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ENQUADRAMENTO DO SECTOR 
 

O mercado dos produtos de luxo é normalmente considerado imune à crise, tendo sido frequentes no
passado períodos de forte crescimento do sector em fases de abrandamento económico. No entanto, a
amplitude e magnitude da crise que hoje atravessamos parece ter posto em causa esta “velha máxima”,
não tendo deixado indiferente o mercado de luxo.  

A consultora Bain & Company prevê que o mercado dos produtos de luxo sofra em 2009 uma quebra
de cerca de 8% nas vendas, representando um dos piores anos de sempre. De acordo com as
estimativas desta consultora, a recuperação das vendas para os níveis registados em 2007 não se
realizará até 2012. Esta quebra de facturação foi motivada essencialmente por uma crescente contenção
dos consumidores, penalizados pela queda generalizada da bolsa, que se repercutiu em significativas
perdas financeiras. 

Esta retracção do mercado exigiu por parte dos operadores diversas medidas de corte de custos, à
semelhança do que se tem verificado noutros sectores de actividade, designadamente: renegociação de
rendas, redução da publicidade, corte de marcas com fraco desempenho e abrandamento do processo
de expansão.  
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O cenário de crise global que o mundo hoje atravessa, veio contrariar
a “velha máxima” da imunidade do mercado de luxo às recessões
económicas. A consultora Bain & Company anunciou recentemente
que em 2009 as vendas do sector a nível mundial terão uma quebra de
cerca de 8%, prevendo também que o regresso aos níveis de vendas
registados em 2007 não será uma realidade antes de 2012.  
 

A presença das lojas de luxo em Portugal foi sempre marginal. No
entanto, esta década trouxe importantes novidades ao nosso país.

Cushman & Wakefield  
Av. da Liberdade, 131 – 2º 
1250-140 Lisboa, Portugal 
www.cushmanwakefield.com 

Hoje Portugal conta com um leque
de marcas de renome internacional,
incluindo Louis Vuitton, Hermès,
Hugo Boss, Emporio Armani,
Carolina Herrera, Dolce & Gabanna
e Loewe.  
 

Os desafios para o retalho de luxo
em Portugal coincidem com os do
comércio de rua, que constitui o
destino preferencial destas marcas.  
 É essencial garantir não só a continuidade das marcas presentes no
nosso país, como também atrair outras que complementem a oferta
existente. A reabilitação do património e a gestão estratégica dos
centros urbanos serão factores decisivos para o sucesso. 
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Neste Business Briefing exploramos a evolução deste sector no nosso país, analisando a dinâmica 
que traz ao mercado imobiliário de retalho e os desafios que se apresentam para o futuro.  
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A moda, designadamente a Alta-costura, foi um dos segmentos que não se manteve à margem da
crise, sendo vários os exemplos de dificuldades entre os principais intervenientes deste sector. A
Maison Christian Lacroix declarou insolvência em Maio, a Escada apresentou ao tribunal em Agosto
passado um pedido de insolvência, o grupo LVMH (Louis Vuitton Moet Henessy) cancelou a
abertura de uma mega loja Louis Vuitton em Tóquio, os grupos Prada e Chanel estão em processos
de despedimento colectivo e os lucros da Versace caíram 13,4% no primeiro trimestre de 2009.  

EVOLUÇÃO EM PORTUGAL 
 
Quando pensamos em retalho de luxo em Portugal, intuitivamente pensamos na Avenida da Liberdade,
destino de eleição no nosso país para este tipo de lojas. Esta é indiscutivelmente a artéria de maior
prestígio e glamour de Lisboa, inspirada na famosa Avenida dos Campos Elísios em Paris. Reconhecida
como a principal avenida da cidade, acolhe alguns dos melhores e mais charmosos hotéis da capital,
como por exemplo, Tivoli, Sofitel, Heritage Liberdade, Britania e Avenida Palace e é também o Prime
Central Business District do mercado de escritórios lisboeta. 

No longo prazo os especialistas acreditam que a evolução das 
vendas irá acompanhar a retoma da economia, regressando 
novamente aos períodos de crescimento. A recuperação será 
motivada quer pelo aumento das vendas quer pela 
concretização das estratégias de expansão das marcas para 
mercados promissores e menos explorados como os da 
Europa de Leste, América Latina, Ásia e Médio Oriente. 
Muito embora sejam ainda países com uma baixa 
representatividade em termos globais, o Brasil e a China 
encabeçam os planos de expansão das marcas de luxo, sendo 
os países onde este segmento mais tem crescido nos últimos 
anos. 

A expansão internacional dos operadores de retalho, e em 
especial das marcas que actuam no mercado de luxo, é 
sempre muito cautelosa, já que a escolha de uma má 
localização pode comprometer o carácter exclusivo 
associado à marca. Algumas destas insígnias têm apenas uma 
loja em Portugal e escolheram a Avenida da Liberdade como 
a sua única localização, considerando a visibilidade e 
prestígio que esta zona oferece. A partir do momento em 
que algumas optaram por esta localização, elegendo-a como 
o destino das marcas mais exclusivas, tornou-se quase 
imperativo que outros nomes de relevo internacional 
também o fizessem. 

Lojas como a Rosa & Teixeira, alfaiataria que data de 1915, e a antiga Casa 
Ayer, aberta em 1988 junto ao Hotel Tivoli, e que recentemente deu lugar 
à flagship store da Lanidor, foram das primeiras a instalar-se na Avenida da 
Liberdade. Surgem alguns anos mais tarde os primeiros nomes 
internacionais como Ermenegildo Zegna, Hugo Boss e Emporio Armani. 
Com a entrada do novo século este segmento registou uma maior 
expansão com a abertura de diversas lojas, nomeadamente Carolina 
Herrera, Purificácion Garcia, a joalharia David Rosas, Adolfo Dominguez, 
Furla, Longchamp e Louis Vuitton. Nos últimos 5 anos, a expansão deste 
segmento continuou na Avenida da Liberdade, com a abertura da joalharia 
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Maria João Bahia, e a chegada ao nosso país de marcas como a Trussardi, Burberry, Dolce &
Gabanna, Loewe e Tod's. Para breve é esperada a abertura da Prada junto à Emporio Armani. 

A reunião deste conjunto de marcas confere à Avenida da 
Liberdade o estatuto de principal destino para quem procura as 
marcas internacionais mais exclusivas. Para além das marcas 
referidas, a Avenida conta ainda com a presença de lojas 
multimarca, designadamente a Fashion Clinic e Kalma que 
comercializam produtos Dior, DKNY, Givenchy, Gucci, Jimmy 
Choo, Ralph Lauren, entre outros.  

A Avenida da Liberdade tem concentrado até hoje a principal fatia deste mercado em Portugal, mas 
existem outras zonas da cidade de Lisboa e do Porto que de forma progressiva acolheram este 
segmento e que também conjugam a oferta destes três importantes sectores do imobiliário comercial. 
Estas zonas são o Chiado e a Rua Castilho, em Lisboa; e a Avenida da Boavista, no Porto.   

São várias as razões que conduziram à “eleição” da Avenida da Liberdade como o principal destino 
para o retalho de luxo em Portugal, sendo uma delas certamente a concentração de importantes 
sectores do imobiliário – Escritórios, Hotelaria, Retalho e Lazer. 

Este encontro não é seguramente obra do acaso e é gerador de importantes sinergias e uma das 
razões para o significativo número de pessoas que diariamente circula nesta avenida. O sector de 
retalho beneficia dos importantes fluxos de visitantes originados quer pelos edifícios de escritórios 
quer pelos hotéis. A localização de hotéis junto a zonas de comércio é também favorável, uma vez que 
as compras são uma das actividades mais populares quer para o turismo de lazer quer para o de 
negócios. Para o sector de escritórios a existência de hotéis e comércio na sua envolvente é também 
um factor positivo, pela conveniência que representa no desenvolvimento da sua actividade, 
essencialmente ao nível da qualidade de vida dos seus recursos humanos. 

 
 

 

Mapa de Sofia Miguel Rosa / Expresso  

Principais Marcas de Luxo  
Avenida da Liberdade 
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A inauguração dos Grandes Armazéns El Corte Inglês em 2001 em Lisboa e em 2006 em Vila Nova
de Gaia, criou mais um destino para este segmento de retalho. Num mesmo espaço concentram-se
nomes como Purificación García, Caroll, Escada Sport, Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren,
Max Mara Weekend, Carolina Herrera, Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, Façonnable, Timberland,
Lacoste, Tous, Cartier e Omega. 
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O Chiado conta com a presença da Hermès no Largo do Chiado e acolheu até há pouco tempo a 
loja da Cartier, cujo encerramento poderá ter resultado de uma estratégia de corte de custos do 
grupo, eliminando as lojas com pior desempenho. Embora não inclua algumas das marcas mais 
exclusivas da Avenida da Liberdade, são vários os exemplos de retalhistas internacionais nesta 
zona, designadamente Adolfo Dominguez, Colcci, Hugo Boss, Kiehl’s, Marc Jacobs e Nespresso. 
Passados mais de 20 anos após o incêndio de 1988, o Chiado dá hoje provas da sua recuperação, 
com números de visitantes cada vez mais elevados. 

No Porto, o padrão de localização deste tipo de retalho é 
semelhante, com a Avenida da Boavista a concentrar as 
marcas de maior prestígio nacional e internacional, um 
pouco à semelhança do que se verifica na Avenida da 
Liberdade. A denominada zona do Aviz na Avenida da 
Boavista é o principal ponto de referência para estas 
insígnias, entre as quais a Purificación Garcia, Hugo Boss, 
Ermenegildo Zegna, Tru Tussardi e Rosa & Teixeira.  
 

O Península Boutique Centre, localizado junto à Rotunda da 
Boavista e que recentemente foi alvo de um 
reposicionamento comercial e lançamento de nova imagem, 
é também uma referência para marcas como Roberto 
Verino, Max Mara, Labrador, Carolina Herrera, Furla, 
Adolfo Dominguez, Purificácion Garcia, Bimba & Lola, 
Comptoir dês Cotonniers, Tous, e Massimo Dutti. 

Em Portugal a presença das lojas de luxo tem vindo a crescer de forma gradual, muito embora a sua 
expressão fique um pouco aquém do que se verifica noutros países que apresentam um maior leque 
de marcas. A dimensão do nosso país pode ser apontada com um dos factores explicativos, já que 
não coloca Portugal na lista de destinos prioritários no processo de expansão de algumas destas 
insígnias. Ainda assim, destaque para a presença de um conjunto significativo de marcas de renome 
internacional, incluindo a Louis Vuitton e a Hermès que lideram o ranking mundial das marcas de 
luxo, desenvolvido anualmente pela Millward Brown BrandZ, com um valor de marca de 19,4 e 7,86 
mil milhões de dólares respectivamente. Por outro lado, e apesar da crise à escala global, o 
desempenho deste tipo de lojas no nosso país parece ser melhor do que se verifica a nível 
internacional, a julgar pela opinião de algumas destas insígnias presentes em Portugal. 

Actualmente o Chiado “está na moda”, tendo associado ao 
seu comércio um carácter sofisticado, conceito muito 
apreciado pelos consumidores. É actualmente a zona que 
revela maior sucesso e procura por parte dos retalhistas 
que pretendem instalar-se no centro histórico de Lisboa, o 
que fez disparar os valores de renda.  

Por sua vez, a Rua Castilho tem vindo a afirmar-se, desde a 
abertura da Loja das Meias em 1971, como referência para 
um conjunto de marcas de moda de gama alta, 
designadamente BCBGMAXAZRIA, Cocinelle, Gerard Darel, Karen Millen, La Perla, Max Mara, Max 
& Co, Stivali,  Weill e Hoss Intropia. À semelhança do que se passa na Avenida da Liberdade, a Rua 
Castilho reúne também um conjunto significativo de edifícios de escritórios e hotéis, constituindo 
uma localização preferencial para os hotéis de 5 estrelas, nomeadamente Ritz Four Seasons Hotel, 
Tiara Park Atlantic Lisboa, Hotel Altis e o Hotel Eurostar das Letras.  

 

 Península Boutique Centre, Fonte: Brandcom 
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DESAFIOS DO FUTURO 
 
Os desafios que se apresentam no futuro do retalho de luxo em Portugal são indissociáveis dos que se
apresentam ao comércio de rua, que constitui o destino preferencial destas marcas. A atractividade do
nosso país para os retalhistas internacionais, incluindo os de luxo, é função não só da dimensão e poder
de compra do país, mas também da maturidade e sofisticação do comércio, evidenciada pela maior ou
menor presença destas insígnias. A nível global, o retalho de luxo atravessa hoje uma fase em que os
principais grupos repensam o seu negócio e analisam os seus portfólios, procurando minimizar custos
em resposta à queda nas vendas. É por isso fundamental que exista a capacidade de impulsionar o
comércio de rua, para que se garanta não só a continuidade das marcas presentes no nosso país, como
também se atraiam outras que complementem a oferta existente. Nas principais capitais europeias o
comércio de rua é um sector forte, onde se verifica uma saudável convivência entre as diversas marcas,
incluindo as da gama mais alta.  

Em Portugal este formato teve durante vários anos dificuldades em afirmar-se. No entanto, a
maturidade do sector de centros comerciais, levou a que o comércio de rua seja hoje alvo de maior
atenção por parte de retalhistas e investidores. Apesar da conjuntura negativa do mercado, é visível um
crescimento da procura, quer dos retalhistas que entram agora no nosso país, quer dos mais
consolidados cuja expansão foi levada a cabo essencialmente em centros comerciais. Em contrapartida,
a oferta tem demonstrado por vezes dificuldades em responder à forte procura, não só pelo
desfasamento entre os valores pedidos pelos proprietários e os valores propostos pela procura, como
também pela falta de espaços disponíveis em virtude do estado de degradação de muitos imóveis.  

A concretização dos Planos de Revitalização da Baixa-Chiado e de 
Urbanização da Avenida da Liberdade e Zona Envolvente, são 
fundamentais para devolver ao comércio de rua um papel de destaque, 
através da revitalização do património, essencial para o crescimento do 
sector. No caso da Avenida da Liberdade, a existência de prédios 
devolutos ou em mau estado de conservação coloca naturalmente em 
causa o seu glamour e prestígio. Para além disso, é um significativo 
obstáculo ao crescimento da oferta, reduzindo o leque de lojas 
disponíveis, o que impede muitas vezes a selecção da localização mais 
adequada e conduz a uma forte descontinuidade entre as lojas, 
desmotivando os consumidores na realização das suas compras. 

O Plano de Urbanização da Avenida da Liberdade e Zona 
Envolvente (PUALZE), contempla uma série de acções que visam 
reabilitar esta avenida, nomeadamente, o alargamento dos passeios 
que passarão a ter cerca de 7 a 8 metros, a requalificação dos 
jardins e espaços públicos, incluindo esplanadas, a proibição do 
trânsito nas faixas laterais e eliminação do estacionamento à 
superfície, com construção de três novos parques de 
estacionamentos subterrâneos, que contabilizarão 720 lugares. 
Com a concretização destas medidas será possível criar uma 
circulação pedonal mais fluida e convidativa à visita, com condições 
de maior bem-estar e conforto.  

Para além da reabilitação do património, a aplicação no comércio de rua de alguns dos princípios de 
gestão dos centros comerciais é decisiva para que estes dois formatos passem a competir em pé de 
igualdade. O sucesso do comércio de rua de cidades como Londres e Barcelona é resultado desta 
“clonagem” de formatos, através da adopção de estratégias de marketing concertadas, acções de 
animação de rua, horários de funcionamento alargados e mix comercial estruturado. As compras são   
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encaradas cada vez mais como uma actividade de 
entretenimento e lazer, pelo que o desenvolvimento 
destas acções são fundamentais para a maximização do 
número de visitantes, assim como da duração da visita, 
factores chave para o sucesso do comércio.  

No Chiado já se começa a assistir a algumas iniciativas 
que se assemelham a este tipo de gestão, mas é preciso 
que estas alastrem por toda a cidade. Este ano decorreu 
a 2ª edição do "Chiado na Moda", promovido pela Junta 
de Freguesia dos Mártires em conjunto com algumas 
das marcas presentes nesta zona, onde foram 
desenvolvidas várias acções ligadas à moda e à cultura, 
entre as quais exposições, desfiles e conferências. 
 

Acreditamos que este é o momento para 
apostar fortemente no comércio de rua, 
tirando partido de um conjunto de factores 
que se têm vindo a conjugar, reforçando o 
interesse de retalhistas, investidores e 
consumidores para este formato. No entanto, 
a garantia do sucesso da revitalização do 
comércio de rua não poderá ser da exclusiva 
responsabilidade da iniciativa privada, sendo 
fundamental o apoio das entidades públicas na 
criação das condições indispensáveis à 
concretização deste objectivo. 
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VALORES DE MERCADO 
 

A evolução dos valores de arrendamento do comércio de rua em Portugal tem sido pautada pela
estabilidade, no que aos espaços e zonas prime se refere. Na Avenida da Liberdade, o valor de renda de
referência para uma loja situa-se actualmente entre os 72,5 e 75€/m2/mês, mantendo-se este intervalo
estável desde o início de 2007. Na zona do Chiado, um espaço comercial localizado numa zona prime e
com uma área de cerca de 100 m2, poderá ser transaccionado entre os 75 e 80€/m2/mês. No entanto,
a leitura destes valores deve ser feita com alguma cautela, pois o comércio de rua em Portugal é um
mercado que, não obstante o crescente desenvolvimento dos últimos anos, é ainda pouco maduro e
líquido, sendo frequente a disparidade de valores em espaços semelhantes.  

O mercado necessita de um ponto de equilíbrio entre a oferta e a procura, que permita uma maior
celeridade na realização dos negócios, continuando a existir um substancial desencontro entre os
valores pedidos e os propostos pela procura. No comércio de rua existe ainda um outro factor a
considerar, nomeadamente, os valores a pagar pelos trespasses. Não obstante estes terem sido
substancialmente reduzidos com o Novo Regime de Arrendamento Urbano, este tipo de transacção
sucede ainda em espaços com localizações excepcionais, onde normalmente se situam as lojas de luxo. 
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SOBRE A EQUIPA DE RETALHO 
A equipa de retalho da Cushman & Wakefield está na vanguarda 
da consultoria a nível europeu, colaborando com os principais 
retalhistas, promotores e investidores, tendo a capacidade de 
identificar tendências emergentes no que respeita à definição de 
conjuntos comerciais, padrões de retalho, áreas de lojas, e novos 
retalhistas. 
 
SERVIÇOS PRESTADOS: 
 Pesquisa e estudos de mercado 
 Consultoria à promoção imobiliária 
 Comercialização 
 Representação de Inquilinos 
 Gestão de Activos 
 Renovação de contratos 
 

SOBRE A EQUIPA DE RESEARCH & CONSULTORIA 
A equipa de Research & Consultoria da C&W opera a nível 
mundial, compreendendo um total de 150 colaboradores.  
 
Presta serviços de consultoria e estudos de mercado, a nível local 
ou internacional, a promotores, retalhistas, ocupantes, 
investidores ou autoridades locais. O seu trabalho baseia-se na 
experiência dos profissionais da C&W através das várias equipas e 
países do grupo. 
 
SERVIÇOS PRESTADOS: 
 Análise económica, demográfica e imobiliária 
 Análise de mercado 
 Consultoria à promoção imobiliária (promotores, utilizadores e 

comunidades locais) 
 Consultoria na aquisição (investidores) 

A Cushman & Wakefield é a maior empresa privada de serviços imobiliários
do mundo. Fundada em 1917, a firma tem 227 escritórios em 59 países, contando 
com mais de 15.000 profissionais de imobiliário. A Cushman & Wakefield fornece
soluções integradas aos seus clientes, ao aconselhar, implementar e gerir
activamente todas as etapas do processo imobiliário, em representação de
proprietários, inquilinos e investidores. 
 
Estas soluções incluem não só aconselhamento para venda, compra,
financiamento, arrendamento e gestão de activos imobiliários, mas também
avaliações, planeamento estratégico e research, análise de portfólios e assistência
na selecção de localizações, entre muitos outros serviços. 
 
Somos reconhecidos mundialmente pela qualidade dos nossos estudos sobre os
mais variados sectores de imobiliário, que pode encontrar no Knowledge Center 
no nosso website em www.cushmanwakefield.com 
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