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Dinheiro 

LUXO. COMO ESTE MERCADO ESTÁ A RESISTIRA CRISE 

N
os últimos dias, os telefones 
da agência Nanny Portugal 
não têm parado de tocar. 
"Diria que estamos a ter um 

aumento de 20% na procura de honre 
school nannies", adianta, à SÁBADO, 
Filipa Almeida, fundadora e presiden-
te desta agência de amas de luxo. 
"São sobretudo clientes que não que-
rem voltar a pôr as crianças nas cre-
ches e na pré-primária até setembro" 
— e que podem gastar entre mil e 2 
mil euros por mês numa educadora 
de infância profissional. Com o valor 
mais alto, a nanny fica a dormir em 
casa da família que a contrata. e não 
necessariamente em Portugal: "Tive-
mos nannies a passar a quarentena 
nas Maldivas, por exemplo. Durante o 
estado de emergência, 80% a 90% 
das famílias pediram que se mudas-
sem para a casa onde iam fazer o iso-
lamento. Em Portugal, muitas foram 
para a Comporta." No caso do ensino 
em casa, as mesmas nannies montam 
uma verdadeira sala de aula, com 
mesas, cadeiras, quadros e os mate-
riais necessários — tudo pago à parte. 

Em tempo de pandemia. o preço 
também não é um problema para as 
pessoas que continuam a comprar 
Porsches. Apesar de não ter escapado 
à crise. a marca alemã resistiu melhor 
do que a generalidade do setor. Em 
abril, o número de novas matrículas 
automóveis caiu 84,696 e "nós reduzi-
mos 59%. menos do que a média do 
mercado", adianta, à SÁBADO. Nuno 
do Carmo Costa, responsável pelo 
marketing e relações públicas da 
Porsche Portugal. "Habitualmente te-
mos 40 ou 50 encomendas de carros 
novos por mês e em abril foram oito 
ou nove, mas curiosamente as ven-
das de usados subiram: vendemos 
uns oito ou nove e o normal seria 
metade disso." Aqui, não se pode 
propriamente falar de saldos — em 
muitos casos estes usados custam 80 
ou 100 mil euros. "0 mais caro foi um 
922. que custa 160 mil euros novo e 
foi vendido por cerca de 120 mil." 

Outros negócios que não pararam? 
O imobiliário. por exemplo. De acor-
do com a consultora Knight Frank, 
que avaliou a evolução dos preços de 
casas de luxo nas 20 principais cicia-
des do mundo, Lisboa é (a par de 
Mónaco, Viena e Xangai) uma das 

OS TENIS 
CHANEL 

CONTINUAM 
A ESGOTAR... 
... a procura de nannies subiu 20 por cento nos últimos dias 

e em abril a Porsche até vendeu mais carros em segunda 
mão — alguns acima de 100 mil euros. Regressar a casa 

num jato alugado ou comprar um apartamento de vários 
milhões de euros? Também acontece. 

Por Ana Taborda 
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Dolce & 
Gabbana 
Em Lisboa, a 

roupa e os sapa-

 

tos que os clien-

 

tes experimen-

 

tam são desinfe-

 

tados ou coloca-

 

dos numa qua-

 

rentena de 48 
horas 
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LUXO PARA 
EVITAR CRE-

 

CHES ATÉ 
SETEMBRO —

 

A PROCURA 
SUBIU 20 

POR CENTO 

o 
Relógios 

Os modelos da 
Rolex (€6 mil a €15 
mil) não deixaram 

de se vender 
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quatro em que, apesar da pandemia, 
os valores de venda vão subir este 
ano. "Entre os dias 12, 13 de março e 
o final do mês não tivemos um único 
pedido de informação, sobre coisa 
nenhuma. Nunca nos tinha aconteci-
do", conta, à SÁBADO, José Cardoso 
Botelho, diretor-geral da Vanguard. 
"Desde então, temos recuperado este 
atraso e estamos a cerca de 50% dos 
pedidos que tínhamos anteriormen-
te. No Castilho 203 'com apartamen-
tos entre 1,36 e 8 milhões de euros], 
estamos a fechar quatro negócios 
que começaram já depois do dia 13 
de março e três dos clientes são por-
tugueses. O edifício está quase termi-
nado e o nosso objetivo era não fazer 
nenhuma venda antes disso, mas a 
pressão foi muito grande. E no em-
preendimento Foz do Tejo [no Par-
que das Nações], que ainda só tem 
uma brochura offline, tivemos 334 
pedidos de informação entre os dias 
2 e 9 de maio." Já na Castelhana Real 
Estate. o que mais subiu foram os 
arrendamentos, explica a CEO e 
sócia. Patrícia Clímaco: "Temos 
feito arrendamentos a 4 mil, 6 
mil, 10 mil euros em Lisboa sem 
estar a negociar. Tudo o que tí-
nhamos de luxo estamos a fazer e 
com zero descida de preço, a procu-
ra aumentou significativamente. Por 

o 
Ténis 

Muitas lojas de luxo passaram a 
vender °Mine, com motoristas a 

fazer entregas. Os ténis e as peças 
práticas tiveram mais saída 

• 

Jato 
Negócio teve quebra, mas também 
houve clientes novos - pessoas que 
precisavam de regressar a casa ou 

de voar para tratar de negócios 

o 
Castilho 203 

A Ideia era começar a vender com a 
obra já acabada, mas a pressão Imo-

 

biliária foi grande - dos 19 aparta-

 

mentos só há dois sem dono 

o 
Porsche 

As vendas caíram menos 25,6% do 
que no setor e até subiram nos car-
ros usados - podem ser os clientes a 

adequar ambições, diz a marca 

outro lado, quem tem apartamento 
sem espaço exterior e tem poder de 
compra saiu à procura de segunda 
habitação, sobretudo de moradias na 
Linha, que podem ir dos 650 mil aos 
3 milhões de euros." 

A moda da casa de luxo 
O rececionista da Stivali, na av. da Li-
berdade, em Lisboa, também não 
tem parado. Desde que a pandemia 
começou, mudou-se da entrada da 
loja para o volante de um carro e • 
passou a fazer entregas a clientes, ex-
plica um dos donos, Manuel Casal. 
"Claro que tivemos uma quebra, até 
porque os estrangeiros desaparece-
ram. Os primeiros quatro dias foram 
péssimos, mas depois começou a 
normalizar. Mesmo com a porta fe-
chada, mantivemos sempre seis em-

  

pregadas na loja, a fazer atendimento 
por telefone. sobretudo a clientes 
portuguesas, 70% do nosso público." 
O chique, diz Manuel Casal, não ven-
deu tanto, até porque a época não 
está para festas, mas houve outros 
produtos a compensar: "Ténis, sapa-
tos práticos, camisas brancas e tam-
bém muitas carteiras e sapatos, até fi-
quei admirado. Muita gente via as pe-
ças da nova coleção no nosso Insta-
gram e telefonava a pedir, outros di-
ziam que iam voltar ao trabalho e 
precisavam disto ou daquilo. Os ténis 
da Chanel, por exemplo, estão sem-
pre praticamente esgotados. E agora 
começaram a pedir sandálias." Na 
concorrente Fashion Clinic. entre os 
meses de março e abril as vendas °n-
utria subiram 52,5%, adianta, à SÁBA-
DO, Miguel Guedes de Sousa, CEO da 
Amorim Luxury. 

Tal como a Stivali e a Fashion Cli-
nic, também a David Rosas conti-
nuou a trabalhar à porta fechada. 
"Mantivemos um comercial em cada 
uma das lojas [são oito], para aten-
der clientes por email e telefone", 
explica Pedro Rosas, um dos donos. 
"Surgiram vários negócios novos, 
porque as pessoas continuam a fazer 
anos e a celebrar aniversários de ca-
samento. e concluímos outros que já 
tinham sido iniciados antes de fe-
charmos as lojas — alguns clientes fi-
zeram questão de receber as joias ou 
relógios nesta altura. para também 
terem um lado positivo." No dia 6 de 
maio, quando reabriram metade das 
lojas, tiveram uma surpresa: "A da 
av. da Boavista. no Porto, foi a que 
teve mais procura e é possível que 
até tenha tido mais clientes do que 
antes da pandemia." 

Alguns destes compradores podém 
ter levado as compras num jato pri-
vado. "Já fizemos voos de repatria-
mento, que estavam autorizados, e 
agora estamos a fazer voos devido à 
deficitária resposta da aviação co-
mercial", explica, à SÁBADO, Catari-
na Marfins, diretora da Blue Heaven 
Portugal. "Numa primeira fase tive-
mos alguns particulares a alugar jatos, 
agora são sobretudo empresários. As 
pessoas têm de reunir e têm de se 
deslocar, o Zoom ainda não faz tudo." 
E 16 mil euros para ir e vir a Londres 
nem sempre é um problema. O 


