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São tantos os produtos de massa que querem subir na vida que o marketing premium e a 
pirataria ganham um novo curso de extensão 
 
Poderoso mercado de consumo de massa, o país quer entender seu potencial para os mimos - 
aqueles vendidos em caixinhas azul turquesa e com laço de fita de cetim branca. Depois do MBA 
de Gestão de Luxo da faculdade Armando Alvares Penteado (Faap), a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM) inicia no dia 29 de abril um curso de extensão de Marketing 
Premium. "O segmento representa uma atividade econômica forte, gera recursos e empregos. 
Não poderíamos deixar de discuti-lo", diz Ismael Rocha, coordenador do curso de marketing 
premium da ESPM. 
 
Além disso, o curso objetiva estimular os profissionais a criarem novos negócios nesse segmento 
de prestígio e assim atender a um consumidor brasileiro muito mais exigente, que deseja 
excelência em todos os aspectos de sua vida, desde a bebida que pede num restaurante até a 
escolha de seu cabeleireiro ou o local em que lava seu carro. 
 
Segundo Mário René Schweriner, professor da disciplina "Comportamento de Compra do 
Consumidor de Produtos de Luxo", estes clientes estão divididos essencialmente em quatro 
grupos: os utilitários, os exibidos, os desfrutadores e os auto-indulgentes. Uma minoria, os 
utilitários são aqueles que apreciam uma Mercedes, por exemplo, pela sua performance. Os 
exibidos, pelo brilho que o carro tem aos olhos do vizinho; os desfrutadores compram o carro pelo 
prazer pessoal encontrado no painel de jacarandá. Já os auto-indulgentes premiam-se 
psicologicamente pela posse do automóvel ("como eu sou privilegiado"). No curso, René deverá 
discutir como endereçar esses consumidores. 
 
Embora o curso da ESPM se especialize no estudo do mercado da sofisticação que segue critérios 
definidos por qualidade elevada, distribuição seletiva e preço de acordo, seu apelo se multiplica 
quando seus princípios puderem ser aplicados a produtos e negócios que aspiram,  mas não fazem 
parte do seleto clube do luxo. Hoje nem mesmo o mercado de massa quer ser reconhecido como 
tal e essa figura do "consumidor desconhecido" não mais existe - clientes que compram grifes ou 
apenas o chaverinho da marca querem ser tratados com distinção. "Todo carro tem vocação para 
ser um Rolls Royce, todo copo quer ser de cristal e toda a pessoa sonha em ter uma camisa de 
seda", diz Mário René Schweriner, doutorando e mestre em psicologia. 
 
E ao tratar dos produtos de luxo, não faltará referências à pirataria. No cardápio de matérias, a 
professora Suzane Strehlau, autora da tese de doutorado "O luxo falsificado e as suas formas de 
consumo", apresentada na Fundação Getúlio Vargas, tratará do mercado de cópias. Ela diz que na 
década de 80, 70% das falsificações mundiais eram de produtos têxteis. Na década de 90 apenas 
6,5% correspondiam a esse segmento, sendo que o setor audiovisual enfrenta 25% de pirataria, 
12% são de brinquedos, 10% de perfumes, 6% do setor farmacêutico e de relógios 5%. Suzane 
tratará das propriedades do luxo e dos clones, dos comportamentos por trás das cópias. 
"Devemos analisar qual a demanda atendida pela pirataria para ver se ali não se esconde a 
possibilidade de criação de um novo produto", diz ela. 
 
Todos esses temas serão estudados num intensivo de 120 horas e módulos de antropologia, 
cultura, arte e consumo, gestão financeira, gestão de marcas além da apresentação de 10 
seminários. Neles serão discutidos cases de empresas em segmentos variados como esporte, 
supermercado, instituição financeira, saúde, arte, restaurante, revista, bebida, ministrados por 
profissionais do setor. O curso custará R$ 5092,50. 
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