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Estudo - Entre as 15.125 pessoas com patrimônio superior a US$ 30 milhões, 4,72 mil, ou 
31%, são brasileiros, com fortuna calculada em US$ 890 bilhões 
 
O Brasil tem quase um terço dos milionários da América Latina, número proporcional ao 
tamanho de sua economia e que cresceu rapidamente nos últimos anos. A Wealth-X – empresa 
de pesquisa focada no público formado por indivíduos com patrimônio superior a U$ 30 
milhões – conta 15.125 destes na região, que somam US$ 2,3 trilhão em bens. 
 
Do total de latino-americanos listados, 4,72 mil ou 31%, são brasileiros, com fortuna calculada 
em US$ 890 bilhões, sendo 50 bilionários. Os valores apurados pela consultoria representam a 
riqueza individual, que inclui ações de empresas, imóveis residenciais e de investimento, obras 
de arte, aviões, dinheiro e outros ativos oficialmente registrados. 
 
Só os cinco principais países da pesquisa para a América Latina – Brasil, México, Argentina, 
Colômbia e Peru – reúnem ricos com US$ 1,8 trilhão em posses. 
 
Os brasileiros têm cerca de metade desse montante, seguidos de México e Argentina. Apesar 
do avanço da prosperidade, os dados confirmam a forte concentração de renda e riqueza nos 
países da região, considerada campeã mundial da desigualdade social. Brasil, Rússia, Índia e 
China, integrantes do Brics, bloco das maiores economias emergentes que ainda inclui África 
do Sul, têm 25.600 pessoas com US$ 30 milhões ou mais em ativos, acrescenta a consultoria. 
 
Mykolas Rambus, principal executivo da Wealth-X, explica que os números levantados na 
América Latina refletem avanços do mercado local. “Trata-se de uma comunidade crescente e 
um alvo importante de negócios para marcas de luxo e serviços de saúde e de ensino”, alerta. 
 
Entre os trabalhos da consultoria está a definição de perfis de grupos sociais com alta renda e 
propor ações filantrópicas. 
 
FORBES 
 
Menos abrangente, o famoso ranking da revista norteamericana Forbes mostra número menor 
de bilionários no País: 30. Seu último levantamento dos mais ricos do mundo, divulgado em 
março, mostra que o total de brasileiros com patrimônio acima de US$ 1 bilhão saltou 66,7%, 
de 18 para 30, em apenas um ano. Este grupo tem patrimônio global de US$ 131,4 bilhões, 
6% do Produto Interno Bruto (PIB, a soma das riquezas produzidas), que foi de R$ 3,67 
trilhões em 2010. 
 
A Forbes explica que o aumento expressivo de bilionários brasileiros se deve à adoção de 
regras mais duras para a divulgação do patrimônio, além da valorização do real. Pelo segundo 
ano seguido, o empresário Eike Batista foi o brasileiro melhor colocado no ranking, em 8º 
lugar, mesma posição de 2010, com riqueza avaliada em US$ 30 bilhões. Recentemente, 
Batista prometeu superar o mexicano Carlos Slim, dono da America Movil (Claro, no Brasil), 
mais rico do mundo, com US$ 74 bilhões. 
 
Levantamento feito em 25 países e divulgado mês passado pela auditoria internacional Deloitte 
mostra que os ricos estão ficando mais ricos, sobretudo nos países emergentes. A expectativa 
é que investimentos controlados pelas famílias mais ricas, concentradas na Europa e EUA, 
mais que dupliquem para US$ 202 trilhões até 2020, ante US$ 92 trilhões este ano. E o total 
de famílias com US$ 1 milhão ou mais nas nações em desenvolvimento vai mais que dobrar, 
para 10 milhões. (Colaborou Jorge Freitas). 
 
 



 
 

 
 
14º lugar em desenvolvimento 
 
O Brasil ocupa o 14º lugar no ranking de desenvolvimento dos países que fazem parte do G-20 
(grupo que reúne as maiores economias do mundo), segundo indicador divulgado ontem pela 
Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). 
 
A classificação leva em conta nove quesitos que apontam o desenvolvimento da economia e da 
população dos países – como saúde, educação e renda, a partir de dados fornecidos pelos 
próprios governos à Organização das Nações Unidas (ONU). 
 
Foram considerados os dados de 19 países: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, 
Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, 
Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. 
 
A União Europeia, que também faz parte do G-20, não entrou no ranking. 
 
A pesquisa aponta a Austrália como líder em desenvolvimento, com 6,876 pontos, seguida por 
Alemanha (6,633 pontos) e França (6,521 pontos). O Brasil (4,276 pontos) aparece em 14º 
lugar, atrás de países como Argentina (5,104 pontos), em 10º, e Arábia Saudita (4,500 
pontos), em 13º. 
 
BRICS 
 
Segundo o ranking elaborado pela Anefac, o Brasil é o segundo país mais bem classificado 
entre os emergentes que compõem o grupo dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul). Nesta comparação, o País fica atrás somente da Rússia, que aparece em 11º lugar, com 
5,034 pontos. 
 
Para o Brasil se transformar definitivamente em um país desenvolvido, os coordenadores da 
pesquisa, Gianni Ricciardi e Roberto Vertamatti, defendem a necessidade de ações 



consistentes na educação e na distribuição de renda, fatores em que o País teve desempenho 
ruim. 
 
No quesito Saúde, o Brasil repete a posição geral e ocupa o 14º lugar no ranking da Anefac. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A-3. 
  


