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Sandra Gomes trabalhava como
advogada numa das maiores
sociedades de advogados do país
e já tinha feito um ‘Master in Law
and Management’ quando, há cerca
de um ano, por motivos familiares,
decidiu despedir-se da firma onde
estava há oito anos. Como não é
mulher de ficar parada, optou por
explorar o negócio de eventos,
inspirada na mãe que trabalhou
vários anos nessa área.
Queria algo diferente. Casara um
ano antes e, durante a fase de
organização, deparou-se com
diversas lacunas que achou que
mereciam ser exploradas. E, quando
decidiu desenvolver uma ideia de
negócio, tinha apenas três certezas:
“fazer algo de que goste e com que
me identifique para me entregar
de corpo e alma. Acredito que as
pessoas, de uma maneira ou de
outra, continuarão a casar, a
baptizar os filhos, a festejar e a
partilhar os bons momentos; e tinha
de estar enquadrado na era ‘low
cost’ em que vivemos neste
momento.”
Nascia assim a Outlux, uma
empresa de organização de
casamentos e outros eventos,
assente na premissa “premium low
cost”. Costuma dizer que teve
gémeos, já que na mesma altura em
que formalizou o negócio nasceu o
primeiro filho, Mateus.
Mas esta ex-advogada, de 31 anos,
não se assustou com o que tinha
pela frente. Aliás, quem passa
praticamente metade da vida em
África assusta-se com pouco.

Viveu até aos cinco anos em
Luanda, depois mais dois no Zaire
(actual República Democrática do
Congo), numa pequena cidade
chamada Muanda e só aos sete
anos voltou para Portugal para
continuar o seu percurso no Liceu
Francês em Lisboa, onde hoje vive,
embora tenha vivido muitos anos
na linha do Estoril.
Não tem muitas recordações de
Luanda, mas lembra-se do Zaire
“ser um paraíso”, embora a mãe
não diga o mesmo. “Aos olhos de
uma criança era um paraíso: uma
pequena cidade, se é que Muanda
à data era considerada cidade,
onde não havia electricidade,
nem estradas alcatroadas, havia
apenas um posto de saúde e uma
escola belga com 30 alunos e os
professores eram um casal”, lembra.
Das histórias mais incríveis que tem
para contar é a de um chimpanzé
anão, o Charlie, que era o seu
melhor amigo. “Usava fralda, tinha
um paninho e bebia biberão!”,
exclama.
Quando voltou para Portugal
adaptou-se rapidamente, apesar
das diferenças e das saudades.
Assim que começou a trabalhar,
decidiu morar en Lisboa com
amigos. Actualmente, os seus dias
são “uma verdadeira azáfama”.
Começam às sete da manhã com o
sorriso do filho, vai para o escritório
e faz visitas a clientes. Às 17h30 está
de regresso a casa. Não se lembra
do primeiro casamento a que foi,
mas garante que o mais giro foi,
sem dúvida, o seu.

Sandra Gomes
De advogada a casamenteira
Por Joana Moura
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A
s grandes cadeias de

retalho, como Har-
rods, Galeries La-
fayette ou Saks Fifth
Avenue, não estão a

apenas a mudar montras, marcas ou
estratégias comerciais. Também nas
cadeiras de liderança, os homens co-
meçam a dar lugar às mulheres. Uma
mudança cada vez mais visível: Mari-
gay McKee é a nova presidente exe-
cutiva da Saks Fifth Avenue, Stacey
Cartwright assumiu a liderança da
Harvey Nichols, a direcção comer-
cial das galerias Lafayette foi confia-
da a Averyl Oates, Helen David assu-
miu o comando das escolhas de
moda do grupo Harrods, Alannah
Weston é vice-chairman do grupo
Selfridges Group.

Uma das recentes mexidas que
mais burburinho causou foi a subs-
tituição de Ron Frasch por McKee,
em Setembro, para liderar a Saks.
Uma decisão do novo accionista da
empresa, a canadiana Hudson’s Bay,
que recrutou a anterior chefe co-
mercial da Harrods na esperança de
que a executiva aplicasse a magia
que usou com sucesso nas megalojas
britânicas. Ainda na Harrods, Mari-
gay McKee conseguiu transformar
os espaços numa espécie de templo
do luxo e, com isso, atrair mais
clientes.

Já a Saks, que gere 41 espaços co-
merciais, precisa de uma injecção de
‘glamour’ e de virar o negócio: o últi-
mo ano fiscal terminou com um pre-
juízo de 14 milhões de euros, mais
seis milhões do que no ano anterior.
Os planos já estão em marcha: nos
próximos cinco anos, a executiva vai
investir quase 800 milhões de euros
para tornar a marca mais luxuosa –
os primeiros 180 milhões vão direiti-
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nhos para a renovação da principal
loja na 5ª Avenida. Como a própria
Marigay McKee explica, toda a apos-
ta vai concentrar-se em quatro pon-
tos: produto, pessoas, localização e
posicionamento. Mais: McKee con-
fessa que gostaria muito de ver um
SPA holístico e uma zona de compras
VIP personalizada na principal loja
do grupo, bem como pisos inteiros
reservados a um só produto, como
cosméticos ou calçado ou mesmo
uma galeria de arte.

Também a anterior administra-
dora financeira da Burberry – que
trabalhou com Angela Ahrendts, ou-
tra transferência recente para a
equipa executiva da Apple – foi cru-
cial na revitalização da marca britâ-
nica, que passou de uma popular fa-
bricante de gabardines a nome de um
império de luxo e moda. Entre a en-
trada de Cartwright na Burberry, em
2004, até à sua saída no ano passado,
o lucro do grupo passou de 821 mi-
lhões para 2,4 mil milhões de euros.

Seja em Londres, Nova Iorque ou
Paris, todas elas trazem experiências
bem sucedidas na bagagem para en-
frentar os novos desafios. Helen Da-
vid, que vai gerir toda a área de moda
feminina, joalharia, acessórios e co-
lecções de criança, garante que está
preparada para isso. Como são os
seus dias de trabalho? Basicamente,
confessa, “negoceio para onde vão as
marcas, quantos metros quadrados
ocupam, quais as marcas que podem
estar próximas umas das outras, que
espaço se dá às principais marcas ri-
vais… e gerir as ameaças de marcas
que dizem sair se os seus pedidos não
forem aceites. Passo a maior parte do
tempo a fazer política”.
Carola Long/Exclusivo
Financial Times
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O salto
das mulheres
para o topo
do retalho
A liderança das grandes marcas
de retalho está a mudar. E cada vez
mais mulheres ocupam as cadeiras
onde antes só se sentavam
homens.


