
 

  

 

“Marketing de Produtos 

e Serviços de Luxo”

 

 

Summer School 

“Marketing de Produtos 

e Serviços de Luxo” 

“Marketing de Produtos  

 



 

 

 
 
DESTINATÁRIOS 

> Estudantes de MBA, programas de Formação de Executivos e mestrados em gestão strictu e latu 

sensu 

> Empresários e quadros superiores de empresas brasileiras preocupadas com internacionalização  

> Entidades brasileiras públicas e privadas responsáveis por internacionalização da economia brasileira 

> Os destinatários poderão, ou não, trabalhar no segmento luxo ou premium. As ferramentas da gestão 

de marketing do luxo e a cultura de excelência, servem qualquer mercado, ao acrescentar valor a 

produtos & serviços. 

 
 
APRESENTAÇÃO E OBJECTIVOS 

O Programa propõe uma visão abrangente do universo do luxo, numa reflexão sobre os seus desafios, 

sobre a essência dos seus fundamentos, sobre a idiossincrasia do comportamento dos seus 

consumidores e sobre as particularidades da sua gestão, quer ao nível do processo criativo e de 

inovação, quer ao nível da comunicação e distribuição. Uma gestão que tem tanto de complexa como 

de apaixonante. Propõe ainda o estudo dos principais setores de atividade que compõem o 

heterogéneo mercado do luxo, revelando as suas estratégias, ilustradas e enriquecidas com case 

studies e best practices, apresentados por qualificados e reconhecidos profissionais do mercado. Nos 

últimos anos o luxo tornou-se um dos mais bem sucedidos e relevantes negócios à escala global, 

apresentando resultados sempre crescentes, apesar do atual contexto conturbado da economia.  

 

No futuro as empresas iram depender cada vez mais da sua habilidade em diferenciar-se, 

acrescentando valor e provocando emoção no seu consumidor. Neste sentido, os fundamentos do luxo 

têm vindo a ser usados por muitas industrias para acrescentar valor à sua oferta, traduzindo-se numa 

vantagem competitiva. No futuro, o uso desses fundamentos e características particulares estará ainda 

mais presente: qualquer companhia, independentemente do sector de mercado em que atua, poderá 

inspirar-se e beneficiar das ferramentas particulares da gestão do luxo. Conhecer o cliente e oferecer-

lhe uma atenção personalizada será de vital importância para o sucesso. No segmento do luxo a 

segmentação e as estratégias centradas no cliente são levadas ao extremo. Todos os elementos 

tangíveis e intangíveis do produto e serviço de luxo baseiam-se na criatividade, inovação, beleza e 

exclusividade, criando uma experiencia excepcional. 

 
 



 

 

ESTRUTURA DO PROGRAMA 
 
 
Fundamentos e Mercado do Luxo 
Para gerir o luxo é necessário entender a sua essência. Entender as suas distintas dimensões, 
atributos, paradoxos. A economia do luxo e as suas geografias de crescimento. Os países emergentes.  
 
O Consumidor do Luxo 
O que define um consumidor de luxo. Identificá-lo demográfica e geograficamente. Segmentar os seus 
comportamentos e expectativas e perceber a sua relação com o luxo bem como as tendências do 
consumidor do futuro.  
 
Criatividade & Inovação 
A Criatividade no cerne de uma marca de Luxo e a Inovação como driver de desenvolvimento. 
Diferentes tipos de Inovação. El Bulli Case Study  
 
O Posicionamento e a Comunicação no Luxo 
Posicionamento, notoriedade e cadeia de valor das marcas de luxo. As Tendências de Comunicação no 
Luxo. O Mundo digital: compreender os desafios e as oportunidades deste novo mundo  
 
O Serviço é o Futuro do Luxo 
Cada vez mais o Serviço assume-se como vantagem competitiva do produto. Ajuda-o a diferenciar-se e 
a segmentar o seu Cliente. O que caracteriza um Serviço de Luxo. Como podemos garantir um serviço 
de excelência.  
 
Negócios na Europa 
A atração de investimento direto estrangeiro para os países europeus é feito de várias formas em cada 
país. Propõe-se uma visita às várias agências nacionais de atração de IDE, com passagem por 
Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Reino Unido, para análise de metodologias e 
oportunidades nos vários países. 
 
Comunicar o Luxo no Digital 
O Mundo é digital. Compreender os desafios e as oportunidades deste novo mundo. A importância de 
assumir e integrar o digital na estratégia da marca e da empresa. Regras para melhor comunicar e 
vender online. O papel das redes sociais.  
 
Aula de Encerramento - A Europa na Encruzilhada: Cr ises e Desafios 
A experiência de integração económica realizada na União Europeia encontra-se num momento de 
bastante perplexidade e turbulência. A recente crise internacional, que teve na União um dos seus 
episódios mais marcantes, pôs a nu várias clivagens que exigem reformas urgentes. Este problema, 
além de enorme influência na região e no mundo, levanta questões intelectuais de grande complexidade 
e interesse. 
 
 
 
 
  



 

 

DOCENTES 
 
Mónica Seabra Mendes 
Mestrado em Gestão do Luxo, da Moda e da Arte pela Universidade Sorbonne, Paris e licenciatura em 
Comunicação Empresarial pelo ISCEM, Lisboa. O seu percurso profissional começou em Paris na casa 
de Alta Costura Guy Laroche, continuando no Grupo L'Oréal, nas áreas de marketing e comunicação. 
Foi diretora de marketing da Shiseido e consultora para o mercado Ibérico, bem como diretora de 
marketing do Grupo Clarins, respetivamente em Espanha e Portugal. Partner da Affluencial , uma 
plataforma dedicada à consultoria e formação na área do Luxo. A sua carreira profissional e académica 
tem estado sempre ligada ao universo do luxo.   
 
Céline Abecassis-Moedas   
Doutorada em Estratégia Empresarial (École Polytechnique, Paris), Mestre em Gestão (Université Paris 
Dauphine) e Licenciada em Economia e Gestão (École Normale Supérieure de Cachan e La Sorbonne). 
Professora Associada na CATÓLICA-LISBON, onde leciona na área de Estratégia e Inovação, na 
Licenciatura, nos Masters of Science, no The LisbonMBA e nos programas executivos. Os seus 
principais interesses de investigação são a gestão da inovação e do design, e o empreendedorismo em 
indústrias criativas. Antes de se juntar à CATÓLICA-LISBON, foi Professora na Queen Mary University 
of London e trabalhou também como consultora de estratégia na A T Kearney em Londres e como 
Gestora de Produto na Lectra em Nova York.  
 
Ricardo Reis 
Professor de Finanças e Contabilidade na Catolica Lisbon, onde exerce funções de Diretor Adjunto para 
as Relações Internacionais e Diretor do Masters in Finance. No LisbonMBA tem sido o responsável 
pelos BrazilLABs, que decorrem em Lisboa e São Paulo. As suas áreas de investigação são economia 
da informação e dos contratos, problemas de agência e suas aplicações, com particular incidência em 
Parcerias Público-Privadas. É fundador do Observatório das PPPs na Católica e membro do Painel 
Consultivo em Orçamento e Despesa Pública da OCDE. Doutorado em Gestão (Wharton School, U. da 
Pensilvânia), Licenciado em Economia (U. do Porto). Foi International Faculty Fellow no MIT-Sloan em 
2009 e é frequentemente convidado para lecionar em Wharton School (2009-2011 e 2012). 
 
Rui Dias Alves  
Licenciado em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico, tem uma Pós graduação 
em Finanças pela Universidade Católica Portuguesa. Iniciou a sua vida profissional na Direção de 
Finanças Corporativas do BES Investimento e foi fundador e administrador de diversas empresas 
ligadas à área da inovação e novas tecnologias. Desde 2007 é CEO da Return on Ideas, empresa de 
consultoria estratégica que em parceria desenvolveu o projeto "C - The Consumer Intelligence Lab". 
 
Pedro Lobo  
Licenciado em Engenharia Informática e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, tem uma 
Pós-graduação em Gestão e Comercialização de Tecnologias Inovadoras pela Universidade do Texas - 
IC2. Ao longo dos últimos dez anos foi fundador e administrador de várias empresas tecnológicas. É 
atualmente administrador da Innovagency, empresa que concebe soluções de interatividade digital para 
empresas e consumidores. É ainda administrador da Habber Tec, empresa de Business Intelligence 
com presença em Portugal, Espanha e Brasil.  
 
João César das Neves 
Professor Catedrático, é o Presidente do Conselho Científico da CATÓLICA-LISBON, onde se Doutorou 
e Licenciou em Economia e leciona nas áreas de Economia e Ética Empresarial no The LisbonMBA, na 
Licenciatura e nos Masters of Science. Coordenador do programa "Ética nos Negócios e 
Responsabilidade Social das Empresas". Mestre em Investigação Operacional e Engenharia de 
Sistemas (IST), Mestre em Economia (UNL).   
  



 

 

CRONOGRAMA 

  
 

(*) As visitas serão definidas em função do número e do perfil dos participantes. Algumas possibilidades incluem uma visita a um distribuidor e 
retalhista de marcas internacionais de Relojoaria e Joalharia (Chaumet, Rolex, JaegerLeCoultre, Chopard, Dior), que incluirá um mini- 
workshop sobre relojoaria, uma visita à Boutique Montblanc ou uma visita aos backstage do Hotel de Luxo mais emblemático português: RITZ, 
pertencente ao grupo Four Seasons, um exemplo do que melhor se faz a nível mundial em Serviço de Luxo. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul

09:00 - 09:30
Receção e registo dos 

participantes
O Consumidor do Luxo Negócios na Europa

Sustainability and 

Social Responsibility

Comunicar o Luxo no 

Digital

09:30 - 10:00

Mensagem de boas-

vindas do Diretor-

Adjunto para as Rel. 

Internacionais

Rui Dias Alves Ricardo Reis
Celine Abecassis-

Moedas
Pedro Lobo

10:00 - 10:30
Os Fundamentos do 

Luxo

10:30 - 11:00 Mónica Seabra Mendes Coffee Break Coffee Break Coffee Break

11:00 - 11:30 Coffee Break O Serviço é o Futuro 

do Luxo

Posicionamento e 

Comunicação no Luxo

Innocation and 

Creativity - Case Study

11:30 - 12:00
Os Fundamentos do 

Luxo

12:00 - 12:30 Mónica Seabra Mendes Mónica Seabra Mendes Mónica Seabra Mendes Celine Abecassis-

Moedas

João César das Neves

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

19:30 - 20:00

20:00- 22:00
Jantar na Casa do 

Alentejo

Chegada a Lisboa

Almoço

Sightseeing : Visita 

guiada a Lisboa. Inclui 

entrada no Padrão dos 

Descobrimentos, 

Torre de Belém,  e 

Mosteiro dos 

Jerónimos.

Almoço

VISITA A EMPRESA                                 

LUXO
(*)

Regresso ao Brasil

Entrega de 

Certificados
VISITA A EMPRESA                                 

LUXO
(*)

Almoço

Networking Cocktail - 

Duetos da Sé

Visita guiada às caves 

de vinho e Moscatel 

em Azeitão 

Almoço Almoço

Sessão de feedback 

A Europa na 

Encruzilhada: Crises e 

Desafios



 

 

 
SERVIÇOS E ACTIVIDADES INCLUÍDAS 

A Católica-Lisbon tomará a seu cargo os seguintes serviços e actividades, para um grupo com um 

máximo de 30 participantes: 

o Documentação de apoio; 

o Sala e equipamentos audiovisuais e informáticos 

o Certificados individuais de participação; 

o Coffee-breaks nos dias de aulas 

o Almoço dos dias 13 a 17 

o Atividades Outdoor 

o Transporte para deslocação dos participantes às empresas 

o Jantar no restaurante Casa do Alentejo 

o Networking Cocktail no Duetos da Sé 

 

Alojamento ou outras refeições para além das mencionadas, bem como as despesas com a deslocação 

dos participantes do país de origem até Lisboa não estão incluídos nesta proposta. 

 


