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Independência Financeira

Não existe nenhum passeio fácil
para a liberdade em lado nenhum,
e muitos de nós teremos que
atravessar o vale da sombra
muitas vezes até que consigamos
atingir o cume da montanha dos
nossos desejos.
- Nelson Mandela

Quem não gostaria de ter investimentos que geram uma renda mensal
capaz de pagar todas as contas?
Imagine a revolução que você poderia implantar na sua vida financeira,
profissional e pessoal se pudesse trabalhar por opção e não pela obrigação
de conseguir aquele dinheiro necessário para cobrir as suas despesas
mensais.
Acredito que todos gostariam de atingir algum nível de independência
financeira no decorrer da vida.
Uma pesquisa do IBGE revelou que quase metade dos brasileiros (46%)
termina a vida profissional dependendo de parentes para sobreviver.
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Somente 1% conquista a independência. O restante (53%) precisa trabalhar
pelo resto da vida ou vive de caridade. 1
Outra pesquisa revela que mais de 60% da população afirma não guardar
dinheiro, nem possuir uma reserva para o futuro. Dos poucos que
economizam alguma coisa, somente 17% focam em uma aposentadoria
sem dependência. 2
Por qual motivo as pessoas não buscam uma vida mais livre e
independente?
Existem alguns motivos.

1

http://www.otempo.com.br/capa/economia/apenas-1-dos-aposentados-sesustenta-1.586176
2
http://www.valor.com.br/financas/4877788/maioria-dos-brasileiros-naotem-o-habito-de-poupar-segundo-pesquisa
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Motivo 1:
As pessoas sabem pouco, ou quase nada, sobre a possibilidade de ter uma
vida financeiramente independente. Elas não compreendem que isso é
possível e viável.
Para piorar essa situação, existe uma clara confusão entre ser
financeiramente independente e ser financeiramente rico. São duas coisas
diferentes.
Ser independente é apenas um estágio da escalada. Veremos nesse livro
que existem muitas etapas após a independência financeira, antes de atingir
aquilo que convencionamos como “ser rico”.
Seguir escalando essas etapas, após a independência financeira, é algo
opcional e exige mais esforço e preparo. Os sacrifícios para atingir a
independência financeira são bem menores que as exigências para se tornar
um bilionário.
Ser financeiramente independente tem mais relação com o estilo de vida
que você pretende adotar no futuro e decisões que você pode tomar no
presente para atingir esse objetivo.
Alguém que adote um estilo de vida leve e simples, não precisa ser uma
pessoa rica para atingir a independência financeira.
Já aquele que deseja um estilo de vida sofisticado, caro, pesado, terá que
fazer um esforço maior em todas as etapas da escalada.
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Motivo 2:
Existem pessoas que entendem a importância de atingir a independência
financeira, mas não conhecem os passos necessários. Não sabem por onde
começar. Não possuem um objetivo claro, mensurável e nunca definem um
plano para atingir esse objetivo.
Não existe independência financeira grátis. Ela tem um custo. Não é
somente o custo financeiro. Ela exige que você se torne uma pessoa acima
da média.
Se você continuar fazendo aquilo que a média faz, os seus resultados serão
medianos como os de todos. Atingir resultados acima da média exige
conhecimentos, planejamentos e ações acima da média.
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Motivo 3:
Por fim, temos aquelas pessoas que não acreditam que o esforço compensa.
Acham que atingir a independência financeira é impossível e para chegar
nessa conclusão utilizam como base aquilo que são hoje e a realidade que
vivem agora.
Não acreditam na possibilidade de mudança. Árvores nascem, crescem e
morrem condenadas a ficar no mesmo lugar. Pessoas podem se
movimentar, tomar decisões e aprender coisas novas para mudar a direção
da própria vida.
Medimos o tamanho do desafio com a nossa régua limitada, não com a
régua que iremos conquistar no processo de crescimento pessoal. É durante
a escalada que você vai adquirir os atributos necessários para continuar
subindo.
A pessoa que dará o primeiro passo na direção da independência financeira
não será a mesma que chegará no topo.
Neste livro você terá o conhecimento e as ferramentas para descobrir que:
sim, é possível.
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A jornada:
O objetivo dessa série de aulas escritas por mim, neste livro, é o de
proporcionar uma mudança na sua mentalidade para o início da sua
jornada.
Quero mostrar para você uma série ideias, informações e ferramentas que
serão como um mapa com os caminhos que podem ser trilhados para atingir
um maior nível de independência ou sua independência total nos próximos
anos.
Pretendo reunir aqui as informações que eu gostaria de ter encontrado
quando iniciei a minha própria jornada.
Eu não acredito na sustentabilidade do sucesso financeiro sem que a pessoa
desenvolva determinadas virtudes, valores e sabedoria.
A história está repleta de casos de pessoas que atingiram o crescimento
financeiro antes de crescerem como seres humanos. O final desse tipo de
história costuma ser trágico, já que o dinheiro potencializa aquilo que
somos e nem sempre somos algo que deva ser potencializado.
Precisamos nos preparar para atingir o sucesso financeiro, assim como um
alpinista se prepara para chegar no cume de uma grande montanha.
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Resultado que você terá:
Não basta dar os passos que nos
devem levar um dia ao objetivo,
cada passo deve ser ele próprio
um objetivo em si mesmo, ao
mesmo tempo que nos leva para
diante.
- Johann Goethe

Um mapa só terá utilidade se você der utilidade para ele. Um mapa
esquecido na gaveta é inútil.
Vou compartilhar com você aquilo que me conduziu até a minha própria
independência financeira. Você terá total liberdade para adaptar as ideias
para a sua realidade.
Se hoje você está aqui lendo esse conteúdo, isso significa que a minha
independência financeira serviu para um propósito maior. É graças a ela
que pude criar o Clube dos Poupadores para ajudar pessoas como você.
Se minhas principais preocupações hoje, fossem conseguir pagar minhas
contas, eu não teria tempo livre para escrever artigos e livros como esse.
Os milhares de leitores que visitam meus sites todos os dias seriam
prejudicados.
Minha esperança ao criar esse tipo de material é poder ajudar pessoas
realmente comprometidas, aquelas que já demonstraram que estão
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dispostas a investir na própria educação para que sejam pessoas melhores,
com mais tempo livre para fazer aquilo que gostam por vocação e paixão.
Quando esse tipo de pessoa atinge a independência financeira, ela acaba
conquistando a tranquilidade e o tempo necessário para iniciar o seu
verdadeiro projeto de vida.
Estou falando daquele projeto que você realmente faria com paixão e que
dará sentido para sua existência. Muitos chamam isso de propósito.
Se você sonha com a possibilidade de deixar de ser apenas um "pagador de
contas" ou um "acumulador de patrimônio" para construir um legado que
dê sentido para sua vida e contribua com a vida dos demais, esse livro sobre
independência financeira foi feita para você.
Tenho a experiência, o conhecimento e as ferramentas para que você possa
iniciar o seu projeto de independência financeira ainda hoje.
Preparado para a jornada?
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