
Brasil chega à marca de 143 mil milionários 
Ana Cristina Góes 
 
O Brasil é o terceiro país do mundo em crescimento no número de milionários, ficando atrás 
apenas da Índia e da China, revelou o 12° Relatório Anual sobre Riqueza Mundial, produzido 
pelo banco de investimentos norte-americano Merrill Lynch e pela consultoria francesa 
Capgemini. A pesquisa, que analisou dados de 71 países, considera milionário quem possui 
US$ 1 milhão em ativos.  
 
Em 2007, o número de milionários no País aumentou 19,1%, de 120 mil para 143 mil, o que 
representa uma média de 63 novos milionários por dia.  
 
"Os números revelam o reconhecimento da solidez da economia brasileira. Queremos 
aproveitar as oportunidades criadas pelo aumento no número de milionários no Brasil e 
ampliar a presença no País. Estamos construindo uma nova plataforma de operações de 
câmbio no Brasil e também vamos oferecer fundos de investimentos", afirma Darcie Burk, 
chefe global de negócios da área de gestão de fortunas da Merrill Lynch na América Latina.  
 
Três dos quatro países que formam o Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) estão na liderança do 
ranking. A Índia, que ocupa a primeira posição , apresentou crescimento de 22,7%, e a China, 
que ocupa a segunda posição, teve aumento de 20,3% no número de novos milionários. A 
Rússia, que não figura entre os primeiros do ranking, ocupa o décimo lugar, com um 
crescimento de 14,4%.  
 
Os Estados Unidos concentram o maior número de milionários - 3,028 milhões - mas a 
expansão deste grupo foi de apenas 3,7% no ano passado.  
 
Entre os outros países que figuram no ranking estão a Coréia do Sul em quarto lugar, com 
aumento de 18,9%, a Indonésia em quinto lugar, com 16,8%, a Eslováquia em sexto lugar, 
com 16%, Cingapura e Emirados Árabes em sétimo lugar, com 15,3%, República Tcheca em 
nono lugar, com 15,1% e Rússia em décimo, com 14,4%.  
 
Segundo o estudo, entre os fatores que contribuíram para o crescimento no número de 
milionários no Brasil estão forte produção agrícola, cenário favorável de investimentos e 
construção, valorização do real frente ao dólar, taxa básica de juros em patamar elevado e 
queda no desemprego. Entre os fatores inibidores no surgimento de milionários no País estão o 
rápido aumento da demanda doméstica, aumento de impostos para instituições financeiras, 
aumento nas despesas de investimento e aceleração no crescimento da despesas domésticas.  
 
Bric na liderança  
 
Os países emergentes que fazem parte do Bric tiveram um crescimento exepcional no número 
de oferta pública de ações (IPOs) no mercado de capitais.  
 
Segundo o estudo, os países do Bric foram responsáveis por 39% do volume mundial de 
aberturas de capital em 2007. No ano anterior, o crescimento havia sido de 32%.  
 
América Latina  
 
O crescimento no número de milionários na América Latina no ano passado atingiu 12,2%, o 
que representa o maior percentual do ranking mundial.  
 
De acordo com a pesquisa, os ganhos em exportações de commodities, juntamente com a 
crescente aceitação internacional de centros financeiros emergentes como agentes globais de 
relevância, contribuíram para as taxas de crescimento apresentadas pelas economias 
emergentes.  
 
Cenário mundial  
 



A riqueza dos milionários no mundo aumentou 9,4%, para US$ 40,7 trilhões em 2007. O 
número de milionários cresceu 6%, para 10,1 milhões, e a média de ativos detidos pelos 
milionários superou pela primeira vez os US$ 4 milhões, ou cerca de R$ 6,5 milhões.  
 
Perspectivas  
 
A pesquisa aponta que a economia global deve superar fatores de inibição ao crescimento nos 
mercados maduros e alto risco de inflação em mercados emergentes. A riqueza global dos 
novos milionários crescerá a US$ 59,1 bilhões até 2012, aumentando a uma taxa de 7,7% ao 
ano. Na América Latina, deve atingir 10,8%.  
 

 
Leia mais: 
 
Aumento de riqueza impulsiona private bank 
Silvia Rosa 
 
O aumento do número de milionários no Brasil, com a forte valorização do mercado de capitais 
e aquecimento da economia brasileira, tem impulsionado o crescimento da indústria de private 
bank no País.  
 
Só o Itaú Private Bank apresentou um crescimento de 35% no volume de recursos sob gestão, 
que somam atualmente US$ 35 bilhões, contando as operações locais e no exterior. Segundo o 
diretor executivo do banco, Lywal Salles, o banco administra no Brasil cerca de R$ 34 bilhões 
de recursos de clientes com mais de US$ 1 milhões em ativos financeiros. "Nós somos líderes 
no mercado local de gestão de fortunas e estamos entre os três primeiros na América Latina, 
com 18 mil clientes no total", diz.  
 
Lywal afirma que o Brasil tem se destacado entre os mercados emergentes, beneficiado pelo 
aumento do número de aberturas de capitais na bolsa brasileira e pelo crescimento das 
operações de fusões e aquisições, impulsionadas, em parte, pelo fluxo maior de investimento 
estrangeiros para o País, além do forte crescimento do mercado interno.  
 
A crise no mercado de crédito nos Estados Unidos, que atingiu diversos bancos estrangeiros 
também acabou por beneficiar as instituições brasileiras. "Nós tivemos um aumento da 
captação de recursos na nossa unidade em Miami, não só de clientes brasileiros, como da 
América Latina que passaram que passaram a buscar instituições com maior solidez com a 
crise nos bancos norte-americanos", ressalta.  
 
O Unibanco Private Bank também tem registrado um aumento do número de clientes neste 
ano, influenciado em grande parte pela migração de recursos de bancos estrangeiros. O 
volume de recursos sob gestão do banco cresceu 50% do início de 2006 ao primeiro trimestre 
de 2008. "O número de clientes no primeiro trimestre deste ano praticamente dobrou em 
relação ao mesmo período do ano passado, e deve aumentar com o crescimento da 
economia", diz Paulo Meirelles, diretor comercial do Unibanco Private Bank.  
 
Ele destaca que a venda de ativos que estavam imobilizados, seja em imóveis ou participações 
acionárias, promoveu a geração de novos milionários no Brasil.  
 
Para o diretor do Bradesco Private Banking , Celso Barbuto, apesar da retração do número de 
IPOs (oferta pública inicial, na sigla em inglês) na bolsa brasileira, por conta do aumento da 
volatilidade nos mercados, a área de private banking deve continuar aquecida, com o 
crescimento da economia brasileira, e seu impacto no aumento da remuneração dos 
executivos. "Contamos com o forte relacionamento na área de corporate do banco para atrair 
novos clientes para nosso segmento", afirma.  
 
Para atender esse aumento de demanda, o banco ampliou o número de agências voltadas para 
o segmento private , que hoje somam oito unidades localizadas em todo País.  
 



O Banco do Brasil Private também ampliou sua infra-estrutura, contando hoje com quatro 
escritórios voltados para o segmento de alta renda e cerca de 83 plataformas específicas para 
atender cerca 12,5 mil clientes, em agências de todo Brasil. Para o diretor do segmento de alta 
renda do banco, José de Mesquita Filho, apesar de registrar um crescimento de 45% no 
volume de recursos sob gestão no ano passado, que soma atualmente R$ 21 bilhões, o 
crescimento da captação neste ano deve ser menos vigoroso. "Neste ano já começamos a 
perceber uma certa estabilização na captação de novos recursos, reflexo da retração do 
mercado de capitais", diz. Ele confirma um aumento do número de clientes private no exterior. 
"Houve crescimento no número de contas em nossas agências externas com a crise no 
mercado subprime, que afetou os bancos estrangeiros", afirma.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 jun. 2008, GazetaInveste, p. B3. 


