
Mercado de luxo exige pós-graduação 
 
O profissional que pretende fazer carreira no mundo do luxo precisa de uma formação de nível 
superior e, mais do que isso, um título de pós-graduação. Centros como Isem Fashion 
Business School e IE Business School fornecem programas específicos centrados 
principalmente em como construir uma marca e em técnicas de posicionamento das empresas.  
 
A diretora do programa de Gestão do Universo do Luxo na IE Business School, Susana 
Campuzano, assinala que "o objetivo de nossos alunos é adquirir conhecimentos específicos 
para se aperfeiçoar nesse setor ou ingressar nele." O programa, que já está em sua segundo 
edição, conta com 26 alunos, com idade entre 35 e 45 anos, com mais de cinco anos de 
experiência no mercado, e que já trabalham nesse segmento.  
 
Campuzano acrescenta que "é preciso levar em conta que os setores tradicionais do mercado 
de luxo estão evoluindo para o que se pode chamar de "arte de viver". E outras áreas de 
consumo, como de hotelaria, de empresas aéreas, automóveis e tecnologia, desenvolvem 
estratégias para se aperfeiçoar e se apresentam como um novo nicho de mercado a ser 
atendido. "Entre os pontos fortes desses programas se situam a capacidade de liderança, e 
tudo que se relaciona com a simbologia, os estilos de vida e a psicologia."  
 
Julia Roberts e Audrey Hepburn passearam por Rodeo Drive e pela Quinta Avenida em Nova 
York nos inesquecíveis filmes Uma Linda Mulher e Bonequinha de Luxo. Nas duas produções, 
as atrizes percorreram essas avenidas que concentram boa parte das lojas de luxo.  
 
Mas na Espanha também existe o "percurso de ouro", no bairro madrileno de Salamanca, no 
Paseo de Gracia, em Barcelona, e na rua Poeta Querol, em Valência, onde todos os dias abrem 
suas portas Dior, Gucci, Loewe e Louis Vuitton.  
 
Se comprar um dos produtos exclusivos dessas marcas mundialmente famosas é privilégio 
apenas para o bolso de algumas pessoas, do ponto de vista profissional, o setor oferece 
oportunidades para um amplo leque de perfis e com vários tipo de formação.  
 
Uma outra opção para completar a formação no luxo é a oferecida por Pascale Bang-Rouhet da 
ExpressArte, que dá cursos de formação dirigidos para empresas de todas as áreas. Bang-
Rouhet indica quais as atitudes que são desenvolvidas em seus programas para os executivos 
que trabalham no segmento de luxo. "Essas são pessoas com muita energia, criatividade e 
personalidade marcante. Vendem produtos de alta qualidade e trabalham sob um forte nível 
de exigência e de perfeccionismo, que também exigem dos outros. É preciso convencê-los e 
atraí-los. Necessitam ser ativos e evitar a passividade."  
 
Bang-Rouhet aponta também uma característica típica dos conselhos diretivos dessas 
empresas ."Sua estrutura organizacional faz com que no conselho administrativo haja diretores 
gerais de marcas concorrentes, na mesma equipe. Nos cursos é importante incentivar a coesão 
de grupo e levá-la em consideração."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. 2008, Empresas & 
Negócios, p. C9.  


