
Brasil só terá padrão de vida europeu em 2050 
 
Consultoria aponta que a renda per capita da China e da Índia deverá ultrapassar a 
brasileira  
 
ESTUDO  
 
O brasileiro terá de esperar mais meio século para ter o mesmo padrão de vida que 
um europeu desfruta hoje. Um estudo feito pela consultoria britânica Experian 
Business Strategies aponta que a renda per capita no País será de US$ 27,1 mil em 
2050. China e Índia, que hoje contam com renda inferior à do Brasil, ultrapassarão 
o País até meados do século. Os chineses, por exemplo, terão um nível de vida três 
vezes melhor que o do brasileiro. 
 
No caso brasileiro, a renda atual de US$ 8,2 mil aumentará em três vezes em 45 
anos e atingirá uma marca próxima a dos europeus em 2050. Interpretado de outra 
maneira, os cálculos mostram que o Brasil está quase 50 anos atrasado em termos 
de renda da população em comparação aos países ricos. 
Apesar do crescimento da renda até 2050, o Brasil não conseguirá acompanhar o 
ritmo de China e Índia. A renda per capita na Índia ficará em US$ 36,2 mil e na 
China, em US$ 74,4 mil. 
 
Atualmente, os chineses contam com uma renda de apenas US$ 6,7 mil. 
A China, até lá, também se transformará na maior economia do mundo. Mas em 
termos per capita, os Estados Unidos continuarão bem acima dos emergentes. A 
renda por americano passará dos atuais US$ 41 mil por ano para US$ 100 mil em 
2050. O valor será 350% maior que a renda brasileira. 
O levantamento aponta que o País deve crescer apenas 3,5% em média por ano 
até 2050. 
 
Segundo as estimativas, Brasil, Rússia, Índia e China (grupo conhecido como Brics) 
serão responsáveis por 44% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em meio 
século. O estudo também destaca que o Brasil é a economia dos Brics que menos 
cresceu desde 1998. A taxa média anual foi de 2,2%, contra 5,4% da Rússia, 6,6 
da Índia e 9,1% na China. 
 
Em 1975, esse grupo representava apenas 13% do PIB, contra 27%. Já todos os 
mercados emergentes representam 50% da economia mundial e, em 2050, terão 
78% do PIB se crescerem em média 5,3% por ano. 
Enquanto isso, a participação dos países ricos vem diminuindo. Passaram de um 
controle de 66% do PIB mundial em 1975 para 49% em 2005. Até 2050, essa taxa 
deve ser ficar em 22%. 
 
Entre 2002 e 2005, o Brasil também ficou bem atrás da China em captação de 
investimentos. Enquanto Pequim recebeu US$ 239 bilhões nesse período, o Brasil 
somou US$ 59,8 bilhões. Segundo o levantamento, o crescimento da economia tem 
sido 'errático e um dos mais baixos entre emergentes'. Para a consultoria, 'o 
desafio será crescer de forma sustentável, gerar empregos e melhor nível de vida. 
Muito dependerá da manutenção de disciplina econômica e da estabilidade política 
para conseguir crescer'. 
 
Outra conclusão do estudo se refere ao poder de compra dos cidadãos. Com base 
nesse critério, o PIB brasileiro vale US$ 1,53 trilhão; o da Rússia, US$ 1,58 trilhão; 
da Índia, US$ 3,66 trilhões; e da China, US$ 8,88 trilhões. Por esses cálculos, o PIB 
americano seria equivalente a US$ 12 trilhões. Para 2050, portanto, a projeção é 
de que o PIB brasileiro, calculado com base no poder de compra, seja equivalente a 
US$ 7,22 trilhões. 



 
Fonte: O Estado de São Paulo, 09 fev. 2007, Caderno B, p. B10. 


