
Aumenta número de milionários no mundo em 2005  
 
Países emergentes ajudam a elevar o total de ricos para 8,7 milhões, cuja fortuna cresceu 
8,5%, para US$ 33,3 tri  
 
Brasil já tem mais de 109 mil pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão, aponta 
pesquisa realizada pelo banco Merrill Lynch  
 
O número de milionários no mundo subiu 6,5% no ano passado, puxado pelo crescimento 
registrado nos emergentes, segundo relatório da consultoria Capgemini e do banco de 
investimentos Merrill Lynch. 
 
O número de pessoas que possuem mais de US$ 1 milhão em ativos financeiros expandiu-se 
para 8,7 milhões e a riqueza desse grupo aumentou 8,5%, passando a US$ 33,3 trilhões, 
segundo a pesquisa. 
 
Já no Brasil, o total de pessoas que têm mais de US$ 1 milhão em ativos cresceu 11,3% em 
2005, chegando a 109 mil pessoas. Outros emergentes, porém, registraram taxa mais alta de 
crescimento do número de milionários, como Coréia do Sul (21,3%) e Índia (19,3%). 
 
De acordo com o relatório, o fortalecimento do real em 2005 ajudou a aumentar as fortunas 
dos milionários, aliado à inflação controlada e ao superávit na balança comercial, que 
contribuíram para o bom desempenho da Bolsa de Valores. 
 
O número de milionários da região da Ásia-Pacífico cresceu 7,3%, para 2,4 milhões, superando 
o aumento registrado na América do Norte e na Europa. 
 
A África, o Oriente Médio e a América Latina, que têm cerca de 700 mil milionários, 
registraram a expansão mais acelerada, de cerca de 10%. 
 
Na América do Norte, o número de milionários aumentou 6,9%, passando a 2,9 milhões. 
 
"Os ativos das pessoas ricas continuam a crescer a um ritmo significativamente mais acelerado 
do que o PIB [Produto Interno Bruto] dos países", disse Eva Castillo, chefe da divisão de 
clientes privados da Merrill Lynch para o Reino Unido e a Europa. 
 
O relatório prevê que os ativos mundiais dos milionários incharão 6% durante cada um dos 
próximos cinco anos, alcançando US$ 44,6 trilhões. 
 
O relatório estima o total de milionários usando um modelo matemático, que leva em conta a 
riqueza total de cada país e sua distribuição. São analisados 69 países e territórios, que 
respondem por 98% do produto nacional bruto mundial. A residência primária dos milionários 
não é considerada no cálculo do valor dos ativos. 
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