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Aviso legal: Isenção de responsabilidade: O autor não tem qualquer relação com 
nenhuma das jurisdições introduzidas. Nenhuma listagem de um país deve ser 
vista como uma recomendação. Todas as informações contidas neste livro provêm 
de registros públicos, solicitações de contato com governos ou conhecimento 
privado de especialistas da indústria. Todas as informações contidas neste guia 
são fornecidas sem responsabilidade alguma. Eventuais links podem ser 
originários de afiliados. Nenhuma garantia de qualquer tipo está incluída de nossa 
parte para qualquer serviço, produto ou website linkado neste livro. 

 

Dedicado em primeiro lugar a todos os políticos que fazem necessário um livro 
como este. Infelizmente para vocês, continuaremos a ajudar pessoas a saírem do 
sistema. 

 

E certamente a você, porque a sua vida te pertence!  

  

  

https://settee.io/
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INTRODUÇÃO 

Caro Desafiante, 

Como você já deve ter lido no nosso site, somos viajantes perpétuos. Também 
conhecidos como nômades digitais, esse é um estilo de vida que nos permite 
viver uma vida livre (de impostos) de acordo com nossos próprios ideais. Nós 
falamos regularmente sobre as grandes oportunidades de uma vida internacional 
em nosso blog. Se você não sabe o que significa ser um viajante perpétuo, por 
favor leia nosso artigo detalhado sobre o assunto AGORA e depois continue. 

E se nós lhe disséssemos que você pode se tornar um viajante perpétuo dentro 
de 28 dias? Você não acredita? Você acha que nunca poderia lançar as bases 
para uma vida soberana em apenas 1 mês? 

Você está errado. 28 dias é um objetivo absolutamente realista para sair do 
sistema do seu país de origem. 28 dias são suficientes para esclarecer todas as 
questões burocráticas e iniciar uma vida excitante, nova, livre de impostos e 
soberana. 28 dias são deliberadamente apertados, mas o suficiente para tirar 
você da roda do hamster de uma vez por todas. 

E quer você goste ou não - você percorrerá este caminho para se tornar um 
viajante perpétuo comigo durante os próximos 28 dias! Porque você comprou 
esse e-book, e duvido que vai querer jogar esse dinheiro fora. Então aproveite a 
leitura que nós lhe daremos instruções exatas para se tornar um Viajante 
Perpétuo. 

Naturalmente, você não é obrigado a completar tudo dentro de 28 dias. Você 
tem o direito de tomar um pouco mais de tempo. Talvez você só queira emigrar 
ou só esteja interessado em outros serviços que oferecemos. As informações 
nos próximos 6 capítulos ainda serão, em nossa opinião, interessantes para 
você. 

Se você estiver interessado nesse desafio, então continue lendo.  

Quer se tornar um Viajante Perpétuo? Pois bem, vamos começar... 

  

https://www.settee.io/article/vantagens-viver-como-viajante-perpetuo
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Virar nômade em 28 dias. Quem consegue isso? 

Em geral, acreditamos que todos - inclusive você - podem sair do sistema 
dentro de 28 dias. Daremos a você 4 dias para começar a ler o próximo capítulo, 
tempo que você pode usar para se decidir. Se você precisar de mais tempo para 
tomar uma decisão, sem problema - você pode apenas adiar o processo por 
algumas semanas ou até meses. 

Porque mesmo que todos tenham o que é necessário para ser um viajante 
perpétuo, existem, é claro, alguns requisitos que você deve cumprir. Se você 
aceitar o Desafio Nômade Digital em 28 Dias, os seguintes pontos devem ser 
aplicáveis a você: 

• Você já ganha dinheiro de forma remota ou planeja fazê-lo e tem uma 
pequena reserva financeira. 

• Você consegue se virar no inglês ou no mínimo no espanhol. 
• Você está disposto a deixar seu país de origem a longo prazo. 
• Não há nada que o impeça estruturalmente de realizar sua saída 

Se apenas estes 4 pontos forem cumpridos, estamos certos de que você poderá 
sair do sistema em 28 dias. Daremos a você o roteiro para isso abaixo! 

O maior ponto para você será provavelmente as dependências estruturais, por 
um lado, e a falta de fontes de renda remota, por outro. É por isso que 
gostaríamos de discutir brevemente estes dois assuntos. 

Dependências estruturais 
Para se tornar um viajante perpétuo em 28 dias, você também deve realizar a 
saída definitiva do seu país de origem durante este período. As seguintes coisas 
podem impedir que você o faça. Resolva estas questões antes de se tornar um 
viajante perpétuo. 

• Acusações penais: Se você tem antecedentes criminais, isto pode afetar 
sua liberdade de movimento. 

• Empréstimos: Se você realizar a saída, certos empréstimos podem vencer 
e ter que ser pagos. Você deve ter certeza de estar coberto de antemão. 

• Doença: Se você estiver gravemente doente, provavelmente terá outras 
prioridades. 

• Trabalho: Você não pode/não quer se demitir do seu emprego com CLT. 

Por outro lado, as seguintes coisas não impedem você de realizar sua saída: 
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• Dívidas: Não é um obstáculo. Pode até permitir um acordo favorável 
• Pobreza: Você também pode ganhar dinheiro. Para viver 

independentemente de um lugar, um emprego não qualificado abaixo do 
salário-mínimo de muitos países europeus, que não é difícil de conseguir, 
já é suficiente em primeira instância. 

• Educação: Você não precisa nem mesmo de um certificado de conclusão 
do ensino fundamental ou médio. O excesso de educação estatal é muitas 
vezes até prejudicial. 

• Parceiro: Leve seu parceiro com você ou verifique suas próprias 
preferências para ver o que é realmente importante. 

• Crianças: Leve-as com você, pratique homeschooling ou inscreva-as em 
escolas internacionais locais. 

Renda/Ativos remotos 
Não é preciso ser rico para se viver um estilo de vida internacional. Você pode 
começar com apenas 600 euros de economias, se estiver disposto a fazer 
concessões. 

Se você já tem um negócio remoto ou vive de renda passiva, nada impede que 
você se torne um viajante perpétuo dentro de 28 dias. 

Se você tem um projeto, mas ainda está ganhando muito pouco, o mesmo se 
aplica como se você ainda não tivesse uma fonte de renda remota. Você vai 
precisar ter algumas economias para atravessar esse primeiro período. 

Exatamente o quanto você precisa depende de sua escolha de local e de suas 
condições de vida desejadas. Se você quer trabalhar duro para sua vida 
internacional e reduzir o conforto no início, economias de 600 euros já são 
suficientes para cada mês que você não vai ganhar nada no futuro. 

Aos nossos olhos, 2000 euros na conta é a soma em que todos podem dizer 
adeus ao seu país e cair de cabeça no nomadismo digital. Em muitos países, você 
pode viver com esta quantia por mais de 3 meses e, de fato, acumular sua 
própria renda durante este tempo. No próximo capítulo, vamos te dizer quais 
países são adequados. 

O que nos faz ter tanta certeza? Vamos calcular o seguinte exemplo: 

Você está motivado e pretende colocar 50 horas por semana em seu sucesso. 
Você encontra trabalho como freelancer preenchendo planilhas do Excel. Para 
este trabalho com qualificação absolutamente mínima , você ganha 5 euros por 
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hora (é realista ganhar mais). Se você colocar apenas metade do seu tempo de 
trabalho em freelancing, você ganha 4x25x5=500 euros dentro de um mês e 
pode se financiar no mês seguinte. 

Você ainda tem 25 horas para trabalhar em seu próprio projeto. Não é irrealista 
que isto gere dinheiro suficiente dentro de 28 dias. Nos próximos meses, você 
pode gradualmente reduzir o freelancing e multiplicar sua renda com mais tempo 
para seus próprios projetos. 

Naturalmente, pode ser completamente realista ganhar mais de 15 euros por hora 
como freelancer logo desde o início, ou de cara obter um trabalho remoto. Nós só 
queremos mostrar que aos nossos olhos, qualquer um pode começar uma vida 
de viajante perpétuo mesmo com um emprego on-line de menor remuneração. 

Como você encontra um emprego como freelancer não é o propósito deste e-
book. Porém o uso competente de motores de busca é de qualquer forma uma 
competência essencial de um viajante perpétuo. Para te dar um empurrãozinho, 
deixaremos aqui três plataformas populares para trabalho remoto e freelancing: 
RemoteOk, Upwork e Fiverr. Estamos certos de que você encontrará maneiras e 
meios de ganhar uma renda remota se estiver realmente interessado!  

Seu roteiro para o Desafio Nômade Digital em 28 
Dias 
Você preenche os requisitos e já decidiu aderir ao desafio? Você quer estar 
deitado ao sol em uma rede dentro de um mês, desfrutando de sua liberdade 
recém-descoberta com um coquetel? Aqui está o roteiro para as próximas 
semanas para atingir este objetivo. 

Você deve usar seus próximos 4 dias para tomar uma decisão final se vai mesmo 
participar desse desafio agora. É importante que você saiba exatamente o que te 
espera como um viajante perpétuo. Você definitivamente deve ler os seguintes 
artigos: 

• Vantagens de ser Viajante Perpétuo 
• Vantagens de ter uma residência como Viajante Perpétuo 
• Como Transferir seu Domicílio Fiscal  
• Geoarbitragem: Como viver uma vida de luxo com pouco dinheiro 

https://remoteok.com/
https://www.upwork.com/
https://www.fiverr.com/
https://www.settee.io/article/as-vantagens-de-viver-como-um-viajante-perpetuo
https://www.settee.io/article/6-vantagens-de-ter-uma-residencia-sendo-um-viajante-perpetuo
https://www.settee.io/article/como-transferir-seu-domicilio-fiscal-e-legalmente-evitar-impostos-com-a-regra-dos-183-dias
https://www.settee.io/article/geoarbitragem-como-viver-uma-vida-de-luxo-com-pouco-dinheiro


 
  Copyright Settee OÜ 
  

10 
 

Você pode aguardar os seguintes tópicos nos capítulos das próximas semanas. 
Se você organizar tudo em tempo hábil, você não terá responsabilidades fiscais 
dentro de um mês. 

• em 4 dias: "Burocracia": Preparativos para a saída 
• em 8 dias: "Não tem mais volta": Reservar e organizar sua viagem 
• em 12 dias: "Incorporação": Sua empresa como viajante perpétuo 
• em 16 dias: "Finanças": Abertura de contas e proteção patrimonial 
• em 20 dias: "Segredos de Nômade": Seguros e Travel Hacking  
• em 24 dias: "Hora da Viagem": Partida e despedidas 
• em 28 dias: "Uma Nova Vida": A saída definitiva 

Em alguns capítulos (como a criação de uma empresa e contas), fornecemos 
informações para 3 categorias de pessoas. Dependendo de sua renda e 
patrimônio anteriores, você tem diferentes condições de partida como viajante 
perpétuo. Grosso modo, chamamos estas categorias de iniciante, avançado e 
especialista. 

• Iniciante: Você não tem nenhuma ou muito pouca renda remota. 
• Avançado: Você pode viver bem com sua renda remota. 
• Especialista: Você já tem um patrimônio considerável e sua renda remota 

já é em grande parte renda passiva alimentada por investimentos de 
capital. 

Naturalmente, cada pessoa tem condições muito individuais. As informações 
contidas nestes próximos capítulos não podem, portanto, ser substituídas por 
uma consultoria individual. Você pode reservar a sessão conosco a qualquer 
momento se ainda tiver dúvidas após (ou durante) o Desafio. 

Se você completar o Desafio com sucesso, ou seja, se você puder provar isso 
para nós por uma confirmação da sua saída definitiva, haverá uma surpresa para 
você. Uma vida mais livre no futuro deve ser motivação suficiente. 

Neste momento, gostaríamos de deixá-los a sós com seus pensamentos. Se a 
vida de viajante perpétuo não for para você, espero que você continue conosco 
e com nosso blog. Mais desafios sobre outros tópicos poderão surgir no futuro. 

Ficaremos muito felizes se pudermos ajudá-lo a sair do sistema dentro de 28 
dias! Sinta-se à vontade para nos mandar uma mensagem quando decidir que 
você realmente está dentro do desafio! 

Um grande abraço, 

https://www.settee.io/product/consultorias
https://www.settee.io/blog

