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O guia defi nitivo para enfrentar as suas dívidas

Em algum nível mesmo que rudimentar, todos sabemos que o endividamento é 
perigoso. Mas no dia a dia muitos de nós o vemos como necessário. Compramos 
casas, carros, “brinquedos eletrônicos” e férias.

Fazer dívidas pode até ser útil, mas não é necessário. É um luxo.

Tive minha primeira experiência séria com o endividamento muitos anos atrás. 
Minha esposa e eu alugamos um apartamento em Washington, capital. A pro-

prietária nos disse que tinha uma grande oportunidade: poderíamos comprar o 
apartamento por US$ 60 mil sem dar nada de entrada. Bastaria pagar mensal-
mente apenas US$ 100 além do valor do aluguel para nos tornarmos “donos” do 
imóvel. Parecia um ótimo acordo, então aceitamos.

Eu era tolo demais na época para me perguntar “qual o custo desta dívida?”. 
Fizemos uma modalidade de empréstimo chamada “Negative Amortization Mor-
tage” (Financiamento de Amortização Negativa) com a opção de pagar apenas os 
juros da dívida durante os três primeiros anos a uma taxa anual de 11%. Só depois 
amortizaríamos o principal.

Isso implicava em US$ 19,8 mil de juros mais US$ 3 mil de despesas administrati-
vas durante o período. [Um empréstimo é pago ao longo do contrato. Por exemplo, 
se você faz um fi nanciamento de 30 anos, ao fi nal do período, terá quitado tanto o 
principal quanto os juros e não deverá mais nada.

Na modalidade “Negative Amortization Mortage” há um cronograma em que os 
pagamentos às vezes não cobrem nem mesmo os juros da dívida. Essa parcela não 
paga de juros é acrescida ao valor principal. Dessa forma, cria- se uma situação em 
que o montante devido aumenta ao invés de diminuir.

Segredo 4
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Esse tipo de empréstimo é raro, talvez nem exista mais, mas esteve na moda princi-
palmente durante a bolha imobiliária americana, antes do estouro em 2007.]

Por fi m conseguimos sair do apartamento e comprar nossa primeira casa, mas não 
antes de descobrir que, mesmo abatendo o valor que seria pago de aluguel, aquele 
“acordo” havia custado mais de US$ 30 mil e continuávamos de mãos abanando.

Aprendi no episódio que, quando os bancos facilitam a tomada de empréstimo, 
não é porque você é um cara legal e merece. Dinheiro fácil para quem quase não 
tem crédito (como era o nosso caso na época) vem sempre acompanhado de uma 
armadilha. Isso tudo também me ensinou a sempre fazer as duas perguntas críticas 
sobre os empréstimos:

Foi uma lição cara. Mas fi cou barata 30 anos depois, em 2005, época em que o 
mercado imobiliário borbulhava para fora da panela. Vendi minhas propriedades 
especulativas e saí fora do mercado. Isso me preservou milhões, enquanto alguns 
amigos que ignoraram minhas advertências dançaram feio.

Deixe- me dizer novamente: endividamento é desnecessário e perigoso. Desneces-
sário porque há sempre maneiras mais baratas de se conseguir o que se deseja. 
Perigoso porque às vezes pode sair muito caro.

Vou dar dois exemplos. Digamos que, como a maioria, você tem o hábito de comprar 
com cartão de crédito. Depois de um tempo, percebe que acumulou R$ 10 mil em 
dívidas. Aí você decide cancelar o cartão e se livrar da dívida, mas só pode pagar 
R$ 1,1 mil por mês. Quanto tempo vai demorar para quitá- la? Quanto a dívida 
irá lhe custar? A resposta é desagradável. Você vai levar mais de 2 anos e gastará 
R$ 27.682. Desse total, R$ 17.682 serão correspondentes aos juros. Se só puder 

“Quanto isso vai custar?” e “Posso pagar?”.
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pagar R$ 1 mil por mês, deverá tomar outro empréstimo (mais barato) para não 
correr o risco de passar a vida inteira pagando o cartão sem abater a dívida.

Outro exemplo. Vamos supor que você compre uma casa de R$ 300 mil. Dá R$ 50 mil 
de entrada e fi nancia R$ 250 mil a uma taxa de juros de 10% ao ano (bem mais baixa 
do que a do cartão de crédito, que era 10% ao mês). As parcelas mensais serão de R$ 
2.350, que é o valor que cabe em seu orçamento. Quanto essa casa vai lhe custar de 
verdade? Exatos R$ 608.124, sendo mais da metade (R$ 308.124) correspondente aos 
juros. E ainda levará 20 anos para quitá- la.

O mercado (incluindo bancos e empresas) não quer que você tenha medo de fazer 
dívida. Nem o governo. Todos desejam que o consumidor utilize bastante o crédito, 
é bom para eles.

Quando você fi nancia um apartamento ou compra um carro a prazo ou usa o 
cartão de crédito para bancar seu estilo de vida, o mercado lucra. As empresas 
fazem dinheiro com produtos de que você talvez nem precise. E os bancos fazem 
dinheiro com o seu endividamento.

A grande mídia raramente fala sobre os perigos de se fazer dívida. Afi nal, o lucro 
dela vem exatamente das instituições fi nanceiras e das empresas anunciantes.

E o governo na verdade vive nos encorajando a assumir dívidas. Foi essa estratégia 
que Bush e o Banco Central americano defenderam contra a Grande Recessão durante 
o segundo mandato do governante. Na mesma época, o presidente Lula incentivava 
o crédito e o consumo no Brasil para estimular o crescimento da economia.

Aqui vai o que você precisa saber sobre endividamento...

Há casos em que a dívida faz sentido. Comprar a casa própria é um exemplo desde 
que a taxa não seja alta demais. É preciso, no entanto, tomar cuidado com o mercado 
de imóveis no Brasil, já que existe a possibilidade de haver bairros sobrevalorizados.

Também faz sentido tomar empréstimo para fi nanciar um negócio. Mas é preciso 
ter mais cuidado ainda e ter certeza de que o retorno do empreendimento será 
consideravelmente mais alto do que o custo da dívida. Num cenário de taxa de juros 
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alta na economia, como no Brasil atual, a difi culdade aumenta ainda mais.

Para a maioria dos casos, fazer dívidas é desnecessário. E perigoso. Como regra 
geral, devemos viver sem elas.

Não fi nancie seu automóvel, compre- o à vista. E compre aquele que você pode pagar, 
não o que você acha que vai lhe fazer feliz. Ativos depreciáveis não irão torná -lo mais 
feliz se você tiver que pagar pelo serviço da dívida. Eu só comprei meu primeiro 
carro de luxo depois que fi quei multimilionário.

[Um ativo depreciável é aquele que perde valor no exato minuto em que você toma 
posse dele ou começa a utilizá -lo. Como automóveis e eletrodomésticos.]

Não compre roupas, mantimentos ou qualquer outra coisa com o cartão de crédito. 
Use o de débito. Se não tiver dinheiro sufi ciente na conta bancária para passar o 
débito, simplesmente não compre. Afi nal, se falta dinheiro na conta é porque não 
é para comprar mesmo.

Se não puder pagar o fi nanciamento da casa, venda �a (se for possível) e compre 
outra mais barata. Vendendo ou não, pague o quanto antes o principal (a quantia 
que você deve, não os juros que deverá). Trace a meta de adquirir sua casa própria 
quitando todas as dívidas o mais rápido possível.

[Neste caso, chamamos de principal a quantia emprestada do banco, sem contar 
os juros cobrados.]

Quando eu comecei a ganhar melhor, a primeira coisa que fi z foi quitar o fi nan-
ciamento da casa. Adorávamos a ideia de ter um lar só nosso, sem dívidas, por isso 
coloquei cada centavo disponível para pagar a hipoteca. Jamais esquecerei o quanto 
me senti bem no dia em que efetuei o pagamento fi nal.

Se tiver uma dívida cara como a do cartão de crédito, pague-a primeiro. Taxa de 
juros com dois dígitos (três no Brasil, como é no cartão) é como um buraco enorme 
embaixo do cofrinho. É preciso fechar o buraco antes de guardar outra moeda. Agora, 
se fi zer uma dívida mais barata, como empréstimo para estudante, você será capaz 
de quitá- la ao mesmo tempo em que guarda dinheiro para poupar e investir. Vale 
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ressaltar que atualmente no Brasil as dívidas costumam ser caras, difi cilmente seus 
investimentos renderão com segurança mais do que os juros devidos.

É uma questão matemática. Basta comparar o custo anual do empréstimo ou fi -
nanciamento com o retorno anual de seus investimentos. Do dinheiro destinado ao 
balde da poupança, espere receber algo acima da infl ação e próximo à taxa de juros 
da economia (Selic). Já do balde de investimentos, espere retorno acima da Selic. A 
lógica é: dê prioridade aos percentuais mais altos.

[Você sabe bem o que é infl ação, medida no Brasil ofi cialmente pelo IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Trata- se da taxa em que o nível geral 
de preços dos bens e serviços sobe a cada ano. Por exemplo, se a infl ação é de 4%, 
o pãozinho que custava R$ 1,00 no ano passado custará R$ 1,04 neste ano. E, se o 
preço sobe, você compra menos com a mesma quantia.]

Se você tem, por exemplo, R$ 5 mil em dívidas no cartão com taxa de juros acima 
de 200% ao ano e R$ 10 mil em empréstimo de estudante a uma taxa de 8%, deve 
pagar primeiro a dívida do cartão de crédito, é claro, que é absurdamente mais cara.

Depois de pagar os R$ 5 mil (e desfi ado seu cartão de crédito, espero), sua posição 
fi ca bem diferente. O custo do empréstimo é parecido com o retorno esperado da 
sua poupança. Na teoria, faz pouca diferença pagá -lo antecipadamente ou não. En-
tretanto, na prática, recomendo que pague.

O desafi o não é matemático, é psicológico. Você deve desenvolver o que eu chamo 
de “mentalidade de rico”. Alguém com mentalidade de rico dá valor ao patrimônio e 
cultiva bons hábitos fi nanceiros. Aprecia poupar e investir. Sente- se desconfortável 
com as dívidas, enquanto alguém com “mentalidade pobre” enxerga a dívida como 
algo natural e até desejável.

Se você está com problemas fi nanceiros, saiba o seguinte: dá para sair dessa, como 
eu saí. E, quando estiver livre das dívidas, poderá usar o crédito de forma estraté-
gica. Desde que, para isso, faça sempre as duas perguntas críticas: quanto isso vai 
custar e posso pagar?
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Mensagem a um cara de 47 sem dinheiro

Um leitor me escreveu dizendo que, embora esteja aprendendo bastante, sente 
que a maioria dos nossos conselhos não são para ele. Por quê? Porque ele tem 
47 anos e um patrimônio de apenas US$ 25 mil.

Ele não está interessado em estratégias de poupança a longo prazo. “Não quero 
US$ 1 milhão quando chegar aos 70. Quero agora”, ele diz.

Além disso, ele acredita que muitas das estratégias de construção de riqueza que 
nós recomendamos só servem para os ricos, não para pessoas como ele.

“O que um cara comum pode fazer?”, ele pergunta. “Ganho pouco e não tenho 
tempo para buscar uma renda extra. Tenho dívidas. Preciso de um carro novo. 
Não posso investir em imóveis, como você. Não posso abrir seis empresas na 
Nicarágua, como você. Muito menos, escrevo uma newsletter para 100 mil 
assinantes que arrecada milhões todos os anos.”

Desde que começamos a publicar a The Palm Beach Letter e os informativos do PRP, 
temos recebido várias mensagens como essa. Isso me diz duas coisas: estamos 
tocando na ferida ao dizer a verdade, e há muitos leitores com poucos recursos 
fi nanceiros que estão preocupados com o futuro.

Se já pensou ou sentiu algo parecido, este capítulo é para você.

Você está na meia -idade. Seu patrimônio é pequeno. A renda mal cobre as des-
pesas, que não param de crescer. Em vez de melhorar, a economia do país parece 
estar à beira de um colapso. 

Segredo 5



36

Será que não é melhor desistir do sonho de se aposentar de forma confortável? 
Melhor deixar para lá e envelhecer na amargura, afi nal, os culpados por tudo isso 
são o governo, os grandes bancos e as grandes empresas, não é mesmo?

Ou será que é melhor assumir a responsabilidade pelo seu bem -estar futuro?

A última pergunta é retórica, claro. No entanto, quando ouço comentários do 
tipo “O que uma pessoa comum pode fazer?”, eu me pergunto se as pessoas 
entendem que há opções para todos. Você não pode fazer muito em relação aos 
gastos do governo. Também não pode determinar se a empresa em que trabalha 
vai continuar no negócio no ano seguinte. Mas pode escolher como responde às 
preocupações fi nanceiras atuais.

Eu acredito – ou melhor, tenho certeza – que qualquer pessoa com atitude positiva 
pode se tornar fi nanceiramente independente em sete anos ou menos desde que 
esteja disposta a se esforçar.

Mas também entendo que, quando você está na metade da vida e mal consegue 
pagar as contas, ganhar na loteria (seja na mega -sena ou no equivalente no mer-
cado fi nanceiro) parece ser sua única chance.

Portanto, pode ser frustrante ouvir um rico de Palm Beach dizer que você não 
deve negociar ações se não tiver, no mínimo, US$ 50 mil guardados. E quando 
esse rico conta o que tanto ele quanto seus amigos estão fazendo – comprando 
imóveis para alugar e montando negócios no exterior –, você deve pensar que 
não há como seguir seus conselhos.

Se pensa assim, está enganado. Você não está rico hoje e não fi cará rico tão cedo. 
Mas não deve abandonar esse sonho.

É preciso de tempo e de paciência. É preciso mudar a forma de pensar. E certamente 
é preciso mudar de atitude, afi nal, o que você fez até agora não lhe trouxe riqueza.
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Sua caminhada rumo à independência fi nanceira começa com 
quatro passos simples

1 - Aceite o fato de que você é o único responsável por sua situação fi nanceira 
atual.

Antes de reagir de maneira defensiva, leia a frase de novo. Eu não disse que você 
é a causa da situação. Disse que é responsável por ela.

Ao assumir a responsabilidade pela situação presente – mesmo que “não seja sua 
culpa”– você assume a responsabilidade por seu futuro fi nanceiro. Isso é muito 
bom. Esperar por alguém, por alguma coisa ou por algum evento para resolver 
seus problemas é tolice. O tempo – tempo precioso – passa enquanto você senta 
e espera.

Quanto mais cedo você aceitar a realidade de que é sua própria salvação, mais 
cedo sua sorte vai começar a mudar. O primeiro e mais importante benefício é 
que você vai deixar a raiva e a frustração que têm carregado por tantos anos. E 
então, de maneira gradual, enquanto põe em prática sua nova atitude, vai come-
çar a sentir o oposto de raiva e frustração. Você vai começar a se sentir fi nancei-
ramente mais poderoso.

A sensação de que você tem capacidade de produzir riqueza é a ferramenta mais 
importante no seu kit de construção.

2 - Estabeleça expectativas realistas. Já perdi as contas de quantas vezes ouvi as 
pessoas zombarem da ideia de conseguir 8% ou 12% de retorno acima da infl ação 
– percentual que buscamos em nosso portfólio de investimentos. Elas dizem que 
um retorno assim é “sem graça” e querem ações que duplicam ou triplicam de 
valor porque acreditam que seja o “único jeito de fi car rico”. Uma vez fi z uma 
pequena apresentação a um grupo de investidores sobre um investimento de 
que eu gostava. Minha projeção era de um retorno de 25% a 35%, com alguns 
benefícios adicionais. Um homem sentado ao fundo me interrompeu para dizer 
ao público que investir naquela ideia era desperdício de dinheiro. “A menos que 
você possa me dar um retorno de 10 para 1, não estou interessado no que tem 



38

a dizer”, ele declarou. Algumas pessoas o aplaudiram.

É engraçado. Eu nunca ouvi alguém rico dizer isso, mas sempre ouço pessoas que 
ainda não enriqueceram dizendo esse tipo de coisa.

Sim, um retorno de 10 para 1 pode até acontecer. Mas é muito raro. A chance de 
construir uma fortuna desse jeito é a mesma de jogar na mega- sena.

Saiba de uma coisa: 8% a 12% acima da infl ação é uma taxa alta de retorno. Se 
você consegue 8%, dobra seu dinheiro em nove anos. Se obtém 12%, faz isso em 
seis. Dá para fi car bem rico dobrando o patrimônio a cada seis anos.

Pense assim: Warren Buffett, o investidor mais bem- sucedido de todos os tempos 
e a terceira pessoa mais rica do planeta, conseguiu, em média, 19,8% ao ano em 
toda a sua carreira. Esperar um retorno cinco vezes maior do que o obtido pelo 
maior investidor do mundo é simplesmente um plano estúpido.

3 - Entenda o que construtores de riqueza realmente fazem.

As pessoas costumam ser enganadas quando leem histórias sobre empreen-
dedores que investiram cada centavo que tinham numa ideia de negócio que 
se transformou numa mina de bilhões de dólares. Ótimo, são mesmo histórias 
inspiradoras, mas essas pessoas não são comuns. Para cada uma que fi cou rica, 
há milhares que quebraram.

4 - Aceite que a renda líquida disponível para investimentos (o dinheiro que sobra 
após gastar e poupar) é o fator mais importante para determinar o quão rápido 
você vai se tornar rico.

Atrevo- me a dizer que você nunca ouviu um especialista em investimentos dizer 
isso, mas eu vou dizer: é impossível fi car rico sem investir o sufi ciente.

Isso faz com que consideremos o setor imobiliário e o empreendedorismo possi-
bilidades de investimentos. Também nos leva a estratégias para gastarmos menos 
do que ganhamos. Desenvolvi diretrizes para cada uma dessas estratégias. Uma 
delas (Baldes de Ouro, conforme o Segredo 1) dá uma clara ideia de como gastar 
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menos, poupar mais e investir com sabedoria. 

A ideia é aumentar a renda com receitas adicionais e depois usar o dinheiro extra 
para investir. No nosso clube, vou mostrar a você exatamente como fazer isso.

Mais um ponto que desejo enfatizar: a jornada rumo aos milhões de reais é feita 
com R$ 100 de cada vez.

Muitos com quem converso sobre alternativas de renda extra me dizem que es-
tão interessados somente nas oportunidades com potencial de gerar dezenas ou 
centenas de milhares de reais a mais por mês. É a mesma bobagem que escuto 
de pessoas que só querem saber de ações com potencial de 100% de valorização.

Para conseguir R$ 10 mil, você não precisa de uma ideia de R$ 10 mil. É bem mais 
fácil e inteligente arrumar várias alternativas de R$ 100 e repeti -las seguidas vezes.

Se você ainda não enriqueceu e teme nunca alcançar a independência fi nanceira, 
não desanime. No Wealth Builders Club, vou ensinar várias formas de desen-
volver a verdadeira riqueza – mesmo que você seja um cara de 47 anos com um 
salário modesto.

O mundo do dinheiro é regido por dinâmicas universais – oferta, demanda, 
ganância etc. – tão antigas quanto a própria civilização. Vencer o jogo da cons-
trução de riqueza implica em reconhecer e explorar essas dinâmicas, não em 
negá- las. Nosso trabalho no Wealth Builders Club é destacar essas dinâmicas 
semanalmente e ajudá -lo a tomar decisões inteligentes e enriquecedoras, a ter 
a atitude que enriquece as pessoas há anos.

Não é agradável admitir, já na meia -idade, que não construiu o patrimônio de-
sejado. Mas a boa notícia é que você pode começar a mudar a sua sorte a partir 
de hoje seguindo os quatro passos que acabei de mostrar. Pode aplicar todos eles 
já na próxima hora – é só manter a mente aberta.
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Permita-me ser um pouco mais específi co:

• Aceite a responsabilidade por seu futuro. Pare de reclamar, criticar ou condenar. 
Se quiser a nossa ajuda para atingir seus objetivos, siga nosso conselho. Pare de 
duvidar. Pare de negar. Acredite.

• Desista da ideia tola de fi car rico “agora”. Fique feliz em tirar 8% a 12% mais 
infl ação dos investimentos no mercado fi nanceiro. Perceba que, se você conse-
guir isso, estará à frente de 99% dos seus colegas investidores. Aceite o impacto 
enorme que isso terá sobre a sua riqueza ao longo do tempo.

• Comece a alocar sua renda de acordo com o sistema dos Baldes de Ouro. A cada 
salário que receber, cubra todas as suas despesas (fatura, fi nanciamento etc.).
Em seguida, separe uma quantia para a poupança e outra para investimento.

• Pare de reclamar do salário que recebe. É maior do que o de muita gente. Seja gra-
to e comprometa- se a adicionar a ele uma segunda renda. Falta tempo? Faça uma 
conta honesta do número de horas que você passa à frente da televisão e dedique 
esse tempo à construção de riqueza. Deixe de lado os confortáveis sapatos de vítima 
da sociedade. Coloque as botas de trabalho de um herói fi nanceiro.

Se estiver disposto a fazer isso, podemos ajudá-lo a ter sucesso. Daremos suges-
tões de investimentos para obter 8% a 12% de retorno real (às vezes mais). Vamos 
preparar publicações especiais sobre esses assuntos exclusivos para os membros 
do Wealth Builders Club Brasil e do PRP.

Estamos inteiramente comprometidos a dar aos membros do Clube conselhos 
valiosos e realistas de construção de riqueza. Temos experiência e know -how 
para isso.

Antes de terminar este capítulo, gostaria de abordar mais dois assuntos com 
nosso leitor de 47 anos. E vou falar diretamente para ele.

Você alega que não tem recursos para implementar algumas de minhas recomen-
dações. Diz que comprar imóveis ou montar negócios na Nicarágua são coisas que 
só pessoas ricas podem fazer. Está completamente enganado. Se estiver disposto 
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a trabalhar duro e de forma inteligente, pode começar a construir um império 
imobiliário com R$ 1 mil.

Os negócios que eu montei na Nicarágua podem ter investimentos até menores. 
Isso é outra coisa que vou explicar no futuro. Se fi car por perto e confi ar na gente, 
vai aprender a fazer isso também.

Outro assunto que eu gostaria de abordar é o seu comentário de que eu estou 
ganhando uma tonelada de dinheiro com a Palm Beach Letter e o Wealth Builders 
Club. Essa afi rmação subentende que eu só esteja nisso por causa de dinheiro. 
Embora eu não negue que geralmente só entro num negócio porque desejo lucrar 
com ele, você está enganado sobre isso também.

Vou dizer algo que não disse antes porque não achava que era necessário. Mas 
aparentemente é.

Vamos lá...

Pessoalmente, não ganho dinheiro algum com meu trabalho na Palm Beach 
Letter. E nunca ganharei. Cada centavo que recebo como colaborador vai direto 
para um projeto social na Nicarágua.

Não sou Madre Teresa de Calcutá. Sou um cara rico que pode se dar ao luxo de 
dedicar centenas de milhares de dólares à caridade. Minha motivação para es-
crever e desenvolver programas para o Wealth Builders Club não é fi nanceira. 
Estou nessa para ver se posso ajudar milhares de pessoas como você – pessoas 
que ainda não enriqueceram – a fi carem ricas fazendo exatamente o que eu fi z.

Se eu estivesse nessa por dinheiro, fi caria tentado a dizer somente aquilo que 
você quer ouvir, assim poderíamos vender mais assinaturas. Eu poderia dizer 
“invista R$ 50 mil em ações e fi cará milionário em pouco tempo”. Mas nós que-
remos ajudá -lo dizendo a verdade.

Você tem apenas 47 anos, não 87. Tem muitos anos para aumentar a sua renda e 
fazer o seu patrimônio crescer.
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Não pense que tudo está perdido quando você ainda tem uma vida maravilhosa 
pela frente, uma vida que pode ser rica em vários aspectos.

Todo mundo nessa situação tem que fazer uma escolha: fi car reclamando das 
difi culdades ou dedicar-se a reverter o processo. Podemos mostrar como, dando 
conselhos realistas sobre investimentos e construção de riqueza.

Você tem o que precisa para ser bem-sucedido. Mas é o condutor desse trem, 
ninguém mais pode fazê -lo em seu lugar.

A mentira que quase custou a minha aposentadoria: aprenda 
com o meu erro e descubra o fator mais importante para 
construir riqueza

Eu me considero um especialista em aposentadoria. Não porque tenha estudado 
o assunto, mas porque já me aposentei três vezes.

Pois é, fracassei nas três. No entanto, aprendi com meus erros.

Hoje, gostaria de falar sobre o maior engano que os aposentados cometem.

Trata -se de algo muito comum, mas ignorado pelos especialistas em aposentado-
ria. Jamais escutei qualquer um deles tocar no assunto. Também nunca li nada 
a respeito em livros sobre aposentadoria.

Segredo 6
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O maior erro dos aposentados é desistir da renda ativa:

Existem dois tipos de renda: a ativa e a passiva. A renda ativa é a que você tira 
do trabalho ou de um negócio próprio. A renda passiva é a que você recebe da 
Previdência Social ou de um fundo de pensão. Você pode aumentar sua renda 
ativa trabalhando mais. A única maneira de aumentar a renda passiva é obtendo 

taxas maiores de retorno sobre o seu investimento (ROI ou RPL).

ROI (Return On Investment) ou RPL (Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido) é uma medida de rentabilidade 
que avalia o desempenho de uma empresa por meio 
da divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido.

Quando você desiste da renda ativa, duas coisas acontecem:

Primeiro, a conexão com a fonte de renda ativa é cortada. Não estou falando 
apenas sobre o negócio em si, mas também sobre as pessoas que você conhecia. 
São contatos valiosos de que você pode precisar um dia. No entanto, à medida 
que os meses passam, retomá- los vai fi cando cada vez mais difícil.

Em segundo lugar – e talvez você não tenha considerado esse ponto –, sua capa-
cidade de tomar boas decisões de investimentos fi ca comprometida pela depen-
dência da renda passiva. Vou explicar isso melhor daqui a pouco.

A ideia de aposentadoria é maravilhosa: você guarda parte de sua renda mensal, 
deixa que ela cresça num investimento com vantagens tributárias e acumula um 
cofre cheio de dinheiro. Então, 40 anos depois, usa esse cofre para fi nanciar a 
tranquilidade dos 20 anos seguintes. Sem estresse, sem chefe, você viaja, pratica 
exercícios, vai ao cinema e visita fi lhos e netos.

Sim, é uma ótima ideia, mas não é nada realista.
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Lição nº 1 sobre aposentadoria

Aposentei- me pela primeira vez aos 39 anos. Meu patrimônio era de cerca de
US$ 10 milhões, metade em investimentos de alta liquidez, disponíveis a qualquer 
momento para retirada.

Pensei que tivesse todo o dinheiro de que precisava, mas percebi que o meu estilo 
de vida como aposentado era bem caro. Eu gostava de viajar em primeira classe, 
de me hospedar em hotéis cinco estrelas e de ter carros de luxo. Minha despesa 
anual fi cava perto de US$ 500 mil.

Para gerar esses US$ 500 mil líquidos de impostos, eu precisava ganhar em torno 
de US$ 900 mil de renda passiva, a partir dos juros dos US$ 5 milhões. Isso repre-
sentava um retorno de 18%, e eu conhecia o sufi ciente do mercado de ações para 
saber que era praticamente impossível.

Uma solução seria cortar minhas despesas drasticamente, mas eu não queria 
fazer isso. Gostava do estilo de vida que tinha. Como havia me tornado um belo 
gastador, escolhi voltar ao trabalho.

Eu me coloquei de novo no mercado e recebi algumas ofertas. Um mês depois, 
já estava trabalhando. Esperava fi car meio mal com isso, mas me senti melhor 
assim que voltei a ganhar dinheiro.

Como a aposentadoria deve ser

A aposentadoria não combina com preocupações fi nanceiras, mas, se você 
se aposenta com pouco dinheiro, é exatamente esse tipo de preocupação que 
vai ter. Conseguir percentuais acima do mercado é um grande desafi o em qual-
quer circunstância. Depender de altos retornos para pagar as contas pode ser 
muito estressante.

Enquanto escrevo, há milhões de pessoas da minha idade largando o emprego 
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e vendendo seu negócio. Elas estão lendo revistas sobre economia e mercado 
fi nanceiro e esperam encontrar um sistema de seleção de ações que lhes dê os 
20% ou 40% de retorno de que precisam.

Mas uma hora vão descobrir que um sistema assim não existe. Podem até alcan-
çar bons resultados em alguns anos, mas em outros o retorno cairá para 10%, 5% 
ou até fi car negativo. Sem contar a possibilidade de um novo crash no mercado 
de ações.

São em momentos assim que a situação fi ca ruim muito rápido. Não precisa 
ser desse jeito. Vamos ao exemplo de um casal com R$ 750 mil guardados e cujo 
sonho de aposentadoria custe R$ 240 mil por ano. Supondo que recebam R$ 80 
mil do INSS, eles precisam de mais R$ 160 mil por ano livre de impostos para 
complementar a renda passiva.

Para conseguir R$ 160 mil de R$ 750 mil, eles dependem de um retorno superior 
a 20% acima da inflação para pagar as contas ao longo dos anos sem perder o 
poder de compra. Ter sucesso assim é bastante improvável. Mas, se cada um deles 
conseguir um emprego de meio período que proporcione um extra anual de 
R$ 50 mil em renda ativa (R$ 4.673 por mês), precisarão de um retorno de 8% 
sobre suas economias, o que é bem mais factível.

Não estou dizendo que você deve desistir da ideia de se aposentar. Estou dizendo 
que deve pensar sobre a aposentadoria de forma diferente. Trata- se de um pe-
ríodo maravilhoso da vida em que você altera a relação entre trabalho e prazer.

Em vez de gastar 80% dos seus dias trabalhando por dinheiro e 20% se diver-
tindo, você passa a gastar 20% do tempo com trabalho e 80% com lazer.

E, se você souber qual tipo de trabalho fazer, vai poder se divertir trabalhando!

Pinte um novo quadro mental do que a aposentadoria pode ser: uma vida livre de 
preocupações fi nanceiras – com muitas viagens, diversão e lazer – fi nanciada em 
parte pela renda ativa gerada por algum trabalho que seja signifi cativo para você.
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Há inúmeras maneiras de um aposentado conseguir renda ativa trabalhando meio 
período. Ele pode fazer consultoria, montar um negócio na web, entre outros. A 
questão é: de quanto você precisa de renda ativa? É fácil descobrir.

A) Determine quanto você quer gastar por ano durante a aposentadoria.

B) Calcule quanto você terá de dinheiro guardado até lá (acrescente na conta a 
estimativa de quanto terá na previdência).

C) Suponha que você não conseguirá mais do que 8% de rendimentos desse di-
nheiro (acumulado em B).

Subtraia A de C. Essa é a quantia que você precisa ganhar.

A primeira vantagem de incluir a renda ativa em seu plano de aposentadoria é 
que você fi ca menos vulnerável, sendo capaz de gerar mais dinheiro em caso de 
necessidade. Outro benefício – sobre o qual ninguém fala – é que isso vai permitir 
que você tome decisões de investimentos mais inteligentes e seguras.

Este é um ponto importante. Quando você é escravo do ROI, sente- se pressionado 
a investir correndo mais riscos. Alguns desses investimentos podem funcionar. 
Mas a maioria irá desapontá-lo. Alguns terrivelmente.

Conseguir 6% ou mesmo 8% de retorno acima da infl ação pode ser feito com 
relativa facilidade e segurança. Mas tentar fazer o dobro ou o triplo disso é um 
risco que você não deseja correr.


