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Saiba como entrar nummercado
que vale 600 mil milhões de euros

FORMAÇÃO

Programa do ISEG desvenda os segredos da gestão e marketing da indústria do luxo, um sector que continua a crescer.

A indústria do luxo é
umsector emexplo-
são, com cada vez
mais oportunidades
de negócio e de em-
prego. Nem a crise

pareceterafectadofortementeocres-
cimento de um sector que já vale 600
milmilhões de euros, só naEuropa.O
número de consumidores de luxo tri-
plicounosúltimos20anos.Espera-se
que, em 2020, os consumidores de
luxo cheguem a 400 milhões em todo
o mundo, o que significa 40 vezes o
número da população portuguesa.
Consideradoumdosmotoresdaeco-
nomia europeia, o luxo representa
cerca de 6%doPIBe emprega 1,7mi-
lhões de pessoas. Cerca de 18 das 25
principais marcas de luxo são euro-
peias e exportam 70% da produção.
Só o sector dos bens de luxo pessoais
cresceu, em média, 6% ao ano. Tam-
bém “em Portugal o mercado de luxo
está em franco crescimento”, subli-
nha Helena Amaral Neto, a coorde-
nadora do programa ‘Luxury Brand
Management’ do ISEG. Um fenóme-
no explicado “pelo grande cresci-
mento de turismo de topo, que tem
alimentado, entre outros o sector de
retalho de luxo”. E Lisboa foi, recen-
temente, eleita o sétimo destino de
comprarnaEuropa.

As inscrições no curso de ‘Luxury
Brand Management’, que pode abrir a
porta a um novo mundo de oportuni-
dades de negócio e emprego, termi-
nam na próxima semana. O programa
prevê quatro dias intensos de forma-
ção(22a26deOutubro)sobreosprin-
cipaisdesafiosdagestãodeprodutose
serviços de luxo. O orador principal é
Carlos Ferreirinha, um dos maiores
especialistas mundiais em marketing
deprodutosde luxo.Mastambémpar-
ticipam Assunta Jiménez-Ontiveros,
directora de relações públicas daCha-
nel para Portugal e Espanha e a prin-
cesa Masha Magaloff, que trabalhou
de perto com Elizabeth Arden, Estée
Lauder, Gucci, Givenchy entre muitos
outros. Há também momentos dedi-
cados ao ‘networking’ entre partici-
pantes e com os oradores convidados,
assim como um dia organizado em
parceria com a Maserati. Mas não de
que trabalhar nesta área para fazer o
programa. Até porque muitas das es-

As inscrições
neste curso,
‘Luxury Brand
Management’,
no ISEG,
que pode abrir
a porta a um
novo mundo de
oportunidades
de negócio
e emprego,
terminam
na próxima
semana.

Helena Amaral Neto,
coordenadora do curso
executivo ‘Luxury Brand

Management’, e Isabel Jorge
de Carvalho, directora

executiva da Global Press.

“
tratégiasaplicadasnomarketingeges-
tão demarcas de luxo, podemser apli-
cadasamuitosoutrossectoresdeacti-
vidade. “Este éumexcelente curso so-
bremarcasdeluxo,comoumainteres-
sante visão de gestão e aplicabilidade
prática para qualquer área de negó-
cio”, diz Sandra Lucas Ribeiro, que
participouna3ªediçãodestecurso.

Oque falamosquando
falamos de luxo
Masafinal doque falamosquando fa-
lamos de produtos de luxo? Falamos
de todos os bens e serviços “que têm
uma história, características de qua-
lidade e que estão associados à per-
cepção de exclusividade, por serem
raros, difíceis de obter, para além de
serem personalizados, ou únicos”,
diz Helena Amaral Neto, coordena-
doradoprograma.Ocarimbode luxo
não depende apenas do preço. Por
exemplo, uma mala Kelly ou Birkin
daHermés, temuma filadeesperade
seis meses, e por isso é considerada
produto de luxo, porque é difícil de
comprar – apesar de serem produzi-

BENS DE LUXO

O vinho português
que já é Premium
O lançamento de umamarca
de vinhos exclusivos foi uma das
iniciativas de umparticipante no
3º curso de Luxury BrandMana-
gement, promovido pelo Institu-
to Superior de Economia e Ges-
tão (ISEG) . AntónioMontenegro
criou a Casa de SãoMatias,
umamarca de vinho doDão que
nasce a partir da casa senhorial
setecentista que a sua família
tem na região. O vinho da uma
categoria superior – O Casa
de SãoMatias Reserva 2011 será
vendido apenas em restaurantes
e garrafeiras. Cerca de 70%
da produção será exportada.

das cercade70milBirkinspor ano.
Mas o conceito do luxo há muito

que ultrapassou os bens materiais.
Hoje “ter tempo ou uma experiência
única são considerados bens de luxo”,
sublinha Isabel Jorge deCarvalho, di-
rectora-executivadaGlobalPress,ou-
tradaspromotorasdocurso.

“Acombinaçãode intemporalidade
e modernidade que fazem das marcas
um sucesso”. A frase é de Bernard Ar-
nault, presidente do império de luxo
daLVMH(LouisVuitton), para carac-
terizar os bens de luxo. A exclusivida-
de está também no topo da lista. No
mundo dos automóveis de luxo, por
exemplo, valerá mais ter um dos 40
automóveis que o ‘atelier’ da italiana
Pagani faz todos os anos, que um dos
4.000 Rolls-Royce produzidos anual-
mente. A maior categoria de vendas
neste sector é o lazer, que inclui hote-
laria, restauraçãoeviagem.Segue-seo
sectordeautomóveisde luxoeemter-
ceiro lugar surgemosbenspessoaisde
luxoqueincluemperfumariaecosmé-
tica, Joalharia & relojoaria, e moda e
acessórios.■MadalenaQueirós

680
Cerca de 680mil euros
é quanto temdegastar
se quiser comprar um
relógio personalizado
IWCSchaffhausen.
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Como entrar
no mercado
do luxo que
vale 600 mil
milhões P.V


