
Melhor expectativa do consumidor de alta renda garante crescimento do mercado de 
luxo 

Otimismo do consumidor aumenta em todas as camadas; pesquisa aponta que quanto maior a 
renda familiar, maior é o otimismo. 

A expectativa dos consumidores de alta renda está aumentando, impactando diretamente nas 
perspectivas de crescimento das indústrias do “mercado de luxo”. De acordo com a pesquisa 
Sondagem de Expectativas do Consumidor, de agosto, realizada pela FGV, o Índice de 
Confiança do Consumidor (ICC) subiu 0,3% em agosto entre as famílias com renda mensal 
superior a R$ 9,6 mil. Só neste ano, a expectativa de consumo nesta faixa de renda aumentou 
19,3%. O estudo da FGV revela o consumidor de todas as camadas está mais confiante e 
aponta que quanto maior a renda da família, maior a expectativa de consumo. 

Diante deste quadro, as expectativas para mercado de luxo são positivas para este ano. 
Pesquisa elaborada pelo instituto GfK aponta que o setor deve crescer 8% em 2009 (mais que 
o dobro da expectativa de crescimento do PIB, que está em 3%). De acordo com o estudo, o 
faturamento do mercado de luxo deve saltar de US$ 5,9 bilhões registrados em 2008, para 
US$ 6,45 bilhões neste ano. 

Líder do segmento de produtos descartáveis para a mesa voltados ao mercado de luxo, a 
indústria paranaense Relevo Guardanapos registrou crescimento de 8% nos sete primeiros 
meses de 2009 (enquanto o setor de papel e celulose teve retração de 11%). Fornecendo para 
marcas como Daslu, Fasano, Tok & Stok, Accor, Tívoli, dentre outras, o grupo espera crescer 
20% no segundo semestre, fechando o ano com saldo positivo de 15%. “Nossos clientes 
sentiram menos a crise. Evidentemente, houve um momento de cautela. Mas o segmento em 
que atuamos já recuperou o otimismo e o mercado vai bem, obrigado”, aponta o presidente da 
Relevo, Celso Rufatto. 

O resultado imediato deste crescimento e a geração de novos postos de trabalho. No primeiro 
semestre, a Relevo ampliou o quadro de funcionários em 10%. Para os próximos seis meses, o 
grupo pretende criar novas vagas, com a criação de uma rede de franquias voltada ao varejo. 

Quanto maior a renda, maior a expectativa - O ICC aponta que o otimismo do consumidor 
aumenta proporcionalmente ao tamanho de sua renda. De acordo com a pesquisa da FGV, a 
expectativa positiva entre as famílias com renda mensal de até R$ 2,1 mil aumentou 8,7% 
desde janeiro. Na faixa de renda entre R$ 2,1 mil e R$ 4,8 mil, o otimismo já teve crescimento 
de 15,9%, enquanto para as famílias com renda entre R$ 4,8 mil e R$ 9,6 mil o índice acumula 
ganho de 19,2% neste ano. Nas famílias com renda superior a R$ 9,6 mil, a expectativa 
cresceu 19,3%. 
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