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RESUMO 

 

Trata este estudo sobre a dinâmica de crescimento da riqueza e população dos 

indivíduos milionários - High Net Worth Individuals (HNWI), público alvo de Private 

Banking. A partir da análise de conteúdos de mercado e da academia, buscou-se 

evidências sobre os efeitos quantitativos nestes indivíduos dado um indicador de 

competividade do país, a remuneração do capital e um índice de desigualdade social, 

ainda que este não seja o cerne da pesquisa. Com informações de 18 países, de 2008 

a 2017, os modelos demostraram efeitos macroeconômicos distintos nessas variáveis, 

com características próprias em cada país, cuja compreensão pode ter valor à 

estratégia deste segmento bancário. 

 

Palavras-chave: Ricos, Investimentos, Bancos, Renda, Riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

 

This study deals with the dynamics of wealth and population growth of 

millionaire individuals - High Net Worth Individuals (HNWI), who are the target 

audience of Private Banking. From the analysis of market and academic contents, was 

sought evidence on the quantitative effects on these individuals given an index of 

country’s competitiveness, remuneration of capital and a gauge of social inequality, 

even though this is not the main purpose of the study. Using information gathered from 

18 countries from 2008 to 2017, the models showed different macroeconomic effects 

on these variables, with peculiar characteristics of each country, which understanding 

can provide value to the strategy of this banking segment.  

 

Keywords: Rich, Investments, Banks, Income, Wealth. 
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1 INTRODUÇÃO 

A riqueza acumulada globalmente pelos High Net Worth Individuals – HNWI, 

público alvo para as estratégias de Private Banking, ultrapassou os U$70 trilhões 

(2017), com crescimento estável ao longo dos últimos anos. Este estudo tem como 

objetivo principal observar a dinâmica dessa população (e sua riqueza) com base na 

evolução das variáveis pressupostas, buscando criar uma informação útil para ser 

usada como insumo ao desenvolvimento de estratégias de modelos de atendimento 

e relacionamento ao segmento de Private Banking. 

Segundo a consultoria PWC (2011, p. 9), a prosperidade deste crescimento 

está relacionada à dois fatores, que serão as principais hipóteses norteadoras neste 

estudo. O primeiro está devidamente relacionado ao empreendedorismo, inovação e 

otimização da produção, que torna a economia mais eficiente na geração do produto. 

O segundo fator é atrelado a concentração de renda, que é determinada pelas 

estruturas de distribuição e riqueza, bem como os respectivos impactos causados por 

uma política de impostos (ou ausência dela) em cada país. 

Para mensurarmos os dados referente ao primeiro fator, usaremos como proxy 

o indicador de competitividade de um país, o Global Competitiveness Index (GCI), 

publicado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial.  Para o segundo fator, 

recorremos a dados macroeconômicos, obtidos prioritariamente pelo Banco Mundial 

e em sua ausência, diretamente de agências locais e demais bases públicas. 

O trabalho inicia com uma revisão teórica sobre segmentação bancária, com 

uma breve contextualização do mercado de private banking e o público HNWI. Na 

segunda parte, os dois fatores da hipótese são relacionados às teorias de crescimento 

econômico, competitividade, bem como às estruturas de formação de riqueza e 

distribuição de renda. Em seguida, os dados são apresentados, analisados e os 
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modelos propostos, por meio de regressões em painel. Por fim, os resultados e 

conclusões são discutidas, encerrando com as considerações do autor. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 O tema tratado exigiu uma cobertura um pouco mais ampla, com abordagem 

sobre os aspectos mercadológicos, negociais e teorias, que permeiam diversos 

campos econômicos. Assim, a revisão teórica parte de um olhar sobre os modelos 

bancários destinados a este público, sua origem, características e evoluções, 

buscando evidências de seu crescimento na literatura clássica, bem como a 

fundamentação de conceitos atrelados a competitividade, formação de riqueza e a 

interação destas variáveis. 

2.1 SEGMENTAÇÃO BANCÁRIA 

É possível identificar, na literatura recente, estudos sobre concorrência 

bancária e o grau de competição do mercado, de onde se extrai que o mercado 

bancário brasileiro, por exemplo, não experimenta uma concorrência perfeita e possui 

uma estrutura concentrada (RIBEIRO, 2015, p. 2). Assim, as instituições bancárias 

buscam alternativas para se diferenciar, adotando como uma de suas estratégias 

centrais a segmentação de clientes. 

A segmentação consiste em classificar o cliente conforme determinada 

característica, de forma a tornar mais assertiva a atuação junto aos grupos. A definição 

amplamente usada é de Kotler (2000, p. 228), que afirma que segmentar é “ criar um 

grupo de clientes que compartilham um conjunto semelhante de necessidades e 
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desejos”. No setor bancário, o foco histórico tem sido em ampliar o número de clientes 

(market share), porém mais recentemente, verifica-se o movimento conjunto de 

ampliar a retenção desses:  

 

“Para reter os clientes, as instituições financeiras devem atender às suas 
necessidades não apenas uma vez em toda sua vida. Isso significa construir 
relacionamentos contínuos com os clientes e procurar entender as 
necessidades de cada estágio de seu ciclo de vida” (HARRISON apud 
CHAVES, 2001, p. 2). 

 

Ainda que existam classificações mais sofisticadas, dentre as formas mais 

comuns de segmentação, as características de renda e volume de investimentos de 

um indivíduo são as mais comumente utilizadas, em razão da simplicidade de 

agrupamento. Adicionalmente, os clientes de mais alta renda, em geral, costumam ser 

prioritários na estratégia bancária, pelas oportunidades de geração de negócio e maior 

retorno financeiro às instituições, como ressalta Cocca (2008, p. 5), que traz 

evidências sobre este ser um segmento rentável e com grande oportunidade de 

prospecção pelas instituições.   

 A Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA), que reúne informações dos clientes das diferentes instituições do país, 

considera Private Banking como a estrutura de atendimento e relacionamento 

dedicada àqueles indivíduos (separadamente ou em grupos econômicos) com 

investimentos acima de R$3milhões, permitindo ainda às instituições financeiras a 

flexibilidade para ajustar o critério de enquadramento. Mundialmente, também não há 

consenso entre o que caracteriza um cliente dessa natureza, conhecidos como High 

Net Worth Individuals - HNWI, sendo possível encontrar citações que mencionam o 

volume de investimentos superior a U$1milhão (em geral), outras com U$500mil 

(GRZESKIEWICS-KOZLINSKI, 2010, p. 2) ou ainda parâmetros semelhantes, porém 

em medidas monetárias local (MCKINSEY, 2017, p. 6).  Há ainda subsegmentos: 
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“HNWI são definidos como aqueles que possuem U$1milhão ou mais em 
ativos, excluindo a residência primária, artigos colecionáveis, de consumo ou 
duráveis; 

ULTRA - HNWI são definidos como aqueles que possuem U$30 milhões ou 
mais em ativos, excluindo a residência primária, artigos colecionáveis, de 
consumo ou duráveis; 

Milionários Mid-tier são HNWIs que possuem entre U$5milhões e U$30 
milhões.” (MERRIL LYNCH, 2009, tradução nossa, p. 3) 

2.2 O SEGMENTO HNWI  

Como introduzido anteriormente, a riqueza acumulada globalmente pelos 

HNWI ultrapassa os U$70 trilhões, com aproximadamente 18 milhões de pessoas e 

um crescimento 10,6% somente no ano de 2017 (CAPGEMINI, 2018, p. 5), possuindo 

grande concentração nos países da América do Norte e Ásia, com representação de 

mais de 70% de todo mercado. Sob uma outra ótica, a consultoria WEALTH- X (2019, 

p. 1) estima em seu modelo econométrico, denominado Wealth and Investable Assets 

Model, uma população de 22,9 milhões de pessoas HNWI (entre U$1milhão e 

U$30milhões), com um montante de ativos de aproximadamente U$61,3 trilhões.  

Segundo o estudo da WEALTH-X (2019, p. 12), esses números evoluíram 1,8% 

em 2018, porém com uma tendência de crescimento médio anual global de 6% até o 

2023, onde a população alcançaria 30,1 milhões de pessoas e U$82,2 trilhões. Neste 

sentido, os destaques estão na região Ásia-Pacífico, com a China, que é a única 

representante das maiores economias também entre os Top-10 em fast-growing. No 

Brasil, a estatística divulgada pela ANBIMA (2017, p. 1) em seu relatório anual, estima 

o valor de R$831,6 bilhões em ativos, agrupados em 54,1 mil grupos econômicos (na 

data de publicação valia a regra vigente até janeiro de 2019, com requisito mínimo de 

investimentos na ordem de R$1 milhão). 
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Porém, verifica-se uma lacuna de estudos, sobretudo no Brasil, que apontem 

quais fatores efetivamente contribuem para a rentabilidade desses clientes (bem como 

em qual medida), ainda que haja estudos que abordem o retorno do segmento 

bancário.  De modo geral, entre os fatores ou drivers que compreendem a 

rentabilidade, a eficiência e o crescimento do segmento bancário estão o tamanho do 

banco, especialização, composição dos ativos geridos, montante de recursos geridos 

por empregado, salários e força de capital (BURGSTALLER e COCCA, 2010, p. 17). 

Há autores também que trazem à luz evidências de que a performance deriva de um 

conjunto de fatores externos de macroeconomia e da própria indústria, como também 

aqueles inerentes à própria instituição (TITKOA-SKVARCIANY-JUREVICIENE, 2016, 

p. 121). 

Diversos outros fatores abordados pela literatura em relação ao crescimento do 

setor estão vinculados à diversificação de ativos (VALVERDE-FERNÁNDES, 2007, p. 

4), os quais poderiam determinar o nível de especialização no relacionamento - 

inclusive com uma relação negativa entre a rentabilidade e o indicador 

AuM/empregados, sugerindo uma medida de eficiência (COCCA e GEIGER, 2007, p. 

7). Ressalta-se que o conceito de rentabilidade é expresso em termos de 

competitividade, eficiência, produtividade e retorno (BIKKER - BOS, 2008, p. 2). 

No aspecto comportamental, Sarma-Narender (2018, p. 14) explana sobre a 

relevância destas questões que podem influenciar na tomada de decisão dos 

investimentos. Para Okech-Mukoba (2016, p. 720) e Hira-Loibl (2006, p. 71), por 

exemplo, a diferença de gêneros podem impactar no comportamento de investimentos 

dos indivíduos, enquanto Julia-Mathai (2002, p. 89) acrescenta as características 

referentes à idade. A aversão ao risco e senso de utilidade também são considerados 

relevantes, em razão da intuição de racionalidade, onde o investidor sempre buscará 

maximizar seus lucros, minimizando os riscos (VON NEUMANN-MORGESTERN, 

1947, p. 8). 
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Além do interesse comercial bancário, estes clientes apresentam outras 

características especiais. Neste aspecto, a Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD, 2008, p. 4) ressalta o papel fundamental do HNWI na 

sociedade, a medida em que promove grande arrecadação de impostos. De acordo 

com a organização, 0,1% do setor é responsável por quase 8% da arrecadação total. 

Considerando os 5% maiores contribuintes, a arrecadação chega a 60% nos EUA.  

2.3 PRIVATE BANKS E WEALTH MANAGEMENT ARMS (WMA) 

O desenvolvimento de serviços financeiros tem sua origem na necessidade de 

clientes multimilionários, cujas fortunas eram oriundas de recursos antigos (old 

money), acumulados através de heranças, propriedades, posses de terras e dinastia 

de manufatura e extração. O objetivo, inicialmente oferecido por casas hoje 

centenárias em Private Banking, era principalmente proteger os investimentos, 

acumular, crescer e transferir por gerações (BEAVERSTOCK, 2012, p. 868). 

A partir do início dos anos 80, com o movimento de regulação, os bancos 

enxergaram uma oportunidade para tornar os investidores mais ativos (LANGLEY, 

2006, p. 920), utilizando da tecnologia e outras metodologias (gerenciamento de 

risco/Credit Scoring), embarcadas em um movimento de financeirização da economia 

(MARTIN, 2003, p. 25). Surge assim, o novo modelo de relacionamento com esses 

clientes, com característica de gestão mais ativa sobre os investimentos, chamado de 

Wealth Management. 
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2.4 PRIMEIRO FATOR DE CRESCIMENTO: INCENTIVOS AO 

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO 

De forma mais ampla, talvez pudesse ser mais apropriado chamar este de um 

fator de desenvolvimento e não, simplesmente de crescimento (relacionado a riqueza 

e população), como Schumpeter (2017, p. 19). Em sua obra sobre a teoria do 

desenvolvimento econômico, o autor defende o papel do empreendedor (ou ato 

empreendedor, como define), com suas ideias inovadoras, o combustível para 

períodos de prosperidade na sociedade, por meio de sua combinação mais eficiente 

de capital e trabalho. Dessa forma, os ciclos econômicos seriam marcados por 

períodos transitórios, entre a absorção do mercado pelas inovações ou melhorias dos 

processos dos produtos antigos (que levam a redução do investimento e empregos) e 

novas tecnologias, alternando em recessão e prosperidade...ou seja, um obstáculo 

normal para consumo, renda nacional e per capita. Para Schumpeter (1997, p. 11), as 

características sucessórias são também relevantes, onde o topo da pirâmide dos mais 

ricos seria um hotel com hóspedes passageiros, cujos herdeiros nem sempre 

conseguiriam aumentar ou manter a fortuna recebida, uma vez que os fatores que 

levaram ao sucesso não são passíveis de transmissão. 

Assim, a tecnologia tem um impacto importante nos fatores de produção, capaz 

de mudar seus níveis e dessa forma, o lucro extraordinário, tão desejado pelos 

empreendedores (SCHUMPETER, 2017, p. 35). Essa relevância foi explicitada por 

SOLOW (1957, p. 85), quando incluiu esta variável na equação de crescimento 

econômico. Essa definição leva a intuição de como o desenvolvimento econômico 

está ligado ao crescimento da economia. Segundo FEITOSA (2011, p. 31), a inovação 

e o conhecimento passam ser concebidos como os principais fatores que definem a 

competitividade e o desenvolvimento dos países. Ferreira et al. (2017, p. 88), estuda 

a relação entre o empreendedorismo, inovação e competitividade, concluindo que o 

impacto está relacionado diretamente ao estágio da economia do país. 

Inovação, entre diversas possibilidades, pode ser entendida como um 

instrumento para construção de vantagem competitiva e assim, uma determinante 

para um melhor desempenho (KOC & CEYLAN, 2007, p. 110) e geração de riqueza 

(DRUCKER, 1985, p. 36). Nessa linha, Turok (2004, p. 1079), complementa que 
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regiões onde há condições favoráveis ao empreendedorismo e cultura sustentável, 

sua competitividade pode ser alavancada, com reflexo no aumento de investimentos 

e atração de mão de obra qualificada. 

Competitividade, de acordo com Schwab (2018, p. 11), pode ser definida como 

o conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam o nível de produtividade 

em qualquer economia, que resulta na capacidade de gerar renda e retornos nos 

investimentos, de forma a explicar o potencial para o crescimento econômico. Esta 

estrutura, definida como Global Competitiveness Index (GCI) pelo Fórum Econômico 

Mundial, se configura em doze pilares: Instituições, Infraestrutura, Ambiente 

Macroeconômico, Riqueza e Educação Primária, Educação Elevada e Treinamento, 

Eficiência no Mercado de Bens, Eficiência no Mercado de Trabalho, Desenvolvimento 

do Mercado Financeiro, Tecnologia, Tamanho de Mercado, Negócios Sofisticados e 

Inovação. O Global Competitiveness Index (GCI) foi utilizado por Ferreira, Fernandes 

e Ratten (2014), como variável dependente para explicar os impactos do 

empreendedorismo e inovação na competitividade, demonstrando os efeitos positivos 

deste pensamento no desenvolvimento da economia do país.  

2.5 SEGUNDO FATOR: ESTRUTURAS DE CONCENTRAÇÃO DE RENDA E 

RIQUEZA (E AS LIMITAÇÕES DO ESTUDO) 

Em 1955, Simon Kuznets, publicou em seu artigo “Economic Growth and 

Income Inequality” sobre o crescimento e renda e distribuição, em sua famosa teoria 

de que o desenvolvimento econômico de um país seria acompanhado inicialmente de 

um aumento na desigualdade de renda, seguida por uma queda, inverted U - shaped, 

em virtude da necessidade de qualificação da mão de obra. Segundo o autor, entre 

as forças que acentuam a desigualdade de renda está a capacidade de concentração 

de recursos nas classes do topo da pirâmide, ou seja, as faixas mais elevadas são 
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capazes de acumular cada vez mais recursos, à medida que nas classes mais baixas, 

essa possibilidade é quase zero. Conforme o estudo, sem a interferência de ações 

legais e políticas, isso gera um efeito acumulativo no longo prazo. Essa relação é  

expressa (ALVAREDO, ATKINSON, PIKETTY, SAEZ, 2013, p. 16) pela fórmula 

Harrod-Domar-Solow de acumulação de riqueza no longo prazo, 𝛽 =  , onde 𝑠 é a 

saving rate e 𝑔 corresponde a taxa de crescimento (per capita real e população), 

deixando a intuição de que quanto maior sua capacidade de poupar, maior sua 

acumulação, em especial a economias com baixo crescimento.  

Em sua publicação, Solow (1956, p. 79) contribuiu sobre a dinâmica de 

crescimento econômico, onde é possível observar os impactos de uma decisão trivial 

de poupar e consumir sobre o estoque individual de capital (𝑘), bem como o conceito 

da influência das mudanças tecnológicas como fator de escala na função de renda, 

representada pelas forças de capital e trabalho, Y: f(K,L). Na década seguinte, Stiglitz 

(1969, p. 390) trouxe novas contribuições sobre o aspecto da distribuição entre os 

indivíduos, reforçando a ideia de que economias fora do equilíbrio estável (SOLOW, 

1956, p. 73) propiciam a uma distribuição de riqueza menos igualitária, onde aqueles 

mais ricos cresceriam continuamente. Outros trabalhos trazem evidências empíricas 

sobre a teoria neoclássica de crescimento, como Lucas (1988, p. 39) e Barro (1990, 

p. 22), cujos estudos não serão aprofundados neste trabalho. 

Na época da publicação de seu trabalho, Kuznets (1955, p. 27) já alertava sobre 

escassez de dados que permitissem uma análise mais apurada, em especial a regiões 

subdesenvolvidas, como América Latina, África e Ásia. Essa conclusão ainda 

permanece em estudos mais recentes, como adverte o projeto World Income 

Database (ALVAREDO, ATKINSON, PIKETTY, SAEZ, 2019). De acordo com o site 

oficial, que agrupa uma extensa base de dados sobre desigualdade, quando 

começamos a abordar o estudo sobre a distribuição de riqueza, a questão dos dados 

fica ainda mais complicada.  Afirma que, mesmo nas condições atuais de informação 
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é impossível uma análise mais consistente sobre a distribuição global de riqueza, mas, 

as evidências obtidas até então, demonstram que a riqueza é muito mais concentrada 

que a renda. Para Jones (2015, p. 35), a dificuldade de estudar a formação de riqueza 

está na característica de ser acumulativa no tempo, além da ausência de dados 

consistentes, como aqueles oriundos das autoridades fiscais, em casos de estudo 

sobre evolução de renda. Ressalta ainda que as fontes baseadas em pesquisas nem 

sempre são confiáveis, uma vez que não é possível saber se de fato o indivíduo estava 

disposto a compartilhar toda a informação. Observa-se dessa forma que a academia 

evidencia diversos entraves a dados seguros sobre riqueza (e seus indivíduos), uma 

vez que há uma grande dependência de dados fiscais oficiais, nem sempre 

disponíveis. Outras fontes, como pesquisas e publicações independentes são 

eventualmente utilizadas, porém, como alertado acima, sempre com desconforto 

sobre a confiabilidade dos dados. Dessa forma, abre-se um espaço para publicações 

independentes, como consultorias, instituições financeiras e revistas especializadas 

(como a Forbes), que se dispõe por meio de modelos próprios a contribuir para o 

estudo do público HNWI. 

Assim, mensurar concentração de riqueza não é uma tarefa fácil. Mas antes, o 

que seria riqueza? De acordo com Solow (2014, p. 2), riqueza de uma pessoa é soma 

de todos os seus ativos, menos o total de suas dívidas - todos a preço de mercado, 

em geral. O conceito de capital, por Piketty (2014, p. 57), é um pouco mais complexo, 

pois abrange o uso como fator de produção. Neste caso, parte desses bens podem 

gerar algo (máquinas, por exemplo), enquanto outras não, como quadros e joias. 

Especificamente em ativos financeiros, esse aspecto pode ser ainda mais ingrato, 

pode conta de sua exposição a volatilidade de mercado, afirma o autor. 

De acordo com Piketty (2014, p. 217), para avaliar a dinâmica da riqueza, uma 

das formas é dividir a riqueza (aqui no formato de Renda Nacional) pela taxa de 

crescimento. Em seu trabalho (que resultou/resulta na base de dados do WDI), essa 

relação no longo prazo favorece o aumento da acumulação de riqueza. Segundo o 
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autor, a parte de cima da equação está sujeita a remuneração (r), que historicamente 

tende a ser maior do que a taxa de crescimento. Assim, a fatia renda dada pela fatia 

gerada pelo capital seria cada vez maior em relação àquela gerada pela produção, 

dada pelo crescimento (g) da população e produtividade, o que favorece de forma 

desproporcional aqueles com mais disponibilidades, movimento este chamado por 

Solow (2014, p. 3) como "rich-get-richer dynamics". Para ilustrar, o autor cita que nos 

EUA o TOP 10% mantém 70% de toda riqueza, metade do que o TOP 1% possui. Na 

Europa, esse mesmo percentil é dono de 25% do capital, enquanto a classe média 

detém 35%. 

Jones (2015, p. 37), propõe um modelo (1) no qual a concentração de riqueza 

individual, em equilíbrio parcial, segue uma distribuição de Pareto1. O autor utiliza a 

proposição principal dada por Piketty (2014, p. 464) de “𝑟 - 𝑔”, onde a desigualdade 

de riqueza no topo da cadeia está ligada a diferença entre taxa de juros (𝑟) e taxa 

média de crescimento médio da riqueza (𝑔), é complementa com uma variável de 

imposto (𝜏) e uma parcela de consumo (𝛼) como definição da taxa de crescimento 

exponencial para a riqueza normalizada (total de riqueza por indivíduo) e parte inferior 

da relação, em uma composição da taxa de crescimento da população (𝑛) e uma 

probabilidade constante de morte (𝑑), a qual implicitamente, representa uma 

distribuição da idade, que exponencialmente é dada por Pr[𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 > 𝑥] =  𝑒 ( )𝑥. 

Assim, seguindo o conceito de Pareto, temos um crescimento exponencial sobre uma 

distribuição ocorrendo ao longo do tempo, que o autor define como indicador de 

desigualdade de Pareto (𝜂 ): 

 

𝜂 =  
.
          (1) 

 
1 Segundo Jones (2015), desigualdade de Pareto no contexto de riqueza segue a mesma lógica de desigualdade de 
renda, que representa o “crescimento exponencial que ocorre sobre uma distribuição exponencial ao longo do 
tempo”.  De acordo com o autor, dado o expoente de Pareto (𝜂), é possível definir a fração de riqueza destinada 
aos top p percentis =  (100/𝑝) . 
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onde: 

𝑟 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 

𝑔 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 

𝜏 = 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎  

𝛼 = 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 

𝑑 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒 

A intuição é de que um aumento em 𝑟 − 𝑔 influenciará no aumento da 

acumulação de riqueza, enquanto que um aumento do imposto pode balancear o 

aumento da desigualdade de riqueza, como argumentado por Piketty (2014, p. 478), 

quem considera que um aumento na população também pode ser positivo na redução 

da desigualdade, uma vez que suaviza o efeito herança o dividir por mais indivíduos 

(o inverso é também verdadeiro). No entanto, outros fatores precisam ser 

considerados na dinâmica de acumulação de riqueza dos mais ricos, como 

exemplifica Jones (2015, p. 39): legado, taxação progressiva, mobilidade social, 

dinâmicas de transição e todo os efeitos de choques micro e macroeconômicos. 

3. DADOS 

Como observado durante a pesquisa realizada, em geral, os dados sobre 

evolução dos indicadores do segmento de Alta Renda e Private Banking, são 

fornecidos por consultorias e revistas especializadas, que se dedicam a publicações 

anuais, conhecidas como Wealth Reports. Destaco as empresas as PWC, Deloitte, 

Forbes, KPMG, Knight Frank, MCKinsey, Boston Consulting Group e Capgemini, 

sendo esta última, escolhida como base de informação para as variáveis a serem 

explicadas no estudo, pelo acesso mais intuitivo aos dados e amplitude, ainda que, 
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todos os demais aqui citados foram utilizados direta ou indiretamente neste 

documento. 

Para a proposta do estudo sobre a influência de fatores de competitividade 

(primeiro fator), usaremos o Global Competitiveness Index (GCI), do Fórum 

Econômico Mundial, que engloba diversos determinantes em um único indicador. Os 

demais dados, buscando compreender a remuneração do capital e comportamento 

da desigualdade social (segundo fator), as variáveis foram extraídas de bases oficiais 

como Banco Mundial, OECD, IMF, Euro STAT e empresas especializadas, com 

Trading Economics, Economena e CEI, com base cambial em dólares americanos. Os 

demais indicadores aqui são representados pela Taxa de Juros, Mercado de Capitais 

(Capitalização de Mercado – “Mkt Cap”), Pib per capita (inclusive ajustado ao poder 

de compra – PPP) e índice de GINI. 

  

3.1 QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS HNWI E RIQUEZA ACUMULADA – THE 

WORLD WEALTH REPORT 

 

Publicado pela primeira vez em 1997, o World Wealth Report é um dos 

principais benchmarks do mercado, resultado de uma pesquisa com mais de 2.600 

indivíduos HNW em 18 países. De acordo com o site da consultoria Capgemini, 

responsável pela produção, o material promove informações relevantes sobre a 

dinâmica da riqueza e HNWI, além de uma profunda análise sobre fatores 

macroeconômicos que impactam na indústria de Wealth Management. Os dados são 

apresentados em duas visões: População HNWI e Riqueza HNWI, devidamente 

agrupados por região. A amostra consiste em 18 países, no período de 2008 a 2017, 

os quais são apresentados em duas visões: População HNWI e Riqueza HNWI. 



26 
 

Ilustração 1 

Concentração da população e riqueza global HNWI  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Ao final de 2017, os países analisados contavam com 13,5 milhões de pessoas 

com mais de U$1milhão em ativos líquidos, compondo uma riqueza total de pouco 

mais de 55 trilhões de dólares e representando 78,5% da riqueza global estimada para 

o segmento pela consultoria. Aproximadamente 38% estão concentrados nos Estados 

Unidos (conforme demostra a Ilustração 1), seguido de Japão (15%) e Alemanha 

(10%), sequência que também se observa quando analisado a quantidade de pessoas 

HNWI, que somados, estes países representam 9,8mil indivíduos ou 72% da amostra. 

Os dados apresentam distribuição normal, segundo o teste de normalidade Jarque-

Bera.  

 

Tabela 1: 
Análise descritiva da riqueza HNWI (U$ bi) 

 

 
Fonte: Capgmemini 

 
 
 

Tabela 2: 



27 
 

Análise descritiva da população HNWI (U$ mil) 
 

 
Fonte: Capgmemini 
 

Durante o período, todos os países (com exceção dos Emirados Árabes 

Unidos) apresentaram alta, como demostrado no gráfico 1. Conforme a tabela 1, o 

crescimento médio anual foi de 8,58% ao ano para o crescimento da riqueza (ou 

3,87% em termos reais), enquanto o número de pessoas milionárias cresceu 

7,44%aa, de acordo com a tabela 2. O destaque é dos países asiáticos, Hong Kong e 

Japão, com crescimentos reais médios de 9,45%aa para suas riquezas. Suíça e 

Holanda vão na sequência, com 7,91 e 7,42%aa, respectivamente. 

Sob o aspecto de crescimento da quantidade de milionários, Hong Kong e 

Holanda apresentaram crescimentos médios anuais superiores a 10%, seguidos de 

Japão (9.96%) e Estados Unidos (9,01%). Durante todo o período, Hong Kong evoluiu 

mais de 350%. 

Em uma análise mais criteriosa, ajustando a riqueza pelo PIB e a população 

em relação da população total, os países com maior evolução da fortuna são 

representados por Holanda (10,13%), Hong Kong (8,99%), Japão (8,89%) e Espanha 

(8,06%). Estes destaques também seguem sob o aspecto da proporção da população 

total, com Hong Kong (12,72%), Japão (8,86%) e Holanda (8,81%). Se observarmos 

o período integral, os mesmos países lideraram o crescimento, em forma relativa, em 

ambos critérios. 

No Brasil, seguindo a mesma tendência, o número cresceu em 40mil novos 

indivíduos (aumento de 30%) no período de dez anos. Já a riqueza acumulada, 

apresentou evolução de 47%, o que elevou a média por indivíduo para U$26,2mil. 

Com um crescimento médio anual de 4,69% em riqueza e 3,24% na quantidade de 

milionários, o país ficou abaixo da média amostral global (8,58% e 7,44%, 
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respectivamente) e também da média dos países emergentes do estudo (6,99% e 

5,20%), respectivamente. 

  

Gráfico 1: 
Crescimento da Riqueza HNWI (U$ bi) – 2008 a 2017 

 

 
           Fonte: Capgemini 

 
 

3.2 GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX (GCI) 

 
O material, publicado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, traz uma 

perspectiva dos países sobre a evolução de sua competitividade, com quase em 

indicadores de três categorias e doze pilares (dependentes entre si), de 137 países 

por todo o mundo. Segundo o autor (Schwab, 2018, p. 317), este conjunto de 

instituições, políticas e fatores definem o nível de produtividade de um país, onde quão 

mais alto, maior será a velocidade de crescimento ao longo do tempo. 
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Ilustração 2 

Composição do indicador de competividade (GCI) 

 

 
      Fonte: Fórum Econômico Mundial 

 

Neste indicador, de acordo com sua renda per capita (ajustada ao câmbio de 

mercado), cada país é classificado em um estágio de desenvolvimento (Fatores, 

Eficiência ou Inovação) e sua nota final é calculada a partir de uma ponderação, 

respeitando os pilares mais relevantes dado seu enquadramento. Adicionalmente há 

um outro ajuste, de acordo com as características de produção de cada país (extração 

ou bens e serviços, por exemplo), calculada da partir da representatividade de sua 

exportação nos últimos 5 anos. A estrutura final está demonstrada na Ilustração 2. 

Conforme tabela 3, os dados demonstram uma distribuição normal e pequenas 

mudanças ao longo do período analisado e Japão, com crescimentos médios anuais 

de 9,45% para suas riquezas. Com exceção do Canadá, França, África do Sul (maior 

retração, de 2,03%) e Espanha, todos os demais países evoluíram no indicador 

durante o período, sendo o maior crescimento dos Emirados Árabes (13,18%). 
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Tabela 3: 
Análise descritiva GCI por país (nota final) 

 

 
  Fonte: Fórum Econômico Mundial  

 

Segundo os critérios do índice do Fórum Econômico Mundial, os países mais 

competitivos são Suíça (5,86), Estados Unidos (5,85) e Singapura (5,71). Em 

contrapartida, México (4,44), África do Sul (4,32) e Brasil (4,14), ocupam as últimas 

posições. O maior ritmo de crescimento foi registrado na Rússia, com média anual de 

0,84%, enquanto o México, retrai em 0,22. 

O Brasil o ocupa, entre os países da amostra, a pior nota em competitividade 

(4,14), ficando atrás de outros países emergentes, como África do Sul (4,32) e Rússia 

(4,64).  A maior nota do país foi registrada em 2012, com 4,40, mas na sequência 

registrou uma queda e encerrou o período de dez anos praticamente estável (4,13 – 

4,14). 

 

3.3 PIB PER CAPITA E PIB PER CAPITA PPP 

No período analisado, conforme tabela 4, os dados referentes ao PIB per capita 

indicam diversidade de tendências entre os países. É possível verificar países com 

crescimento superior a 45%, como os asiáticos Hong Kong e Singapura, e países que 

viram sua renda cair em mais de 20%, como os europeus Itália (-21,38%) e Espanha 

(-21,86%). Na América Latina, o maior crescimento da amostra foi no Brasil, com 

aumento de 11,76%. Em média, tanto a evolução dos países no período e na média 

anual foram estáveis, com 0,63% e 0,40%, respectivamente. 

A Suíça possui o maior valor (U$80,3), seguido dos Estados Unidos 

(U$50,5mil) e Singapura (U$57,8mil). Por outro lado, o país com menor renda da 

amostra é a África do Sul, com R$6mil por indivíduo. Nas próximas posições estão o 
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Brasil, com U$9,8mil e México, com U$8,9mil. Por outro aspecto, o Brasil foi o país 

que mais evoluiu no período entre os demais países emergentes, com média de 

crescimento superior, inclusive, à média anual de todos os países da amostra, que foi 

de 0,40% (Brasil: 2,47%). 

 
Tabela 4: 

Análise descritiva da população renda per capita (U$mil) 
 

 
Fonte: Banco Mundial 

 
Tabela 5: 

Análise descritiva da população renda per capita PPP (U$mil) 
 

 
 
 

Sob ótica do poder de compra, os dados ajustados pelo fator PPP (Power 

Purchase Parity), conforme tabela 5, sugerem uma situação pouco mais positiva, com 

somente Emirados Árabes com retração no período (-17,55%) e média anual de -

2,72%. Por esta medida, os maiores crescimentos estão em Singapura (31,17%), 

México (26,43%) e Brasil (22,98%). A maiores rendas são em Singapura (U$79,8mil), 

Emirados Árabes Unidos (U$65,6mil) e Suíça, com U$62,9mil. Os menores seguem a 

mesma distribuição, com África do Sul, México e Brasil.  
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O Brasil registrou crescimentos (médio e total) superior ao da amostra, tanto 

geral quanto frente aos demais países emergentes. 

O gráfico 2 demonstra a relação entre a riqueza do público HNWI (ajustada 

pelo PIB) e o PIB per capita, pelo poder de compra, comparados os períodos finais de 

2007 e 2018. Os países estão identificados por “bolhas”, cuja dimensão é 

representada pelo respectivo nível de competitividade. Uma análise objetiva 

demonstra uma concentração de países com as maiores competitividades nos 

quadrantes superiores de riqueza, sugerindo que países maiores resultados nesse 

indicador estão relacionados a maiores níveis de riqueza. É possível observar ainda 

uma tendência no sentido superior-direita, o que pode levar ao entendimento de 

maiores evoluções de competitividade foram acompanhadas de maiores riquezas e 

maior renda (poder de compra) de seus indivíduos. 

 

Gráfico 2: 
Relação riqueza HNWI (U$) x Renda per capita (PPP)  x Competitividade  

 

 
      
         Fonte: Capgemini, Banco Mundial e Fórum Econômico Mundial 
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Em uma análise sobre a relação entre competividade e renda per capita PPP, 

observa-se uma forte relação, com os dados distribuídos linearmente, em nível. 

No gráfico 3 é possível observar dois grandes blocos, no quadrante inferior 

esquerdo e quadrante superior direito. Países mais ricos, com renda superior a 

U$40mil, parecem estar associados a GCI superiores a nota 5. Da mesma forma, 

países com rendas inferiores a U$30mil, estão com referências às notas inferiores a 

4,70, onde estão localizados os países emergentes da amostra. 

 

Gráfico 3: 
Relação competitividade X renda per capita (PPP) 

 

   
Fonte: Capgemini, Banco Mundial e Fórum Econômico Mundial 

 

 
 

3.4 TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO  

 
Os dados buscam capturar a remuneração do capital. Conforme a tabela 6, o 

nível de taxa de juros durante o período apresentou fortes quedas nominais (exceto 
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Rússia, que subiu 1,8%), em média 204bps menor que o início dos registros. No 

entanto, de acordo com a tabela 7, em termos reais, houve aumento de 76bps, de 

uma média de - 0,96%aa negativos para - 0,20%aa. 

Durante o período, o Brasil foi o país com as maiores taxas de juros, em média, 

10%aa (3,7%aa em termos reais), enquanto Hong Kong adotou a menor taxa em 

média, nominal de 0,05%aa e real, de -3,0%aa. 

  

Tabela 6: 
Análise descritiva das taxas de juros nominal (%aa) 

 

 
Fonte: Banco Mundial/IPEA/ECONOMENA 

 
Tabela 7: 

Análise descritiva das taxas de juros real (%aa) 
 

 
Fonte: Banco Mundial/IPEA/ECONOMENA 

 

 
 

Os números de mercado de capitais, que representam o valor de mercado das 

empresas domésticas listadas (preço da ação multiplicada pela quantidade emitida), 

em dólares americanos no final de cada período, conforme descritos na tabela 8, 

indicam um crescimento em todos os países estudados (exceto Espanha, com 
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involução de 6,3%), com maior registro em Hong Kong (227%), atingindo o valor de  

U$4,3 trilhões. O maior mercado é dos Estados Unidos, U$32trilhões, com 

crescimento de 177% no período e média anual de 12,7%. Em termos gerais, a 

capitalização de mercado evoluiu em média 10,7% ao ano, mais que dobrando no 

período (112%). 

Os países que cresceram abaixo da média, além da Espanha (que retraiu), 

foram Itália (14,4%), Rússia (56,7%), Brasil (61,3%), México (78,1%), França (86,7%), 

Reino Unido (87,8%),  Suíça (91,57%) e Japão (99,72%). 

Durante o período da análise, o Brasil foi o país que apresentou os maiores 

níveis de juros reais (5,66%aa), fechando o período em 4,60%aa. Ao mesmo tempo, 

foi o país que apresentou a menor evolução no mercado de capitais, com 33,06%, 

diante de uma média dos demais países emergentes, que viram seus mercados se 

expandirem em aproximadamente 88% no mesmo período. 

 
Tabela 8: 

Análise descritiva da capitalização de mercado (U$bi) 
 

 
Fonte: Banco Mundial/ECB/CEIC/Trading Economics 

 

 
Ajustando os dados de mercado ao PIB de cada país, conforme tabela 9, é 

possível verificar um aumento significativo da Holanda (220%), atingindo um valor de 

mercado 1,3 vezes o PIB, com aumento médio de 10,88% ao ano. Esse movimento 

foi seguido pela maioria dos países, que ao mínimo dobraram de tamanho no período. 

Hong Kong, segue sendo o maior valor, atingindo em 2017 mais de 12 vezes o valor 

do PIB. 
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Tabela 9: 
Análise descritiva da capitalização de mercado ajustada pelo PIB (%) 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Entre os países da amostra, Espanha e Brasil foram os países com menor 

crescimento (16,9 e 33,1%, respectivamente). As médias de crescimento anuais foram 

respectivamente -2,65% e 0,26%. O Brasil ficou com média de 0,47%, com sua 

máxima registrada em 0,80%. 

3.5 ÍNDICE DE GINI 

O índice de GINI busca identificar o comportamento da distribuição de renda. 

Resultados perto de 0 indicam perfeita igualdade entre os indivíduos, enquanto 

números próximos a 100, a perfeita desigualdade (BANCO MUNDIAL, 2019).  

De acordo com os dados, em média, os países apresentaram uma variação 

estável no período, em 0,14%. No entanto, pontualmente, é possível identificar 

reduções (melhora no índice), como Rússia (-9,4%) e Bélgica (-8,27%), ao mesmo 

tempo que países como México e África do Sul, tiveram piora no índice (8,3 e 7,2%, 

respectivamente), conforme a tabela 10. 

Pela análise, Bélgica é que apresenta o melhor índice médio, com 26,4, 

enquanto África do Sul, a pior posição da amostra, com 71,90 médio durante o 

período. 
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O Brasil apresentou uma melhora no índice durante o período, em - 1,30%, 

movimento contrário aos demais países emergentes do estudo, que na média 

pioraram, em especial África do Sul (7,25%) e México (8,30%).  

 

Tabela 10: 
Análise descritiva índice GINI 

 

 
  

Fonte: Banco Mundial/OECD/WID 
 

3.6 CORRELAÇÕES 

Analisando a tabela de correlação entre as variáveis, tabela 11, é possível 

identificar uma forte correlação positiva entre população HNWI e capitalização de 

mercado (0,99), PIB (0,98) e como esperado, a riqueza (0,97). Verifica-se também 

uma correlação negativa comparando com competitividade e GINI (-0,72), em tempo 

que positivamente frente proporção de indivíduos ricos em relação a população total 

(0,96) e renda per capita PPP (0,96). 

Sob o aspecto da riqueza, há uma forte correlação com Capitalização de 

Mercado (0,98) e População Total (0,84).  
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Tabela 11: 
Correlações entre as variáveis (estatisticamente significavos em destaque) 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

4. MODELOS  

O modelo básico consiste em duas frentes. A primeira, conforme tabela 12, 

busca utilizar como variável a ser explicada a riqueza total dos HNWI e a segunda, a 

sua população. Ao todo, serão testados três modelos para cada versão e para que 

seja possível uma comparação mais eficiente entre os países, os dados foram 

ajustados pela respectiva população. Todas variáveis foram utilizadas em base 

logarítmica. 

Na primeira estimação, o “modelo 1” tem com variável explicativa a riqueza total  

de HNWI dividida pela quantidade de HNWI (riqueza média), confrontada com a 

variável de competitividade (GCI), taxa de juros real (r), a capitalização do mercado 

de capitais (Mkt Cap) e uma variável de desigualdade social (GINI). Devido à alta 

correlação entre GCI e GINI (-0,72), que poderia gerar problemas de 

multicolinearidade, os modelos 2 e 3 são testados controlando essas variáveis, 

buscando identificar qual o melhor ajuste.  Os dados de renda per capita não foram 
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utilizados, devido sua prévia ponderação no cálculo da variável GCI (como observada 

a alta correlação positiva de 0,98 entre as variáveis, conforme tabela 11). A 

expectativa é que em ambos modelos a variáveis exerçam elasticidades semelhantes 

(positiva ou negativa), diferindo apenas nas dimensões.  

Os dados dos 18 países, no período de 2008 a 2017 (amostra de 180 registros), 

foram empilhados e organizados no formato em PAINEL, balanceado. A estimação 

será realizada no método de one-way individual effects (2), a partir da criação de um 

conjunto de dummies para cada país (3), considerando as características individuais 

, sem ênfase às mudanças ao longo do tempo amostral.  

 

𝑌 = ∑ 𝐷 𝑎 + 𝑎 𝑋 + 𝑈                                                                                                   (2) 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑎 𝑋 + 𝑈                                                                                                   (3) 

 

Tabela 12: 
Modelos para riqueza HNWI 

 

 
    Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo Wooldridge (2017), quando as estimativas por efeitos aleatórias são 

rejeitadas pelo teste de Hausman (tabela 13), devemos utilizar aquelas produzidas 

pelos efeitos fixos. De acordo com o autor, esta rejeição significa que a principal 

hipótese da estimação por efeitos aleatórios (4), sobre a não correlação entre o efeito 

não observado ɑ  e cada variável explicativa, é falsa. 

 

𝐶𝑜𝑣 (𝑋 ,ɑ ) = 0, 𝑡 = 1,2, … , 𝑇; 𝑗 = 1,2, … , 𝑘.                                                               (4) 
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Tabela 13: 
Teste de Hausman – modelos para riqueza HNWI 

 

 
                                                      Fonte: Elaboração própria 
 

 
Para estimarmos a população HNWI, dividida pela população total, usaremos 

as mesmas variáveis e método, conforme tabela 14: 

 
Tabela 14: 

Modelos para população HNWI 
 

 
   Fonte: Elaboração própria 

 

Após aplicação do Teste de Hausman, tabela 15, também se rejeita a hipótese 

nula, indicando que o modelo mais apropriado é de efeitos fixos. 

 
Tabela 15: 

Teste de Hausman - modelos para população HNWI  
 

 
`                                        Fonte: Elaboração própria 
 

 
Para correção da heterocedasticidade, todos os modelos, foram estimados com 

erros robustos (White cross-section). 

5. RESULTADOS 

 Após aplicação do teste de Hausman para escolha dos modelos mais 

adequados entre efeitos fixos e aleatórios, os modelos foram estimados sob erros 

robustos, buscando controlar a heterocedasticidade. Os resultados foram organizados 
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nas tabelas 16 e 19, juntamente com os valores dos critérios de informação, R2 e 

estatística F. 

.5.1  MODELO PARA ESTIMAÇÃO DA RIQUEZA HNWI 

Após a estimação dos três modelos, o “modelo 2” (5), sem a variável do índice 

de GINI, foi o que apresentou os valores mais adequados segundo os critérios de 

informação (Akaike e Schwarz), segundo GUJARATI (2011), por estes terem 

alcançado os menores valores, como observado na tabela 16. Na análise dos 

coeficientes, a estimação demonstrou valores estatisticamente significativos a 95% de 

confiança para a variável GCI, enquanto taxa de juros real e Mkt Cap são significativos 

a 90%. O teste F também demostrou valores estatisticamente significativos.  

 

𝑙𝑜𝑔
 

çã  
=  𝛽 + 𝛽 log(𝐺𝐶𝐼) + 𝛽 log(𝑟 + 1) + 𝛽 log(𝑀𝑘𝑡 𝐶𝑎𝑝) + 𝑢 

 
           (5) 

 

Tabela 16: 
Resultados dos modelos para riqueza HNWI 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O modelo apresentou um alto R2 , indicando que uma variação das variáveis é 

acompanhada de uma variação de 99,3% na riqueza média. Ainda que o R2 (6) seja 
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apenas uma estimativa de quanto a variação de y é explicada x1, x2, ...., xk 

(WOOLDRIDGE, 2017, p. 216), é possível notar um valor elevado que demonstra uma 

relação quase linear, a qual pode ter sido causada, entre outros fatores, por alguma 

tendência na variável dependente (WOOLDRIDGE, 2017, p. 408), multicolinearidade 

das variáveis explicativas (WOOLDRIDGE, 2017, p. 339) ou ainda, pela variância dos 

erros, que pode não ser compensada dada a quantidade limitada da amostra 

(WOOLDRIDGE, 2017, p. 216). Para Gujarati (2011, p. 222) no entanto, o R2  

desempenha a evidência sobre a qualidade de ajustamento da amostra, mas com 

relevância restrita na análise do modelo de regressão. Adicionalmente, a ausência de 

estudos similares dificulta o efeito de comparabilidade dos resultados. 

 

𝑅 =  = 1 −             (6) 

 

Onde: 

𝑆𝑄 =  (𝑦 −  𝑦 )  

 

𝑆𝑄 =  (𝑦 − 𝑦  )  

 

𝑆𝑄 = (𝑦 − 𝑦 )  

 

𝑆𝑄 =  𝑆𝑄 + 𝑆𝑄   

 

 Na análise das correlações, já havia sido verificada a elasticidade positiva entre 

a riqueza HNWI e competitividade (tabela 10), que após controle das demais variáveis, 

também foi demostrada pela estimação. Segundo o coeficiente (7), com intervalo de 

confiança de 95%, com um aumento de 1% na nota de competitividade, a quantidade 

de riqueza média acumulada por esses indivíduos aumentaria em 0,70%. 

 A relação positiva com taxa de juros real também é verificada, sugerindo  que 

quanto maior o seu nível, maior a riqueza. Pelo coeficiente estimado, um aumento de 
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1% na taxa de juros (r+1) seria acompanhado de 0,45% na riqueza média. De forma 

similar, a capitalização de mercado exerce uma relação positiva com a riqueza média, 

onde um aumento de 1% neste mercado é seguido por um aumento de 0,3% na 

variável explicada. Neste caso, ambos com intervalo de confiança de 90%. 

 

𝑙𝑜𝑔
 

çã  
=  13,32 + 0,70log(𝐺𝐶𝐼) + 0,45 log(𝑟 + 1) + 0,30 log(𝑀𝑘𝑡 𝐶𝑎𝑝) 

 
  (7)     

 

 A tabela 17 representa os efeitos individuais capturados para cada país. Por 

meio da tabela 18, são apresentadas as correlações entre as idiossincrasias 

encontradas e demais variáveis, onde é possível observar que países valores 

positivos estão relacionados a baixos valores de GINI, assim como valores negativos 

são encontrados em países com maiores rendas per capita (PPP) e grau de 

competitividade. 

 

Tabela 17: 
 

Efeitos fixos individuais – Modelo para Riqueza HNWI 
 
 

 
                                                        Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 18: 
Efeitos fixos individuais modelo Riqueza HNWI – Demais correlações 

 

 
                                                                            Fonte: Elaboração própria 

 

5.2  MODELO PARA ESTIMAÇÃO DA POPULAÇÃO HNWI 

De forma semelhante às estimações para riqueza HNWI, o modelo para 

estimação da população mais adequado foi o “modelo 2” (8), com os menores valores 

atribuídos aos critérios de informação de Akaike e Schwarz. Os valores do teste F 

indicam que o modelo é estatisticamente significativo e o R2, sugere que 99,29% da 

variação da população é explicada pela variação das demais variáveis. Com intervalo 

de confiança de 95%, as variáveis de taxas de juros real e capitalização de mercado 

são estatisticamente significativas, conforme a tabela 19. Os valores referentes a 

competitividade não apresentaram valores estatisticamente significativos. 

 

𝑙𝑜𝑔
çã  

çã  
= −20,28 + 1,41log(𝐺𝐶𝐼) − 1,71 log(𝑟 + 1) + 0,46 log(𝑀𝑘𝑡 𝐶𝑎𝑝) 

 
(8)     

 

Ao contrário do modelo para estimação da riqueza, porém coerente a 

correlação demonstrada na tabela 10, a variável taxa de juros indica uma elasticidade 

negativa com a população de milionários, em relação a população total do país. Em 

outras palavras, quanto maior os juros, menor a quantidade de milionários, 

proporcionalmente. De acordo com o coeficiente, um aumento na taxa de juros real 

(1+r) impacta essa relação negativamente em 1,71%. Já sob o ponto de vista da 

capitalização de mercado, um aumento de 1% impacta a variável explicativa em 

0,46%. Outro ponto que não seguiu conforme a expectativa é que a variável sobre 

competitividade não apresentou valores estatisticamente significativos. 
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Tabela 19: 
Resultado dos modelos para população HNWI 

 

   
Fonte: Elaboração própria 
 

 
Tabela 20: 

Efeitos fixos individuais – Modelo para População HNWI 
 
 

 
           Fonte: Elaboração própria 
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Com relação as idiossincrasias do modelo para população HNWI, conforme 

tabela 20, é possível observar que há uma diferença no sentido oposto em relação ao 

modelo para riqueza. Desta vez, está positivamente relacionado a países mais ricos 

e alta competitividade, de acordo com a tabela 21. 
 

 
 

Tabela 21: 
 Efeitos fixos individuais modelo População HNWI – Demais correlações 

 

 
                                     Fonte: Elaboração própria 

6. CONCLUSÕES 

 

Segundo o estudo, ressalto algumas conclusões: 

 

i. A competividade do país exerce um efeito positivo na riqueza média por 

indivíduo. No entanto, o modelo não demonstra que há impacto sobre a 

proporção destes milionários em relação a respectiva população total. 

ii. Os juros reais exercem um papel distinto na riqueza média e na 

proporção de milionários de um país. Quanto mais alto, maior será a 

riqueza do indivíduo, porém, mas baixa será a proporção de milionários 

na respectiva população total. Em outras palavras, juros mais baixos, 

mais milionários, menor riqueza média. 

iii. O modelo de efeitos fixos é relevante, assim, cada país tem 

características próprias nessa dinâmica 

iv. Há uma elasticidade positiva entre o mercado de capitais (capitalização 

de mercado) e riqueza média e, de forma ainda mais relevante, na 

proporção de milionários do país. 

v. Em nenhum dos modelos foi possível identificar a relação da 

desigualdade social (medida pelo índice de GINI), tanto frente à riqueza 
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média, quanto na proporção de milionários no país. 

vi. A riqueza média e quantidade de milionários de um país parecem seguir 

variáveis macroeconômicas distintas. Assim, compreender as dinâmicas 

próprias pode produzir subsídios mais assertivos para as definições das 

estratégias de Private Banking. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo do tema proposto se demonstrou um enorme desafio ao longo da 

pesquisa. A literatura, aparentemente, está mais ancorada nas explicações sobre as 

distribuições de riqueza e renda no topo das pirâmides, sem nenhum corte específico, 

como o proposto pelo trabalho (indivíduos acima de U$1milhão). Tal deficiência se 

demonstrou também justificável, uma vez que a carência de dados (e sua 

confiabilidade) é mencionada em diversas publicações. 

Entre os pontos que carecem de atenção e que podem ter influenciado na 

estimação dos modelos: 

- Amostra reduzida para o método proposto (180 apenas). 

- Indicador de competitividade (GCI) já incorpora em seus cálculos 

diversos indicadores macros, com ponderações específicas dadas pela organização, 

que pode gerar problemas de multicolinerialidade nos modelos. Tal problema pode 

estar também presente nas estimações de riqueza e população (fonte de dados), uma 

vez que partem de modelos próprios (e não transparentes) das empresas 

especializadas. 

-  Endogeneidade das variáveis. 

-  Período analisado compreende, em sua grande parte, os efeitos e 

movimentos pós crise “subprime” no mercado americano, que afetou diversos 

mercados globalmente, de forma distinta na profundidade e no tempo. 

-  Pode haver diferenças mais acentuadas de acordo com o nível de 

desenvolvimento de cada país. 
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