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A forte desvalorização do real no ano passado diminuiu em 16% o número de brasileiros com 
mais de US$ 1 milhão. Pesquisa da Merrill Lynch e Cap Gemini Ernst & Young sobre os 
investidores de alta renda (com mais de US$ 1 milhão em ativos) mostra que, em 2002, havia 75 
mil milionários no país, 15 mil a menos que em 2001. O Brasil seguiu a tendência da América 
Latina, onde houve uma queda de 3,6% no número de ricos, que somam agora 270 mil pessoas.  
 
A renda dos ricos latino-americanos, entretanto, cresceu 2,7% no ano passado, atingindo R$ 3,6 
trilhões. "Eles adotaram uma estratégia mais conservadora e preferiram a renda fixa à variável", 
diz Carla Lualdi, diretora de clientes private da Merrill Lynch no Brasil. O crescimento de 1,5% do 
PIB do México e Brasil ajudaram a região que, por outro lado, foi prejudicada em função da crise 
do petróleo na Venezuela e problemas políticos e econômicos na Argentina.  
 
Já no mundo todo, apesar das adversidades, há cada vez mais ricos. O estudo revela que, no fim 
de 2002, os donos de fortuna somavam 7,2 milhões de pessoas, 2,1% além de 2001. A riqueza 
global no ano passado cresceu 3,6% , chegando a US$ 27,2 trilhões. A maioria dos milionários 
espalhados pelo mundo - cerca de 90% - têm entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões para investir e 
perto de 1% possuem mais de US$ 30 milhões em ativos.  
 
Esta, porém, foi a menor taxa de crescimento dos últimos sete anos - desde o primeiro 
levantamento realizado -, em grande parte influenciada pela redução do patrimônio dos ricos na 
América do Norte. A desaceleração da economia mundial e a forte queda das bolsas foram 
responsáveis por um crescimento mais tímido da riqueza global no ano passado. De acordo com o 
estudo, o mercado de ações mundial teve uma queda de 16,9% em 2002.  
 
A América do Norte foi a única região onde houve crescimento negativo - tanto do número, 
quanto do patrimônio dos milionários. Em 2001, havia 2,64 milhões de grandes investidores 
individuais nos Estados Unidos e, em 2002, eram 2,22 milhões, uma queda de 1,9%.  
 
A renda dos ricos norte-americanos também recuou: 2,1% (menos US$ 200 bilhões), ficando num 
patamar de US$ 7,4 trilhões. "É importante notar que a queda do patrimônio lá foi bem menor 
que a redução do índice Standard & Poors no ano passado, de 22%, o que permite concluir que os 
investidores dos EUA seguiram estratégias para preservar parte do patrimônio", diz Fernando 
Erhard, diretor da Merrill Lynch para o Mercosul.  
 
Já a Europa caminha na direção oposta. O continente concentra a maior população de ricos do 
mundo - um terço das grandes fortunas está lá. O patrimônio dos milionários europeus cresceu 
4,8% em 2002, chegando a US$ 8,8 trilhões. Além do maior volume, há também mais gente 
enquadrada nessa categoria. São 2,6 milhões de europeus de altíssima renda, uma elevação de 
3,9% em relação a 2001. "Além da alta diversificação, os europeus se beneficiaram da apreciação 
do euro e da libra esterlina", afirma Erhard.  
 
Apesar da contínua recessão do Japão, a Ásia teve o maior crescimento no patrimônio dos ricos 
entre todas as regiões. A alta foi de 10,7% e alcançou US$ 5,7 trilhões. Essa elevação bem acima 
dos patamares das demais regiões, ainda de acordo com o relatório, reflete o crescimento China, 
Coréia do Sul e Austrália.  
 
O estudo também procurou medir o impacto da nova realidade do mercado sobre o 
comportamento dos milionários. Segundo o diretor da Merrill Lynch, desde 2000, está em curso 
uma importante mudança no perfil dos investidores. "Com o recuo da bolsa e a retração da 
economia, eles estão mudando suas expectativas em relação ao gerenciamento da riqueza", diz 
Erhard.  
 



Nos anos de 1990, quando os mercados estavam em alta, os investidores tinham uma postura 
mais ativa e independente. Foi nesse período, também, explica o diretor da Merrill Lynch, que eles 
começaram a se aprimorar e buscar informações para investir. A partir de 2000, quando a 
performance da bolsa começou a decepcionar, eles passaram a ter restrições ao risco e uma 
preocupação maior com a preservação do capital.  
 
Agora, essa atitude está cada vez mais forte e transformou-se em verdadeira aversão ao risco - o 
que os levou a procurar aconselhamento profissional na hora de investir. "O que prevalece 
atualmente não é o gerencie por mim, mas o 'gerencie comigo'", diz Cláudia Lualdi. "Eles buscam 
no aconselhamento muita transparência, segurança e um alto nível de prestação de serviços."  
 
Além da preservação da riqueza e do gerenciamento de risco, outras preocupações dos milionários 
detectadas pelo estudo são o planejamento da herança, da aposentadoria e o impacto dos tributos 
sobre os ativos. A diversificação também entra na pauta dos milionários, que estão atentos aos 
investimentos alternativos, como os "hedge funds". Os recentes dados revelam que eles aplicam 
30% do patrimônio em renda fixa, 25% em depósitos à vista, 20% em ações, 15% em imóveis e 
10% em produtos alternativos.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2003. 


