
ESPM lança curso Marketing Premium  
 
O crescente aumento de empresas e grifes de produtos preço premium que se instalaram no 
Brasil nos últimos anos impulsiona a competitividade entre marcas e produtos de luxo exigindo 
posicionamento e diferenciação. Aquece também o mercado para os profissionais que atuam 
ou que desejam trabalhar neste segmento. 
 
Com esta evolução, o setor conquistou uma parcela significativa da economia: faturou, em 
2004, cerca de US$ 2,3 bilhões e cresce  35% ao ano. Raridade, originalidade, exclusividade, 
grife e, principalmente, preços altíssimos. Assim são definidos os produtos de luxo divididos 
em 35 subsetores que compreende desde acessórios de moda, sapatos, automóveis até 
cuidados corporais. 
 
Para compreender este cenário, a ESPM com os melhores profissionais do mercado, elaborou o 
curso rápido e eficiente, com duração de 15 semanas: Marketing Premium - Estratégias de 
Marketing e Comunicação para Produtos e Serviços Premium: transformando luxo em sonhos 
de consumo, que tem como objetivo desmistificar este segmento propiciando uma visão mais 
prática e operacional das técnicas de marketing utilizadas neste setor.  
 
Com 120 horas/aula, o curso possibilita o conhecimento, a compreensão e a aplicação das 
ferramentas de marketing, gestão e comunicação no desenvolvimento de estratégias de 
negócio para produtos e serviços de preço premium e de alta qualidade.  
 
Neste programa, o aluno identifica a diversidade de produtos e serviços entendidos como luxo 
e compreende melhor o comportamento do consumidor considerado exigente e sua motivação 
de compra,  inclusive como mecanismo de diferenciação social. De forma dinâmica, o curso vai 
muito além das aulas expositivas, com estudos de caso; seminários e workshops; trabalhos 
em grupo; leitura de textos e livros indicados. 
 
Durante quatro meses serão estudados, entre os outros temas: antropologia do consumo de 
luxo, história da arte e o luxo, marketing, gestão financeira em mercado de luxo, gestão de 
marcas premium e comportamento do consumidor, além de estudos de casos de produtos e 
preços deste segmento. 
 
As inscrições para a primeira turma, com início em abril, já estão abertas. Os interessados 
devem ter concluído o ensino médio. Mais informações, clique aqui ou pelo telefone (11) 5085-
4600 ou centralinfo@espm.br. 
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