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Segredo 10

Fazendo amizade com seus medos fi nanceiros

No capítulo anterior, escrevi sobre como proteger patrimônio usando stop loss, 
diversifi cação, estratégias jurídicas e planejamento tributário.

Inicialmente pensei que havia coberto todo o assunto, mas percebi que faltava 
algo importante.

Como você sabe, aquele capítulo foi minha “resposta” a um leitor que tinha medo 
de perder o patrimônio conquistado. O medo de perder algo que valorizamos é 
bastante natural. É até saudável desde que não seja excessivo. Medo exagerado 
produz dois efeitos negativos: imobilidade e imprudência.

Quando você teme demais, não toma as atitudes que deveria. Quando as oportu-
nidades são apresentadas, você foge por medo dos perigos potenciais.

Tim Mittelstaedt, diretor do Wealth Builders Club nos EUA, enviou-me a seguinte 
observação após ler o primeiro rascunho do Segredo 10:

Quero comprar um imóvel desde que terminei a facul-
dade há mais de 13 anos, só que o medo me impediu 
durante todo esse tempo. Também quis começar um 
negócio, mas, de novo, o medo fi cou no caminho. Você 
tem ideia de como posso superar meus medos?

Tim não é o único que se sente assim. Anos atrás, quando o ouro estava sendo
negociado a US$ 500 por onça, o medo impedia que muitos amigos e colegas 
fi zessem o investimento apesar da minha recomendação fervorosa. Por esse 
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mesmo medo, muitos de nossos leitores americanos ignoraram meu conselho 
de comprar imóveis no momento pós estouro da bolha.

É importante lembrar que a grande mídia está quase sempre errada em relação 
ao mundo dos investimentos. Quando os preços sobem rapidamente, os grandes 
meios de comunicação escrevem histórias sobre quem está ganhando dinheiro e, 
quando os preços caem, escrevem sobre quem está perdendo. A maioria das pes-
soas tem difi culdade de questionar as coberturas jornalísticas. Elas se perguntam: 
“Como podem todos esses especialistas da tevê estarem errados?”. E fi cam obser-
vando à espera de uma confi rmação positiva de seu jornal ou canal de televisão 
favoritos. Mas, quando essa confi rmação vem, costuma ser tarde demais.

Mesmo investidores que não confi am na grande mídia sentem medo. Eles são 
contaminados pelo que leem em mídias alternativas sobre a dívida pública do país 
e o colapso econômico mundial. Então, eles colocam todo o dinheiro em ouro ou 
o enterram em seus quintais. Quando o ouro sobe, eles têm medo de embolsar o 
lucro e de investir no mercado de ações. O resultado que esses investidores obtêm 
é tão ruim quanto o dos que seguem totalmente a grande imprensa.

Eu vejo o tempo todo como o medo empobrece as pessoas no mundo dos negócios. 
Há inúmeros trabalhadores inteligentes e esforçados que não conseguem largar 
a rotina de bater cartão para começar um negócio próprio porque não suportam 
a possibilidade do fracasso. Passei dez anos escrevendo livros e ensaios sobre em-
preendedorismo e ensinei os segredos de como ser bem -sucedido nos negócios 
a centenas de milhares de pessoas, mas somente uma em cada dez alcançou o 
sucesso. O motivo? Elas tinham muito medo.

Se você tem muito medo de perder dinheiro, jamais vai implementar o conheci-
mento que tem. Mesmo investindo milhares e milhares de reais em educação ao 
longo dos anos, não colocará em prática as ideias aprendidas. Em vez disso, fi cará 
preso em sua zona de conforto. O resultado será pouco progresso – ou mesmo 
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nenhum – em direção aos seus objetivos de construção de riqueza.

Pois então, é exatamente esse assunto que eu gostaria de abordar: como fazer 
amizade com seus medos fi nanceiros.

Comigo aconteceu assim.

Eu tinha 26 anos. Estava trabalhando num programa do Corpo da Paz como profes-
sor de Inglês na Universidade de Chade, na África. Minha esposa e eu morávamos 
numa casa de barro revestida de gesso. A casa tinha três cômodos, sem cozinha e 
o banheiro era uma latrina.

Mas nós tínhamos uma varanda que dava para um jardim do Éden frequentado por 
uma família de macacos e um cachorro que latia insanamente quando os macacos 
subiam no telhado. Também tínhamos vizinhos que se tornaram amigos para o 
resto da vida. Nos fi nais de semana, organizávamos festas com nossos amigos e 
com os voluntários do Corpo da Paz.

Numa tarde, eu tomava uísque na varanda e me dei conta de que jamais teria uma 
casa melhor ou uma vida mais agradável do que aquela. Eu sabia – ou ao menos 
sentia – que um dia seria rico e viveria numa mansão, mas eu tinha consciência 
de que nada seria melhor do que aquela casa de barro revestida com gesso.

Então disse a mim mesmo: “Mark, a vida nunca será melhor do que agora”.

Eu disse isso porque entendia que, quando começasse a fazer muito dinheiro, 
teria medo de perdê -lo e esse sentimento poderia me prejudicar. Não queria 
sofrer esse tipo de dor.

Minha intuição estava certa. Voltei para os EUA e me tornei escritor de uma news-
letter sobre a África. Seis anos depois, já era multimilionário. Comprei uma casa 
de US$ 170 mil e então outra de US$ 550 mil e depois uma de US$ 5,5 milhões. Só 
que jamais esqueci a verdade que havia descoberto. Eu adorava todas as novas 
casas, mas nenhuma delas era melhor do que a primeira, na qual eu poderia ter 
pagado US$ 1 mil.
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Esse pensamento me ajudou muito ao longo dos anos – e me ajuda até hoje. Sempre 
que o medo de perder patrimônio invade minha mente, eu me lembro do quão 
pouco realmente preciso para ser feliz.

Mesmo hoje, quando o medo resolve aparecer – e ele realmente surge de vez em 
quando – simplesmente me lembro de como minha vida já era boa quando eu 
recebia US$ 50 por semana e vivia numa casa de barro.

O megainvestidor Warren Buffett parece pensar assim também. Na verdade, ele 
é famoso por viver na mesma casa, comprada por US$ 31,5 mil, há cerca de 50 
anos. Ele aproveita seu patrimônio, mas não se preocupa em ostentar. Como não 
é controlado pelo medo da perda, toma decisões fi nanceiras melhores.

Talvez você esteja pensando: “é fácil dizer isso. Você é rico, pode se dar ao luxo de 
perder dinheiro”.

Meu ponto é exatamente esse. Por não ter medo de fi car pobre, não cometo os en-
ganos bobos que nascem do medo. Não deixo boas oportunidades de investimentos 
– sólidas e a bons preços – passarem por mim. Como expliquei no capítulo anterior, 
não ponho todos os ovos na mesma cesta, mas estou sempre pronto para agir.

Foi isso que me esqueci de dizer ao leitor: “o segredo mais importante da preser-
vação do patrimônio é fazer as pazes com seu medo de fi car pobre”.

É impossível controlar a economia e as forças externas que afetam o seu negócio, 
mas você pode controlar as suas emoções. Ao fazer amizade com seus medos, você 
vai desfrutar a riqueza conquistada e tomar decisões inteligentes para aumentá -
-la ainda mais.

Ninguém deseja fi car de escanteio, observando outras pessoas fazerem dinheiro. 
Muito menos deixar todo o dinheiro em ouro, à espera do Armagedon.

Para fazer amizade com os próprios medos, é preciso se imaginar levando uma 
vida simples, que possa ser mantida com uma renda modesta, aproveitando bem 
o trabalho e o tempo ao lado da família e dos amigos. Imagine algo assim até se 



74

sentir confortável com a ideia. Sua ansiedade vai desaparecer e você tomará de-
cisões fi nanceiras melhores.

Se você tem medo de montar um negócio, imagine uma situação em que esse em-
preendimento quebre. Depois procure se imaginar bem apesar do problema (você 
vai se sentir bem fi nanceiramente se tiver limitado seu risco, como recomendo 
no Segredo 9). Pense em você sorrindo para seu cônjuge e dizendo: “pois é, não 
funcionou, mas não tem problema”.

Se tem medo de investir numa carteira de boas ações, como as recomendadas 
pela Empiricus, imagine seu portfólio caindo 25% (difi cilmente vai acontecer, 
mas você deve pensar na possibilidade). Imagine-se dizendo: “tudo bem, as ações 
despencaram, mas o stop loss foi acionado, então, bola pra frente”.

Stop loss é uma ordem que você dá na corretora para vender as suas 
ações se os preços despencarem até um ponto determinado. Por 
exemplo, se você paga R$ 40 numa ação e determina 25% de stop loss, 
sua corretora venderá essa ação no momento em que ela bater R$ 32 
(R$ 8 de diferença, ou seja, 25% menos do que o valor pago por ela).

Se você tem medo de investir em imóveis, pense no pior cenário possível. Caso 
venda o imóvel e tenha um prejuízo de 10% a 15% (o que é pouco provável),
imagine -se lidando bem com a situação.

Em outras palavras, procure seguir as sugestões deste capítulo e do anterior. Use 
o sistema de stop loss para proteger o desempenho do seu portfólio, diversifi que 
seus investimentos com títulos públicos, metais preciosos e imóveis. Aproveite 
corretamente as estruturas jurídicas e as vantagens tributárias.

Não viva com medo. A vida pode ser agradável – e rica em prazer – mesmo se você 
perder seu dinheiro, situação que difi cilmente vai ocorrer desde que deixe o medo 
de lado.
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Segredo 11

Como investir em ações para construir riqueza

Um tempo atrás, escrevi um ensaio curto sobre como Warren Buffett havia en-
riquecido tanto, mas não mencionei o quão rico ele havia se tornado. Com um 
patrimônio de US$ 82,5 bilhões, ele é a terceira pessoa mais rica do mundo, se-
gundo a Forbes (2019). Está atrás de Jeff Bezos, com US$ 131 bilhões, e Bill Gates 
(US$ 96,5 bilhões).

Mas como o grande investidor acumulou tanta riqueza?

No início de sua carreira, ele percebeu que certas empresas tinham vantagens 
estratégicas que lhes permitiam continuar crescendo a cada década, aniquilando 
a concorrência. Ele imaginou que, se pudesse comprar esses negócios a preços 
razoáveis, o mercado garantiria lucros enormes no longo prazo.

Foi exatamente o que ele fez.

A Berkshire Hathaway, empresa assumida por Buffett em 1965 para comprar ou-
tras empresas, tem uma média de 19,8% ao ano de retorno sobre o investimento 
(ROI).

Como um iniciante em investimentos, eu me perguntava: se o sistema de Buf-
fett é tão fantástico, por que não é seguido por todo investidor profi ssional ou 
particular?

Sei a resposta. Qualquer um que seja bem-sucedido nos negócios por diversos 
anos sabe. A indústria de investimento, ao menos da forma como é praticada por 
mais de 95% de seus profi ssionais, não é voltada para o longo prazo.
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Por que os outros não fazem como Buffett?

Embora não admitam, consultores de investimentos (corretores ou gurus fi nan-
ceiros) têm um objetivo que vai contra a aquisição de riqueza a longo prazo.

Esse objetivo é o retorno anual sobre investimentos (ROI anual). Muitas vezes, 
esse objetivo é trimestral.

Talvez seja a maior estupidez do mundo dos investimentos, mas o mercado 
fi nanceiro escraviza quase todo mundo com balanços anuais e trimestrais. Ban-
cos de investimento, corretoras, planejadores fi nanceiros e consultores, todos 
eles medem seu desempenho ano a ano. Uma vez por ano, o mundo inteiro 
pode ver como você se saiu em comparação aos colegas.

O mesmo ocorre na indústria de análise independente.

Nosso desempenho é calculado, taxado e reportado por vários “cães de guarda” 
do mercado. Esses balanços (anuais e trimestrais) são abertos ao público. E ga-
nham toneladas de impressões. Os avisos destacando os números positivos do 
ano atraem uma gama de novos clientes.

Os cães de guarda fi nanceiros também reportam um histórico de longo prazo, 
mas ninguém presta muita atenção. Os consumidores são estimulados a se 
concentrar em “quem é quente”, o que, na verdade, signifi ca quem era quente 
no ano anterior.

Isso gera uma pressão enorme para produzir ganhos de curto prazo.

Lembrei -me disso recentemente quando o fundador e presidente da Agora 
(parceira americana da Empiricus) enviou um memorando para os editores do 
grupo pedindo que investissem mais em pesquisa e em qualidade de escrita. Ele 
disse que gostaria de ver todas as nossas publicações no topo da lista de Mark 
Hulbert – uma lista anual das newsletters de melhor desempenho do mercado 
fi nanceiro.
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Hulbert analisa newsletters sob parâmetros de longo prazo, mas o mercado 
fi nanceiro de um modo geral não se importa com isso. O mercado trata as 
vencedoras do ano como premiadas do Oscar, são elas que vão receber toda a 
atenção e todos os holofotes. A ironia é que o fundador da Agora, responsável 
por escrever aquele e -mail, sabe que ganhos de curto prazo não têm nada a ver 
com construção de riqueza. Ele até criou uma family offi ce para proteger o pa-
trimônio de sua família por gerações, e uma das regras primordiais da empresa 
é justamente investir a longo prazo. Algo em torno de 50 anos.

O que estou dizendo não pode ser subestimado. O viés de lucro a curto prazo não 
combina com a construção de riqueza a longo prazo.

Você precisa entender isso se quiser construir riqueza de verdade.

Posso até ouvir alguns de vocês gritando. “Não estou nem aí para o longo prazo. 
Quero ganhar dinheiro já. Na verdade, eu quero ser rico agora!”

Eu entendo, mas o fato é que você não vai fi car rico de uma hora para outra no 
mercado de ações a não ser que tenha muita sorte. O máximo que fará, se for 
inteligente, é criar

uma quantidade razoável de lucro a curto prazo enquanto estiver construindo seu 
ninho de ovos para a aposentadoria.

Já falei sobre esses assuntos antes e vou falar novamente sobre eles no Wealth 
Builders Club, mas neste capítulo fi nal quero priorizar o segredo de Buffett: pro-
duzir riqueza a longo prazo.

Uma family offi ce é uma empresa privada de administração de patri-
mônio designada para auxiliar fi nanceiramente famílias ou indivíduos 
infl uentes com suporte jurídico, contábil, fi scal e de investimentos.
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Cinco benefícios do investimento a longo prazo

Para montar uma excelente carteira de longo prazo é preciso seguir algumas 
regras. Você deve selecionar somente negócios seguros e bem protegidos. E deve 
mantê-los independentemente dos resultados trimestrais ou mesmo anuais. Se 
fi zer isso, poderá desfrutar as enormes vantagens desse tipo de investimento.

A mais importante delas é o poder dos juros compostos.

Os “juros compostos” incluem o reinvestimento dos juros que você 
recebe ao valor original investido. Vamos supor que eu invista R$ 100 
no ano 1 e receba R$ 5 de juros. No ano seguinte, eu reinvisto todos 
os juros recebidos. Isso fará com que no ano 2 eu receba juros sobre 
um montante maior, de R$ 105, em vez dos antigos R$ 100. No ano 3, 
receberei juros sobre um valor ainda maior de R$ 110,25. A cada ano 
que reinvisto os juros, meu investimento original cresce de forma 
cada vez mais acelerada.

Se você já viu um gráfi co de juros compostos, deve ter notado que a curva ascen-
dente de acumulação de riqueza cresce de maneira lenta nos primeiros 10 anos 
para depois aumentar rapidamente. Por volta do ano 30, os números são muito 
atraentes. No 40, são simplesmente inacreditáveis. Para os investidores mais 
modestos, os números vão chegar à casa dos milhões. Para os de nível médio, vão 
chegar às dezenas de milhões. E, para os ricos, passarão de R$ 100 milhões.

A segunda vantagem desta estrutura de longo prazo é a simplicidade. Você não 
vai ter de acompanhar de perto os mercados, nem mesmo se preocupar com o 
desempenho da Bolsa. Basta defi nir uma estratégia e deixá -la acontecer.

A terceira vantagem é a paz de espírito. Com esse tipo de estratégia, você não 
se preocupa com as fl utuações do mercado, nem mesmo com grandes quedas. 
(Buffett diz que, se fecharem o mercado por cinco anos, ele não vai se importar.) 
Na verdade, você fi ca até feliz quando a Bolsa despenca, mesmo quando as ações 
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que possui também caem, como vou explicar adiante.

A quarta vantagem é que esse tipo de carteira impede que você pague taxas des-
necessárias para gestores de dinheiro, corretores e planejadores fi nanceiros. Ao 
longo do tempo, essas taxas corroem a sua riqueza de forma signifi cativa.

Em quinto lugar, investir numa carteira assim impede que você seja conservador 
demais com seu dinheiro. Um dos maiores riscos de investimentos excessivamente 
conservadores é o de perder com a infl ação. Isso pode acontecer com cadernetas 
de poupança, CDBs ou fundos DI. Ao investir em excelentes empresas, seu dinhei-
ro pode crescer a taxas mais elevadas de retorno – capazes de bater a infl ação e 
evitar a erosão do patrimônio.

Estratégia de compra e venda

Uma carteira de longo prazo tem uma estratégia diferente de compra e venda. 
Assim como faz Warren Buffett, não vamos vender nossas ações quando os preços 
caírem. Se a ordem de stop loss é essencial para uma carteira comum, aqui ela é 
desnecessária e até mesmo contraproducente. Quando (e se) o preço de nossas 
ações caírem de maneira signifi cativa, a estratégia é comprar mais – e não sair 
do mercado.

Stop loss é uma ordem que você dá para vender suas ações caso o 
preço caia abaixo de um patamar estipulado. Por exemplo, se você 
compra uma ação a R$ 40 e defi ne uma stop loss de 25%, sua corretora 
irá vendê-la no momento em que o preço chegar a R$ 30 (R$ 10 mais 
barata, ou seja 25% menos dos R$ 40 que você pagou por ela). Já com 
uma ordem trailing stop, a venda é acionada não a partir do preço 
que você pagou, mas a partir do preço mais alto a que a ação chegou. 
Assim, se ela subir de R$ 40 para R$ 50 e em seguida cair, a corretora 
irá vendê-la a R$ 37,50, isto é, 25% menos do que os R$ 50.
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Agimos dessa forma porque nosso objetivo não são os ROIs anuais, que 
representam a pedra no sapato do mercado financeiro, como expliquei antes. 
Nosso objetivo é acumular o maior número possível de ações das empresas 
em que acreditamos. Ficaremos cada vez mais ricos acumulando mais ações 
dessas empresas, e não negociando essas ações para otimizar lucros.

Procurando vantagens competitivas duradouras

Antes de trabalhar na Palm Beach Letter, empreendi por 30 anos. Investi em de-
zenas de negócios cujas receitas variavam de US$ 5 milhões a US$ 500 milhões.

Aprendi muitas lições sobre investimentos. Uma das mais importantes é: muito 
raramente vale a pena fazer grandes apostas. Construção de riqueza é muito mais 
fácil se você comprar empresas consolidadas, que tenham vantagens competitivas.

Pegue o exemplo da Agora Inc. (a parceira americana da Empiricus). A Agora 
sempre estimulou pensadores independentes, fato que tornou impossível padro-
nizar uma fi losofi a de publicação. Sempre que um grupo era bem-sucedido com 
um tipo de produto, outro surgia para competir com ele. Garantindo um espaço 
seguro para exercitar a independência, a Agora se transformou numa holding 
de dezenas de empresas independentes competindo primeiramente umas com 
as outras e só depois com o resto da indústria.

É uma vantagem competitiva muito difícil de imitar. Outras empresas de análi-
se simplesmente não estavam interessadas no caos que poderia resultar de um 
sistema com tamanha liberdade. Isso permitiu à Agora passar de 10% para mais 
de 50% do mercado.

Se você pudesse investir em qualquer um dos concorrentes da Agora 30 anos 
atrás, escolheria entre uma dúzia de empresas maiores e melhor conceituadas. 
Mas, se tivesse identifi cado a vantagem competitiva da Agora, seu investimento 
teria muito mais sucesso.

Naquela época, havia dois sócios na Agora. Um acreditava nas perspectivas da 
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empresa e segurou suas ações tanto nos bons quanto nos maus momentos. O outro 
vendeu suas ações quando problemas pareciam se aproximar. A participação do 
primeiro investidor, inferior a US$ 50 mil, vale atualmente dezenas de milhões 
de dólares. O segundo lamenta sua decisão.

Eu poderia dar outros exemplos, mas acredito que você tenha entendido a ques-
tão. Quando você acredita num negócio, não vende sua participação por causa de 
uma crise temporária. Em vez disso, aproveita a ocasião para comprar mais ações, 
como o fundador da Agora fez. Como o seu objetivo não é o lucro anual ou o fl uxo 
de caixa, mas a valorização do ativo a longo prazo, você compra mais ações quan-
do o preço cai e não as vende a não ser que a vantagem competitiva desapareça. 

Para montar uma carteira de ações seguindo as lições aprendidas com Buffett, 
devemos escolher empresas que atendam aos seguintes critérios:

1. Crescimento consistente ao longo do tempo;

2. Dinheiro em caixa. A empresa deve produzir, com regularidade, excesso  
  de caixa e ter muito dinheiro nos balanços;

3. Rentabilidade. A empresa deve ter um histórico de lucros relativamente 
consistente ao longo de muitos anos;

4. A empresa deve exercer domínio no setor, ou seja, liderar seus mercados 
com marcas respeitadas e já estabelecidas;

5. A empresa deve pagar bons dividendos, devolvendo excesso de caixa aos 
acionistas na forma de dividendos cada vez maiores;

6. A empresa deve ter vantagens competitivas duradouras: tecnologia úni-
ca, patente, monopólio ou marca poderosa que vai dar uma vantagem sobre a 
concorrência por muito tempo;

7. A empresa deve ser resistente a recessões e permanecer rentável, mesmo 
em períodos prolongados de crise econômica; e

8. A empresa deve ter preços razoáveis, abaixo de suas médias históricas.
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Chegamos ao fi m do livro 11 Segredos da Construção de Riqueza. Espero que 
você tenha gostado da leitura, que coloque em prática boa parte dos conselhos 
e que construa uma vida rica ao lado das pessoas que ama. No Wealth Builders 
Club Brasil, vários dos conceitos apresentados no livro serão esmiuçados e você 
poderá tirar as possíveis dúvidas que fi caram durante a leitura.


