ano. O propó-
sito passa por apostar numa
“proximidade com o cliente”
para “conhecer as suas neces-
sidades” e “propor soluções
tecnológicas diferenciadoras”.

“A KCS iT é uma empresa de
serviços tecnológicos. Execu-
tamos consultoria estratégica,
gestão de projectos e formação
e, desta forma, criamos valor
aos nossos clientes. A expansão
para Leiria é uma oportuni-
dade para a KCS iT. A cidade
propõe uma boa qualidade de
vida aos nossos colaboradores
e acreditamos que podemos
juntar o útil ao agradável, ou
seja, ter uma equipa a desen-
volver tecnologia via remota
numa região atraente”. É desta
forma que o director-geral da
KCS iT, Tiago Farinha, explica
a expansão da empresa para a
cidade do Lis. 

“A nossa assinatura é ‘We
Make IT’. Solucionamos os de-

safios dos nossos clientes com
uma oferta diversificada e uma
equipa de qualidade reconhe-
cida. Numa era de alta compe-
titividade e de afirmação da
economia digital, concretiza-
mos soluções tecnológicas e
criamos valor para os negócios
com estratégias e dinâmicas
através da unidade Key Servi-
ces”, afirma Tiago Farinha ao
Diário de Leiria.

Inicialmente com três cola-
boradores, a empresa tem hoje
mais de 380 especialistas. Na

cidade de Leiria, conta com 20
consultores a “activar a inova-
ção de empresas na região”.

“Neste momento estamos
sediados no Base Coworking
Leiria, com um colaborador a
trabalhar em regime de Nears-
hore e com a perspectiva de
aumentarmos a equipa. Para-
lelamente, o espaço é utilizado
para apoio a consultores que
trabalham na cidade e no dis-
trito de Leiria nos escritórios
de clientes”, explica o director-
-geral da KCS iT, instalada na

Rua Dr. Agostinho Tinoco, no
Bairro dos Capuchos.

Há cerca de três meses em
Leiria, o futuro pode passar
pelo “aumento” de colabora-
dores e clientes locais e, ainda,
pela “aposta nas excelentes
condições que a cidade e re-
gião proporcionam para de-
senvolver tecnologia para em-
presas locais ou mundiais, em
regime Nearshore”, explica
Tiago Farinha.

No horizonte da empresa
poderá estar também a expan-
são para outros pontos do País.
“Acreditamos no modelo de
proximidade que estamos a
iniciar com o Cowork de Leiria.
Estamos a equacionar replicar
o modelo em Coimbra no úl-
timo terço de 2019”, avança
Tiago Farinha.

“A expansão está em curso e
isso é visível no crescimento
de facturação em mais de dois
dígitos a cada ano. Isso re-
flecte-se na melhoria de con-
dições aos colaboradores, no-
meadamente em novos espa-
ços centrais”, remata. |
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KCS iT está localizada no Bairro dos Capuchos, em Leiria 


