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osé Dias ainda não teve tempo para se desforrar em
compras desde que as lojas abriram, embrenhado
no lançamento dos novos vinhos da Ideal Drinks
— adiado com o estado de emergência dos últimos
meses e precipitado assim que o desconfinamento
foi decidido. Jantares com amigos nas marisqueiras
do Porto ou no Flow, na Baixa portuense, têm sido
o consumismo possível, mas o CEO da Ideal Drinks
sonha em voltar aos restaurantes Praia no Parque
e JNcQUOI assim que conseguir rumar a Lisboa.
Poderá parecer uma futilidade arrancãr este texto com uma observação mundana, mas José Dias é
parte da imensa minoria que contribui para que os
restaurantes de luxo, bem como os restantes produtos e serviços deste nível, não tenham mãos a medir
desde que deixámos de viver confinados às quatro
paredes de casa. Aliás, em 2020, não fosse o encerramento das lojas e alguns destes negócios até teriam vendido mais. A procura não falta, mas durante
os confinamentos fica limitada às compras por intemet ou por telefone, que vivem um período áureo.
Seja na restauração ou em outros segmentos (cosmética, automóveis, relógios, vestuário,

imobiliário e hotelaria, aos quais já lá irei), os grandes vencedores neste desconfinamento e os mais
resistentes no ano passado são as marcas e os serviços de luxo. A explicação é mais ou menos óbvia:
aqueles que se encontram no topo da pirâmide, que
não perderam o posto de trabalho nem rendimentos significativos ou que valorizaram os seus ativos por causa da pandemia têm agora ainda mais
dinheiro e desejo de se desforrarem em compras.
Depois de um ano sem gastos em viagens, fins de
semana fora, restaurantes e eventos sociais, é fácil
acumular riqueza.
As saudades dos convívios à mesa fazem com
que o Praia no Parque esteja a receber enchentes
desde que reabriu, a 5 de abril. Cheio ao almoço e
ao jantar na primeira semana do desconfinamento e com as reservas para os fins de semana esgotadas uma semana antes. "Somos um caso atípico
porque funcionamos como comunidade, um ponto
de encontro, em que 70% a 80% dos clientes são
conhecidos meus ou de algum dos meus sócios",
explica Nuno Santana, sócio-fundador do Praia no
Parque, onde urna refeição pode custar entre €30
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LUXO A Porsche liderou o mercado dos automóveis mais caros, que acelerou em 2020; Lucila de La Bédoyère,
brasileira, vive em Portugal há cincos anos, vinda de Londres com o marido francês, as duas filhas e o cão "Bonaparte"

(almoço) e €60 (jantar), em média e dependendo
dos vinhos escolhidos.
O take-away foi posto de parte no primeiro confinamento e agora existe, mas não é uma prioridade. "Não vendemos só comida, vendemos uma
experiência de sociabilização, de ver e ser visto,
que não se pode entregar em casa", justifica Nuno
Santana. Já a Volup encara a pandemia como uma
oportunidade para levar a casa refeições de autor e
com estrelas Michelin. O serviço não replica a experiência na sala no restaurante, mas diferencia-se
das aplicações de comida comuns, acompanhando
a crescente disponibilidade para gastar mais dinheiro em produtos e serviços sem sair à rua.
"Quem faz as entregas recebe uma formação em
protocolo, o que pode ou não ser dito e o que fazer
em certas situações. Usam uma farda elegante e
muitos deles falam línguas, para dar esse serviço
personalizado a estrangeiros", refere Álvaro Meyer, fundador da Volup, que inclui chefes 'estrelados'
como Ljubomir Stanisic e Joachim Koerper, que
tem o seu menu de degustação entre os mais pedidos. Lançada em dezembro, a Volup já terá cerca

de mil utilizadores ativos por semana, com encomendas médias acima dos €50 e alguns clientes a
encomendar diariamente, na maioria portugueses.
Os estrangeiros residentes em Lisboa, porém,
também dão o seu contributo à restauração. Lucila
de La Bédoyère é brasileira e vive em Portugal há
cincos anos, vinda de Londres com o marido francês, as duas filhas e o cão "Bonaparte" , depois de
um período, no passado, em que fez a faculdade
em Lisboa. "Assim que os restaurantes bons começaram a fazer entregas, passámos a pedir no JNcQUOI, no Yakuza e no Praia no Parque, mas isto não
se tornou uma rotina porque a experiência não é a
mesma. Pagar em casa mais de €100 para duas pessoas não é o mesmo que estar nestes lugares com
amigos e ambiente", refere, acrescentando que a
norma até foi passar a comprar vinhos melhores e
mais raros, como o Mersault branco.
A pandemia, na verdade, serve para Lucila de
La Bédoyère repensar prioridades. "Deu-me uma
visão diferente do que tenho à minha volta e dos
meus padrões de consumo. Retomar o estilo de
vida tal como tinha, não quero. Quando os eventos

voltarem posso usar o que já tenho, porque já não
cabe mais na visão do mundo estar a mudar o guarda-roupa todas as estações", justifica. Comprar
vestuário ou gadgets deixou de fazer sentido, mas
o mesmo não se pode dizer dos cuidados com a beleza e o bem-estar.
"Passei a optar por cosméticos com melhor reputação em investigação e tecnologia e comprei
muito na Perfumes & Companhia", revela Lucila de La Bédoyère, acrescentando que começou a
usar os produtos da Shiseido, as máscaras faciais
coreanas Hanacure e a tomar o suplemento Lyma, o
`Rolls Royce' das vitaminas, vendido em assinatura
mensal por €150. O local onde tudo isto acontece?
A internet. O crescimento da venda de cosmética
anda a par com o do comércio eletrónico, sendo estas duas das principais aéreas que mais se expandem durante a pandemia, em particular no luxo,
habitualmente arredado das plataformas digitais,
por uma questão de posicionamento e de controlo
sobre as marcas.
Na beleza, porém, nem tudo corre bem, consequência do uso de máscara e da ausência de eventos
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sociais e de vida fora de casa. "Durante a pandemia, os verdadeiros fenómenos foram a explosão do
skincare e a quebra em maquilhagem, a categoria
mais afetada ", avança Isabel Costa Cabral, diretora
de marketing da Perfumes & Companhia, referindo igualmente a explosão das vendas de produtos
de cuidados como cabelo devido ao encerramento
dos cabeleireiro. Os produtos mais procurados estão em linha com o perfil de Lucila de La Bédoyère.
"Vemos uma concentração em marcas com elevada notoriedade e prestígio. É tudo muito recente, mas parece que há uma tendência de procura
por marcas muito consolidadas, como a Chanel
e a Dior, ou fortes em skincare, como a La Prairie,
Sisley, Sensai, Guerlain, Shiseido", refere a diretora de marketing da Perfumes & Companhia. Todas
elas são marcas com preços médios a partir dos três
dígitos e têm uma base de clientes menor, mais fiel
e incólume ao impacto financeiro da pandemia.
Mais: desde que começa a pandemia, em 2020, a
Perfumes & Companhia regista um aumento de
30% no valor médio de cada compra, face a 2019,
mesmo com as suas cerca de 140 lojas fechadas
durante os confinamentos. A adaptação à venda
remota, na loja online e através de um número de
telefone gratuito, é a chave.
Desde a reabertura das lojas físicas, a cadeia
de perfumarias do grupo Arié assiste a um abrandamento no digital, cujas vendas, ainda assim, se
mantêm muito acima do que eram neste canal, em
2019. A 'ordem de soltura', por outro lado, leva a
uma corrida a estas perfumarias. Por exemplo, "no
período de reabertura, que começou a 19 de abril,
notámos uma maior afluência que no primeiro desconfinamento, em maio /junho de 2020, e em linha
com a campanha do Dia da Mãe de 2019", revela
Isabel Costa Cabral.
Os dados da SIBS não deixam margens para dúvidas em relação ao aumento do consumo em geral. Entre 19 e 25 de abril, o número total de compras (físicas e online) atingiu, pela primeira vez em
2021, valores acima dos registados antes da co
vid-19, quer no mesmo período em 2019 quer em
comparação com os primeiros meses de 2020. "Deve-se sobretudo ao comércio online, que tem vindo a registar um crescimento significativo ao longo da pandemia, estando atualmente 51°/,) acima
dos níveis registados no 'antigo normal', revela
Luís Gonçalves, diretor de segmentação da SIBS.
No comércio fí'sico, o consumo está acima dos valores homólogos em 2019 e em crescimento desde
março de 2021. "Na semana de 19 a 25 de abril, ficou
mesmo acima do registado no período homólogo
nos dois últimos anos", acrescenta o responsável da
empresa gestora de sistemas de pagamento.
Mais difícil será a recuperação da hotelaria, brutalmente afetada pela pandemia mundial e a ausência de turistas, mas que se revela resistente com
os hotéis de luxo. Pelo menos no grupo Sana, onde
desde o anúncio do desconfinamento, em março,
a procura nos hotéis de cinco estrelas é superior
(39%), face aos quatro estrelas junto ao mar (31%)
e aos quatro estrelas urbanos (13%). Salomé Gorgiladze, administradora e diretora de desenvolvimento de negócios do grupo Sana e do restaurante SUD, reconhece que nas primeiras semanas de
desconfinamento aconteceu o denominado "revenge shopping", um aumento desenfreado dos gastos
em compras, como compensação de um período de
privação de consumo e de liberdade.

s. :I

MICHAE

~"r

c

KORS

ARCA .10.10 BAML

la

Ptl
49

MICHAEL KORS
rier
4~

2.
z

▪

Lir

4.4

t:f
-m, 9--

-

"Tivemos
o melhor ano
de sempre,
em volume
de negócios
e venda de
veículos novos
e usados",
revela Nuno
Carmo Costa,
da Porsche

"Temos tido imensa procura, sobretudo na área
de restauração, com o SUD Lisboa, enquanto nos
hotéis a procura tem sido acentuada nos serviços
da nossa marca de SPA, o Sayanna Wellness", refere, confirmando a tendência para experiências à
mesa e de bem-estar. Estas duas vertentes, aliás,
são exploradas durante o segundo confinamento no
Myriad by Sana, o hotel de luxo do grupo, no Parque das Nações, em Lisboa, cujo restaurante Fifty
Seconds ostenta uma estrela Michelin. Refeições e
ginásio na privacidade dos quartos, bem como um
serviço de mordomo via WhatsApp nas pernoitas
mais caras estiveram disponíveis e com grande
procura por parte de famílias e casais, maioritariamente portugueses, que não quiseram passar o
confinamento em casa.
É o caso da própria administradora do grupo
Sana, nascida na Geórgia mas residente em Portugal desde os 20 anos, que depois de passar o primeiro confinamento com a famflia em Tbilissi, optou
por se hospedar no Myriad, onde cumpre o recolhimento e o teletrabalho obrigatórios. "Foi o meu
luxo durante a pandemia. Não queria estar sozinha
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conta Michael Miranda, desfazendo a ideia de que
as pessoas estão a optar por ter um escritório em
casa. "Os meus clientes continuam a viajar e não
estão em teletrabalho, trabalham remotamente
onde quer que estejam", justifica o sócio e arquiteto
da Ding Dong, referindo-se à maioria de empresários e investidores que recorrem aos seus serviços.
As maiores extravagâncias pedidas na pandemia, essas, são a instalação de ginásios e de salas de massagem em casa, incluindo máquinas de
crioterapia, sendo que o equipamento mais barato
para este tipo de tratamento a frio custa €25 mil e
pode ser superior a centenas de milhares de euros,
dependendo da marca e das respetivas funcionalidades. Neste momento, o ateliê Ding Dong não
tem mãos a medir com a procura que, se continuar a este ritmo, irá superar 2020. "Já estamos a trabalhar em projetos para 2022 e 2023", garante Michael Miranda.
A par com a decoração de casas anda a compra de arte. Na Galeria Nuno Centeno, no entanto,
não há euforia. "As vendas são pontuais e sólidas,
se bem que em menos quantidades. Os valores estão nivelados com o momento antes da pandemia",
diz Nuno Centeno, salientado os lisboetas como os
principais compradores, que aumentaram 15%, seguidos por espanhóis, belgas e alemães. Mudança
ou redecoração de casa e investimento são os principais motivos de compra de arte contemporânea.
"O facto de passarmos muito tempo em casa estimula a compra de objetos com carácter mais decorativo, uma mudança visual que torne os nossos
espaços mais agradáveis, estética e intelectualmente", justifica o dono da Galeria Nuno Centeno.
2020: MELHOR ANO DE SEMPRE

5

Os novos pontos de venda de luxo,
<

durante o surto de coronavírus, encontram-se
em Lisboa, na Avenida da Liberdade. Outros
tantos estão alinhavados para acontecer
ainda em 2021, como a joalharia Van
Cleef&Arpels, a primeira na Península Ibérica

em casa e aqui tive acesso a todos os serviços que
necessitava", justifica. Consumidora de luxo assumida, Salomé Gorgiladze revela a falta de disposição para compras, perante um cenário de crise sanitária. "Não me faz sentido ouvir notícias de
pessoas doentes e a morrer e estar a comprar uma
Louis Vuitton. O luxo é aspiracional e as emoções
envolvidas têm de ser positivas."
Se uns optam por hotéis, outros mudam-se para
apartamentos maiores com áreas exteriores ou para
casas fora dos centros urbanos, portugueses e estrangeiros que querem viver em Portugal. Também
no imobiliário, o segmento de luxo e premium são os
menos afetados pela pandemia. "Em abril, intensificou-se a procura e o número de negócios, em Lisboa,
Muda (Comporta) e no Algarve, com um acréscimo
significativo do número de pedidos por parte de novos mercados, nomeadamente Estados Unidos, Reino
Unido, Polónia e México. Estamos confiantes de que o
verão de 2021 será explosivo em termos de crescimento", avança José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard
Properties, referindo igualmente o acréscimo de procura residencial por parte de portugueses.

No ano passado, à parte o impacto das mudanças nos vistos gold, os projetos da Vanguard atravessaram a pandemia sem grandes sobressaltos.
"No caso das quintas do Muda Reserve, vendemos
praticamente todas as unidades durante a fase de
pandemia", diz José Cardoso Botelho, salientando
também o bom desempenho do empreendimento
Infmity, que representa a venda mais elevada em
2020 (€5 milhões), efetuada por um português.
Estes resultados contribuíram para o crescimento
de 20% nas vendas do grupo em valor, o que confirma que se está a vender imobiliário residencial
mais caro.
Casas novas significam o aumento da procura de designers e arquitetos de interiores. No ateliê
Ding Dong, o negócio em 2020 aumentou cerca de
20% em relação a 2019, em particular no Porto e em
Lisboa, mas também no Estoril, Cascais e Algarve.
Mais de metade (60%) dos clientes são portugueses e os restantes são franceses e norte-americanos.
"Aparecem muito mais projetos de primeiras casas
do que de casas de fim de semana, e a prioridade
são os pátios, varandas e todas as áreas exteriores",

A maior surpresa em pandemia é a explosão dos
automóveis de luxo, o único segmento de veículos ligeiros novos a subir as vendas em 2020, sendo a Porsche a que mais se destaca. "Crescemos
praticamente 11°/,,, quando o mercado automóvel
em Portugal desceu 35%. Tivemos o melhor ano
de sempre, em volume de negócios, rentabilidade,
serviço pós-venda e venda de veículos novos e usados", revela Nuno Carmo Costa, diretor de relações
públicas e marketing da Porsche. O modelo Taycan
elétrico, que tem preços a partir dos €100 mil, é o
responsável pelo crescimento.
Em fevereiro deste ano, quando o novo 911 GT3 é
lançado, o site da Porsche em Portugal chega mesmo a bloquear, devido à elevada afluência de pessoas a fazerem a configuração pretendida para este
carro de competição, que dá para circular na estrada. "Esgotámos logo a quota de 15 unidades que tínhamos para este ano", recorda Nuno Carmo Costa,
referindo-se ao Porsche que custa a partir de €230
mil. O conflnamento nos três primeiros meses de
2021, no entanto, reflete-se nas vendas da marca
alemã, que desceram 26% neste período, devido
ao confmamento.
"Comprar um produto de luxo com tanto constrangimento como um automóvel, ainda não é algo
que se possa fazer de forma digital ou distanciada.
Tem imensas variáveis que são apenas clarificadas
no contacto direto. Já estamos a sentir uma correção em alta e achamos que, se não houver mais nenhum confinamento, podemos manter os números
de 2020. Temos uma carteira de quase 300 viaturas
encomendadas às fábricas, o que nos deixa muito
otimistas em relação ao resto do ano", sustenta o
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responsável da Porsche. Nuno Carmo Costa conta
igualmente com o retorno da aposta no novo Porsche Studio, inaugurado em dezembro, na Marina
de Cascais.
As principais aberturas de novos pontos de
venda de luxo, durante o surto de coronavírus, encontram-se, porém, em Lisboa, na Avenida da Liberdade, e outras tantas estão alinhavadas para
acontecer ainda em 2021, como a joalharia Van
Cleef &Arpeis, a primeira na Península Ibérica. O
investimento estava previsto desde antes do início da pandemia, devido à dinâmica de turismo de
luxo na Avenida da Liberdade nos últimos anos. Em
dezembro de 2020 já a Vacheron Constantin tinha
aberto aqui uma boutique, reforçando esta artéria
da capital enquanto destino de joias e relógios de
luxo. A nível mundial este é o segmento que mais
cresce em vendas em 2020, por serem artigos procurados para oferecer em datas especiais ou como
investimento.
Para David Kolinski, administrador das cadeias
Boutique dos Relógios, ainda é cedo para falar em
`compras de vingança' nas relojoarias que dirige.
"Há um tráfego interessante de clientes da alta-relojoaria a fazer revisões e consertos, mas não há clientes a gastar. Precisava de vender quatro ou cinco
vezes mais para falar em revenge shopping", alega
David Kolinski, projetando para o verão o regresso
das compras em força, com o aumento do número
de vacinados, do turismo e do à vontade nas idas
às lojas. Quando comparadas com os primeiros três
meses de 2020, as vendas neste período em 2021
"não têm nada a ver", refere este responsável, recordando o forte impacto do Novo Ano Chinês em
2020, altura em que viajavam para Portugal os maiores compradores de alta-relojoaria: os chineses.
A ausência de turistas na Avenida da Liberdade tem um impacto nas principais lojas de moda
de luxo de forma diferente. Na Stivali, as vendas à
distância correram de feição durante os confinamentos e a reabertura em abril não trouxe disrupções, por não depender dos turistas. "A vantagem
da Stivali é estarmos focados no cliente local. Não
nos deixámos levar pela loucura de há uns anos,
com os chineses e os angolanos e compramos as
coleções a pensar nos portugueses", afiança Paula
Moldes, diretora da Stivali, que no ano pandémico
teve a Valentino, Chanel, Fendi e Saint Laurent entre as marcas mais vendidas.Esta responsável garante que em 2020 as clientes continuaram a comprar praticamente o mesmo, havendo uma ligeira
quebra em relação a 2019, que foi "um ano fantástico". Em vez de vestidos e sapatos de saltos altos,
as opções de compra recaíram sobre ténis, malhas e
fatos de treino, mais adequados ao 'fique em casa'.
Na Loja das Meias, a afluência desde o arranque
do desconfinamento em abril é bastante mas disciplinada, apesar de a loja na Avenida da Liberdade sofrer com a ausência de turistas, mais do que
as lojas nas Amoreiras e em Cascais. "O nosso perfil não é ter fila à porta e nos primeiros dias de reabertura optámos por fazer marcações, para garantir
um atendimento personalizado sem aglomerados",
recorda Manuela Saldanha, administradora da Loja
das Meias, garantindo que as pessoas estão sedentas de comprar peças novas. O desejo é tal que há
clientes que na primeira ida à loja no pós-confinamento fazem uma compra alargada, levando pronto- a-vestir, acessórios e produtos de cosmética,
além de fazerem tratamentos de beleza no gabinete
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2021 tem 275'3
pessoas com
pelo menos
mil milhões
de dólares em
ativos. Maria
Fernanda
_1morim e a
família e José
Neves são
Os portugueses
na tabela
de estética da Loja das Meias, que desde outubro de
2020 conta com a Sisley como uma das marcas utilizadas, além da Estée Lauder. Para já, a reabertura
não teve impacto no comércio eletrónico, que Manuela Saldanha garante ter compensado as perdas
com o encerramento das três lojas físicas. "Principalmente graças à presença na Farfetch, onde fazemos vendas importantes e estamos a crescer."
Na Avenida da Liberdade, fica por saber a afluência às lojas Fashion Clinic, Gucci e Dolce&Gabbana, bem como aos restaurantes JNcQUOI igualmente detidos pela Amorim Luxury, que se escusou
a prestar declarações. Certo é que a artéria de luxo
da capital está em franca recuperação. "Os restaurantes estão cheios, dentro das regras de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde e algumas
das lojas aproximam se dos níveis de faturação de
2019", revela Sandra Campos, porta-voz da Associação Avenida, entidade formada em 2020 para dinamizar o comércio na Avenida da Liberdade. No
mês de reabertura, em abril, o movimento nesta
artéria foi superior ao registado no Natal de 2020 e
em maio do ano passado, altura do primeiro desconfinamento, segundo esta responsável.
A apetência para produtos de maior qualidade
e com marcas de referência está a impulsionar o
fenómeno de criação de áreas premium em alguns
centros comerciais. O Colombo é dos que têm sido
mais ativos nesta matéria e só no último mês abriu
as portas a quatro novas lojas, com um perfil acima das marcas massificadas e um nível abaixo do
luxo. Sandro, Maje, Claudie Perlot e lhe Kooples
somam-se agora à oferta neste segmento, que já
contava com marcas internacionais como Longchamp, Montblanc, Michael Kors, Tommy Hilfiger e Jo Malone, entre outras. "Sentimos já há algum tempo que as marcas premium olham para o

Colombo como o espaço de referência para abrirem
as suas lojas em Lisboa", refere Paulo Gomes, diretor do Colombo.
Também detido pela Sonae Sierra, o NorteShopping explora a subida na escala de valor, estreando-se na pandemia com o Galleria, um espaço com
15 marcas de moda premium que se destaca por albergar um restaurante do chefe Rui Paula e outro
especializado em ostras e champanhe. "Apesar da
pandemia, foi unânime o desejo do proprietário e
dos lojistas de procederem à abertura das suas lojas,
apesar de a atividade dos lojistas estar fortemente condicionada devido às medidas de combate à
pandemia. As vendas, mesmo com todas estas restrições, foram animadoras, confirmando que este
projeto responde às necessidades e expectativas
dos nossos clientes", refere Cristina Santos, administradora da Sonae Sierra para Portugal e Espanha.
VENDAS DE LUXO ACIMA DE 2019

O crescimento do consumo de luxo em Portugal
está em sintonia com o que se passa a nível mundial. Os dois maiores grupos do sector (LVMH e
Kering) bem como a 'histórica' Hèrmes venderam
mais nos primeiros três meses de 2021 do que no
mesmo período em 2020 e em 2019. Além da euforia consumista que está a tomar de assalto que tem
dinheiro para isso, a subida de preços de alguns
produtos em determinadas marcas, que alguns grupos têm estado a fazer desde o início da pandemia,
contribui para o aumento do valor das vendas globais no primeiro trimestre.
Outro aspeto que impulsibna os números é o
aumento acima dos 80°/a das vendas nos segmentos de artigos para a casa, joias e relógios, que custam mais do que os perfumes e as maquilhagens,
áreas mais fragilizadas pela covid-19. Transversal a
todos os grupos é também o crescimento acelerado
no comércio eletrónico e nas regiões Ásia-Pacífico (China à cabeça, mais Coreia do Sul, Tailândia e
Singapura)) e nos Estados Unidos (a um ritmo menos forte), face às quebras que se continuam a sentir na Europa, onde o consumo de luxo depende dos
turistas, principalmente chineses. Mais: a lista de
multimilionários da revista "Forbes" de 2021 tem
mais 660 novas entradas do que a de 2020, para um
total de 2755 pessoas com pelo menos mil milhões
de dólares em ativos. Maria Fernanda Amorim e a
família (viúva e herdeiros de Américo Amorim) e
José Neves (fundador da Farfetch) são os portugueses que figuram na tabela
José Dias, o CEO da Ideal Drinks, dá o seu contributo na 'engorda' dos resultados financeiros
das maiores marcas de luxo. Durante a pandemia
comprou vestuário e acessórios todas as semanas,
mas substituiu os habituais fatos Tom Ford e Gucci
por fatos de treino das mesmas marcas. Camisolas
com capuz da Balenciaga e toda a coleção de roupa
da Adidas em parceria com Pharrel Williams, por
exemplo, foram algumas das aquisições no confinamento, através da Farfetch ou das suas lojas preferidas no Porto (Fashion Clinic, Fátima Mendes
e Wrong Weather), que fazem entregas em casa.
"Gosto de me arranjar e de ir a uma loja e encontrar peças de que gosto. Tenho tentado controlar-me nas compras de impulso, mas não posso dizer
que não sou consumista", reconhece. As marcas de
luxo agradecem. •
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Luxo O consumo
abrandou com a
pandemia, mas quem
trabalha no segmento
dos produtos mais
exclusivos não tem
mãos a medir. O vírus
não passa por aqui
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Felipe
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Do
YouTube
Para a
política
O influencerbrasllero
é o ídolo da criançada
que fala português. Hoje,
tornou-se o inimigo público
número um de Jair Bolsonaro
Por Luciana Leiderfarb
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