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1.

Introdução.

Este livro é especialmente dirigido à classe média e média alta em geral (embora
certamente qualquer um possa obter muitos benefícios). Aquela classe
"crescente" à qual cada dia são colocados mais obstáculos por parte dos estados
para prosperar (impostos mais altos, regulamentos, burocracia, restrições à livre
iniciativa...).
Aqui não oferecemos a fórmula mágica de "como ficar rico em poucos meses" ou
algo semelhante, mas forneceremos algumas ideias para gerar renda passiva 1 e até
mesmo ser capaz de alcançar independência financeira daqui a muitos anos.
Para isso, não há outra "fórmula mágica" a não ser trabalhar, economizar e investir,
de maneira informada, pouco a pouco, continuamente ao longo do tempo, com
a ideia em mente de que esta é uma maratona, não uma corrida de 100m (é melhor
enriquecer lentamente do que ir à falência rapidamente). Devemos ter nossa
mente voltada para o longo prazo e, de preferência, manter nossas expectativas
baixas ou, pelo menos, controladas. A gestão e o controle das emoções são
fundamentais.
O mundo dos investimentos está muito ligado à psicologia, portanto, uma vez
assimilados vários conceitos/conhecimentos sobre o mundo dos investimentos, é
importante que estudemos algo sobre economia comportamental e os vieses
cognitivos que enfrentaremos como investidores. Incluímos uma seção inteira
sobre os vieses e erros de investimento mais comuns.
❖ “Abra sua mente”
A maioria dos ricos tem conselheiros financeiros que, com mais ou menos sucesso,
conseguem aumentar ou pelo menos manter a riqueza de seus clientes. Os pobres,
por outro lado, infelizmente, têm o suficiente para “pagar as contas” e mal têm a
possibilidade de economizar e investir. Mas há uma crescente classe média;

Renda passiva é qualquer receita que você recebe sem estar vinculada a seu trabalho. Ex.:
Rendimentos e juros de uma aplicação financeira.
1
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trabalhadores assalariados com um certo nível de qualificação (engenheiros,
profissionais de TI, médicos, advogados...), trabalhadores autônomos e até mesmo
empresários que não estão muito interessados no “mundo financeiro” porque o
veem como um mundo distante da realidade e com uma reputação muito ruim
(bem-merecida em alguns casos) e, portanto, não se deram ao trabalho de pensar
em todo o bem que suas economias podem fazer por eles próprios e pela
sociedade! A maneira de aumentar os salários dos trabalhadores de forma
sustentável ao longo do tempo é aumentar sua produtividade, e estes são
aumentados pelo acúmulo de capital na sociedade, ou seja, economizando e
investindo.
Neste livro não pretendemos encorajar ninguém a deixar seu emprego e começar
a viver de suas economias, mas sim a colocar suas economias para trabalhar, a
usá-las como uma fonte de renda além do trabalho. A longo prazo, se as coisas
forem feitas razoavelmente bem, é normal que essas economias proporcionem
uma renda maior do que a obtida por nosso trabalho, mas lembre-se de manter
as expectativas baixas.
É importante investir, mas isso deve ser feito a longo prazo, financiado com
economias que não precisaremos nos próximos anos e mantendo nossos pés
no chão. A este respeito, existe uma frase de Bill Gates bem precisa, é que as
pessoas tendem a superestimar os resultados que podemos alcançar a curto e
médio prazo, mas subestimam o que podemos alcançar a longo prazo.
Vemos muito disto com pessoas que iniciam projetos comerciais ou investem pela
primeira vez. Eles começam cheios de entusiasmo, alimentando expectativas,
acreditando que farão uma fortuna rapidamente, que tudo irá de acordo com seus
planos e, quando passam alguns meses e veem que os resultados não são os
esperados, com os primeiros contratempos, o pêndulo balança para trás e, o que
antes era positivo, agora é negativo e eles não acreditam que a situação possa ser
revertida. Eles jogam a toalha e, então, isso acontece com eles como o gato de
Mark Twain: um gato que se queima ao pular em um fogão em chamas nunca mais
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pulará em um fogão em chamas, mas também não pulará em um fogão frio. Em
outras palavras, eles decidem que essa coisa de investimentos não é para eles.
Essas pessoas nunca mais perderão dinheiro investindo, mas também não o
ganharão. No mundo dos investimentos, como no mundo dos negócios, é preciso
ter, acima de tudo, paciência.
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