
CURSO NO ISEG

Guru ensina luxo em Portugal
mercados Os países da
Europa de Leste e a Rússia
estão entre os mercados

que crescem a um ritmo
mais acelerado

É um dos 13 doutorados em gestão
de luxo a nível mundial e um dos

especialistas mais reconhecidos e

vai estar em Portugal. Pascal Porta-
nier (rca/oto),professordeLuxury
Brand Management e Product De-
sign no London College of Fashion,
vai liderar a segunda edição do
curso executivo em Luxury Brand

Management, do Instituto Supe-
rior de Economia e Gestão (ISEG) .

Numa altura em que,
mesmo em Portugal,
este mercado come-
ça a assumir um
peso cada vez mais
importante na econo-
mia - quer a nível de
marcas de roupa, acessó-

rios, carros ou imobi-
liário -, Pascal Porta-
nier explica que a Eu-

ropa ocidental está a

passar por um perío-
do de maior abranda-

mento, devido à crise, e são os paí-
ses de Leste aqueles que estão a re-
gistar um maior crescimento. "Os

países da Europa de Leste estão
entre os mercados que estão a
crescer mais. A Rússia, mas tam-
bém o Cazaquistão e Azerbaijão
estão a consumir mais bens de
luxo, devido ao rápido aumento do
número de pessoas ricas nesses
países", explicou Pascal Portanier
ao DN/Dinheiro Vivo. "Os EUA,
China e países do Médio Oriente"
continuam a ser os mercados mais
lucrativos para as marcas que
atuam neste segmento. Ainda as-
sim, Pascal Portanier refere que o

comportamento dos consumido-
res é muito diferente dependendo
da região. E explica: "Na Europa, as

pessoas realmente procuram mais

qualidade e menos logotipo"; já na
China e no Médio Oriente os

consumidores "pro-
curam símbolos de

status externos. O

nome das mar-
cas e o logotipo
são muito im-
portantes". E

dá o exem-

pio: "As pessoas no Dubai ou no
Kuwait são loucas por produtos
Ralph Lauren, sobretudo agora
que o logotipo nas camisas tem
um formato muito grande." O es-

pecialista em luxo revelou que as

suas marcas preferidas são a "Cha-
nel, devido à sua boa gestão, par-
ticularmente em termos de estra-

tégia e criatividade; Viktor e Rolf
por causa do estilo de alta costura;
e Louboutín pela variedade e qua-
lidade dos modelos" que apresen-
ta. Ques-tionado sobre o que pode-
rão apren-der as pessoas que fre-
quentarem o curso que irá dar no
ISEG, Portanier adiantou que se-
rão "as mais recentes teorias em
gestão de marcas de luxo, que irão
permitir que os participantes fi-

quem com "um conhecimento
profundo e acentuado das estraté-

gias e do processo criativo no
luxo". Além disso, no último dia
"será dedicado à consultoria e

cada participante vai poder apre-
sentar-me a sua própria empresa
ou marca, e irei dar soluções". O

curso realiza-se entre 15 e 19 de
maio e as inscrições já abriram.
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