


Prefácio
 

Agradeço à minha família por todo o apoio e orientação nesta viagem

Também agradeço aos meus amigos e a Deus por toda a luz, fé e amor



Introdução

Se encontrou este livro no seu caminho, pode ser que esteja à procura de 

novas formas de criar mais riqueza para si, para a sua família e para os 

outros.

Um livro também pode ser uma conversa entre amigos, por isso agradeço-lhe 

pelo seu tempo dedicado a este livro, porque o tempo é o nosso recurso mais 

precioso, já que não podemos comprar ou criar mais como com a riqueza.

Vivemos em tempos complexos, em que valor e dinheiro ditam liberdade e 

poder. A globalização e a tecnologia fizeram com que tudo fosse mais fácil 

de aceder, mas também muito mais competitivo ao mesmo tempo, razão pela 

qual é essencial criar valor para os outros para podermos sobreviver, 

prosperar e evoluir.

Neste livro iremos começar por analisar como gerir o seu dinheiro e 

rendimentos, bem como as suas necessidades e gastos. Depois iremos 

analisar a criação de valor e riqueza, terminando com estratégias de 

investimento seguras.

Agradeço-lhe por escolher este livro, desejo que seja uma ajuda valiosa na 

criação dos seus investimentos e de uma vida saudável, feliz e próspera.

 

Com amizade,

Miguel Oliveira

Master in Advanced Architecture by IaaC

criador da bricoarts.com



Gerir Dinheiro

Parece que tudo está a ficar mais caro. 

De certeza que ouviu esta frase e que a disse algumas vezes. Embora a 

inflação possa variar de ano para ano, as casas, os carros, as roupas, a 

comida e muitos outros produtos e serviços tendem a aumentar o seu custo ao 

longo do tempo.

 

Casa

Vamos falar da sua casa. Enquanto somos novos e a nossa vida laboral ainda 

é instável, arrendar uma casa pode ser uma boa opção. Normalmente, as 

casas no centro da cidade têm rendas mais caras que as casas nas periferias, 

mas os custos e os tempos das suas deslocações também devem ser tidos em 

conta ao escolher o sítio para morar. Por isso, antes de arrendar uma casa, 

considere todos os gastos nas suas deslocações e refeições diárias, para 

saber se está a poupar tempo e dinheiro.

Quando conseguimos uma vida laboral e social mais estável, pode ser uma 

opção melhor comprar uma casa do que arrendar uma. Aqui é onde a 

situação fica especialmente difícil para a maioria das pessoas. Uma casa é 

provavelmente o maior investimento que a maioria das pessoas vão fazer 

durante as suas vidas, mas ainda assim muitas pessoas compram casas 

demasiado caras e demasiado grandes que não precisam.

Vamos repetir: compram casas demasiado caras e demasiado grandes que 

não precisam...

Quando comprar uma casa, tenha a certeza que está a comprar algo que não 

coloque uma carga demasiado pesada nas suas contas. Se optar por crédito 

junto de um banco, assegure-se de pagar a maior entrada possível com o seu 

dinheiro, para reduzir ao máximo o montante de dinheiro que precisará pedir 

emprestado do banco. Porque as taxas de juro que vai pagar pelo seu 

empréstimo, mesmo quando estiverem baixas, vão ao longo do tempo reduzir 



uma grande parte da sua riqueza. Alguns conselheiros recomendam que todos 

os seus créditos somados não ultrapassem 30% dos seus rendimentos 

mensais (incluindo a casa, o carro, créditos pessoais e cartões de crédito), 

porém quanto menor for essa taxa de esforço, melhor!

É então melhor juntar e poupar dinheiro para uma entrada antes de comprar 

uma casa. Compre uma casa que dê resposta ás suas necessidades reais em 

termos de áreas e materiais, sem dar um passo maior do que a perna. De 

novo, em termos de localização, analise os seus gastos diários de transporte 

e refeições para decidir o que lhe compensa mais, uma casa num centro 

urbano, numa periferia urbana ou numa área rural.

A maioria das pessoas opta por casa novas ou apartamentos novos prontos a 

habitar. Enquanto esta opção pode poupar-lhe tempo e stress, raramente é um 

bom negócio em termos financeiros. É como comprar o telefone móvel mais 

recente e moderno diretamente da loja, quando é lançado está à venda por 

um preço premium mais elevado naturalmente. Se quiser fazer um bom 

negócio na compra da sua casa, considere comprar uma casa antiga ou um 

apartamento antigo para restaurar, ou um terreno, fazendo a maior parte da 

construção, a gestão e mesmo algumas obras por si.

Sim esta última opção demora mais tempo e é mais stressante, mas poupa 

muito dinheiro. É melhor sofrer algum stress durante 1 ou 2 anos durante a 

construção ou reconstrução da sua casa do que viver 40 anos de stress a 

pagar um crédito e um imóvel demasiado caros ao seu banco, que iria 

reduzir muito a sua criação de riqueza e liberdade financeira. 

Procure o que os outros não querem, mas tenha muito cuidado ao analisar o 

montante de dinheiro que vai precisar para as obras e a sua construção ou 

reconstrução. Procure um arquiteto gestor de obra experiente e honesto, que 

irá ajudar a estimar os custos e prazos da sua casa, antes mesmo de a 

comprar. Os melhores arquitetos gestores de obra conseguem mesmo avaliar 

o valor de mercado de qualquer casa ou terreno, para que possa saber 

exatamente quanto pode dar por uma casa e quanto vai gastar nas obras. 

Deste modo vai evitar fazer um mau negócio numa casa demasiado cara.

Também pode ir fazendo algumas pesquisas e contas online, fazendo médias 

de preços por m2 de imóveis nas zonas em que tem interesse. Com esta 



estratégia vai conseguir perceber a média de preços das casas em que tem 

interesse e filtrar algumas. Porém, apenas um arquiteto e gestor de obra 

honesto e experiente vai poder determinar o preço real justo de qualquer 

casa e dos trabalhos de construção necessários. 

Opte por uma casa segura, que não seja demasiado grande ou demasiado 

alta, com materiais adequados ao seu estilo de vida, resistentes e 

duradouros, que sejam económicos e ecológicos. Pense que pode ir 

melhorando a sua casa ao longo do tempo, por isso no princípio faça-a 

funcional e confortável. De novo, um arquiteto e gestor de obra experiente e 

honesto vai ser uma ajuda essencial durante todo o processo de desenho e 

construção também. Contrate todos os profissionais de construção de modo 

independente por si e compre todos os materiais diretamente também. Se 

gostar de bricolage e conseguir fazer alguns trabalhos com segurança, 

também vai poupar muito dinheiro desse modo. Use materiais e sistemas 

eficientes e energias renováveis, que lhe poupem dinheiro e poupem o 

planeta também!

No final, vai-se surpreender com quanto dinheiro poupou e quanto valor 

criou com a sua coragem, energia e trabalho.

 

Carro

O carro é normalmente o segundo maior investimento para a maioria das 

pessoas durante as suas vidas, sobretudo se acrescentarmos custos de 

combustíveis, seguro, reparações e impostos. Muitas pessoas que vivem no 

centro conseguem fazer o seu dia a dia sem precisarem de um carro próprio. 

Quando precisam de um carro alugam um. Porém, devido à liberdade que um 

carro proporciona, a maioria das pessoas acaba por comprar um carro em 

algum momento da vida.

De novo, como no caso da casa, compre um carro que consiga comprar e 

manter sem grande esforço financeiro. Os japoneses fazem carros bastante 

fiáveis e alguns carros elétricos que tenham sido provados seguros também 

podem ser uma boa escolha, já que têm menos peças, filtros e lubrificantes 

que um carro com motor de combustão. O melhor carro que pode comprar 



não é novo em folha, varia entre um carro de serviço com 1 ano e um carro 

com 4 ou 5 anos em final de leasing de particulares ou empresas.

Um carro com menos de 5 anos e 100.000kms, se tiver sido demonstrado 

fiável, é uma excelente compra, porque vai consegui-lo com um desconto 

importante, quando comparado com um carro novo. Geralmente seguindo 

estes critérios, conseguirá um desconto de 40% a 50%, ou mesmo mais 

elevado em alguns casos. Antes de comprar um carro usado, procure sempre 

um mecânico profissional independente e honesto, para que verifique os 

registos informáticos do computador de bordo, as partes mecânicas e a 

sensação de condução antes da compra, para ter a certeza que está a comprar 

um bom produto.

Evite comprar um crédito para a compra do seu carro, pague em dinheiro o 

máximo que puder. Lembre-se sempre de o manter adequadamente, fazendo 

as revisões nos intervalos recomendados e usando peças e lubrificantes 

fiáveis. Na maioria dos casos, peças e lubrificantes OEM de origem do 

fabricante são a escolha mais segura e sábia, apesar do custo extra, 

sobretudo se tiver em conta a complexidade da mecânica e eletrónica dos 

carros. As peças de origem encaixam na perfeição e cumprem na perfeição a 

função para que foram desenhadas pelos engenheiros e designers que 

criaram o seu carro. Assim, vai ter carro para muito muito tempo, pelo 

menos 400.000kms e 20 anos se quiser.

Para avaliar quando chegou o momento de trocar de carro, faça as seguintes 

contas: quando os custos de reparação anuais superarem 1.500€, sem incluir 

as revisões e substituição de peças de desgaste habitual, pode ser que esteja 

na altura de trocar de carro. Mas isto teria de acontecer todos os anos ou 

pelo menos 2 ou 3 anos consecutivos. Portanto a maioria das pessoas não 

precisam de trocar de carro, elas preferem trocar de carro.

Não se trata de uma necessidade mas de um querer...

 

Roupa e Comida



Neste momento já começamos a aprofundar o que tem valor real e estável 

para os seres humanos: bens essenciais. Nos bons ou nos maus momentos, 

sempre precisaremos dos bens essenciais. Roupa e comida também estão 

nesse grupo de bens essenciais.

Não somos peritos em moda, têxteis ou sapatos. Conhecemos alguns 

familiares, amigos e clientes que são, mas porém não temos a certeza de que 

façam boas escolhas com relação aos seus alimentos e roupas. Esta é uma 

área muito específica e pessoal, por isso ignorem tudo o que vamos dizer se 

não fizer sentido, vai perceber porquê em breve.

Da nossa experiência com a maioria das marcas premium, com algumas 

exceções, a maioria desses produtos premium resultaram de fraca qualidade 

no médio e no longo prazo. Estes produtos são aparentemente criados para 

pessoas que os usam por curtos períodos e depois os deitam fora. Por isso, 

não conseguimos ver valor nesses produtos e começamos a comprar marcas 

mais correntes, que duram o mesmo tempo ou até mais que os equivalentes 

produtos premium. Prestamos muita atenção aos componentes, fechos, 

botões, qualidade de tecidos e linhas, para avaliar a qualidade do produto e 

apenas compramos o que precisamos em saldos ou promoções.

Agora, porque é que isto pode não fazer sentido para si? Existem pessoas 

brilhantes, focadas e que acrescentam valor à sociedade que compram 

marcas e produtos premium e se sentem bem. Dão-lhes uma sensação de 

pertença e alegria. Se um produto consegue fazer isso, tem de ter algum 

valor. Por isso se comprar algumas roupas e calçado premium de vez em 

quando fizer com que se sinta melhor, mais confiante e fizer melhores 

investimentos e trabalhos como consequência, pode fazer sentido. Precisa 

aprofundar a razão porque gosta de um determinado produto ou marca e ter a 

certeza que consegue obter o máximo de valor possível desse produto ou 

marca, sem esquecer a sua qualidade, de outro modo é apenas especulação e 

dinheiro deitado fora...

Com relação a comida, todos precisamos de comer e beber e devemos 

valorizar qualidade frente a quantidade. Uma dieta saudável vai-lhe dar um 

corpo e uma mente saudável, deste modo permitindo-lhe trabalhar e investir 

melhor, ao mesmo tempo gastando menos em despesas de saúde.



Em termos de saídas à noite e refeições em restaurantes e bares, é preciso 

ter muito cuidado para não queimar muito dinheiro nestas e outras atividades 

de lazer. De vez em quando são essenciais para recarregar energias e 

aligeirar a mente, mas não caia na armadilha de tornar vezes em hábitos, ou 

em vícios.

 

Outros produtos e Serviços

Em relação a outros produtos e serviços, como tecnologia, dispositivos, 

ferramentas, ensino (consideramos ensino uma ferramenta) pense deste 

modo: se ajudam a produzir um trabalho melhor, criar produtos e serviços 

melhores e fazer melhores investimentos, podem fazer sentido. Mas não se 

engane a comprar o melhor telefone móvel, computador e tablet, quando os 

modelos base podem assegurar-lhe todas as ferramentas que precisa, 

geralmente a 50% do custo e do peso dos modelos de topo.

Em relação a ensino e educação, este é um tema complexo, de novo bastante 

pessoal. Como a ferramenta que é, é melhor ter do que não ter. Agora se a 

universidade e professores de topo vão acrescentar assim tanto valor à sua 

vida laboral, isso é algo muito pessoal e subjectivo. Visite as escolas em que 

tem interesse antes de escolher uma, sinta os espaços e as pessoas lá. 

Analise o trabalho que produzem e veja se tem valor, mesmo que não 

entenda ainda tudo. Por vezes ver o futuro e novas maneiras de resolver 

problemas vem com um preço extra elevado e por vezes vale a pena. Outras 

vezes é tudo apenas fumo e especulação.

Faça contas, descubra o valor que essas ferramentas lhe vão acrescentar e 

peça a opinião de outros especialistas para descobrir o que é melhor para si 

e lhe vai permitir fazer o melhor trabalho da sua vida.

 

Resumo

O objetivo deste capítulo foi dar-lhe um ponto de vista importante sobre a 

gestão das suas despesas e do seu dinheiro.



Existe uma expressão "quem não consegue gerir 1.000€ não consegue gerir 

1.000.000€, sendo esta a razão porque a maioria das fortunas rápidas 

acabam. Pense neste capítulo como as fundações da sua personalidade de 

investimento e lembre-se...

... algo que não precisa é sempre muito caro.



Acrescentar Valor

Então, o que podemos definir como valor e como o podemos criar? 

O valor pode ser definido como uma propriedade que uma pessoa, produto, 

material ou serviço têm, que é maior do que a soma das suas partes 

integrantes. A arte pode ter um grande valor, um valor superior à soma do 

custo da tela e das tintas, no caso de uma grande pintura. A arte desperta 

emoções e experiências em nós, que nos fazem sentir bem e especiais. Isso 

não tem preço e se o seu produto ou serviço desencadear uma reação 

emocional positiva, já está criar valor.

A quanto mais pessoas acrescentar valor e puder ajudar a sentirem-se bem e 

a resolver os seus problemas, mais valor e riqueza irá criar.

Então foque-se nas pessoas, descubra os seus problemas e necessidades. Vai 

surpreender-se com o que as pessoas procuram, especialmente na internet. 

Muitas vezes irá descobrir que as palavras chave de pesquisa associadas a 

produtos e serviços que as pessoas procuram, nunca lhe tinham passado pela 

mente, simplesmente porque não faziam muito sentido para si, ou não 

precisava ou valorizava esses produtos e serviços como a maioria das 

pessoas.

Lembre-se de encontrar um equilíbrio entre o que gosta/precisa e o que as 

pessoas gostam/precisam, se quiser criar muito valor e riqueza. Quanto mais 

se focar apenas naquilo que gosta, mais pequeno será o grupo de pessoas ou 

nicho que gostam dessas mesmas coisas, um grupo tão pequeno que no limite 

pode ter apenas uma pessoa... Se se focar apenas no que as pessoas gostam, 

pode ser que não goste do seu trabalho e perca inspiração e motivação, 

sobretudo se for uma pessoa criativa. Tenha cuidado com esta análise e 

encontre o equilíbrio correto.



Produtos e Serviços

Uma maneira de criar valor e riqueza consiste em vender produtos e 

serviços que as pessoas precisam. Outra maneira é investindo. Neste 

capítulo iremos falar em como criar produtos e serviços.

A maioria dos serviços têm um problema de fundo que consiste em que, a 

não ser que tenha muitos colaboradores ou redes franchisadas, a única 

maneira como pode realizar dinheiro é quando está presencialmente a 

prestar esses serviços, como no caso de um/a advogado/a, um médico/a, um 

arquiteto/a e um/a engenheiro/a. Já os produtos por outro lado, podem criar 

valor e riqueza até quando estiver a dormir ou a passar férias.

Os serviços, especialmente como profissional independente ou freelancer, 

têm poucos custos e gastos associados. Já os produtos têm custos e gastos 

associados elevados, para patentes, ferramentas, máquinas, edifícios, 

trabalhadores, licenças... Construir e gerir uma fábrica é uma tarefa épica 

que requer muita energia, tempo e dinheiro. Se essa for a sua paixão e for 

algo que domina, força e boa sorte.

Se escolher antes o caminho aparentemente mais seguro dos serviços, 

assegure-se que domina o seu campo de conhecimento técnico e resolve os 

problemas mais difíceis que as pessoas possam ter. Construa uma rede de 

profissionais em que possa confiar e com quem possa colaborar de modo 

completamente independente sem vínculos contratuais. Continue a atualizar 

as suas capacidades e conhecimentos e certifique-se de que se trata de um 

trabalho que gosta, para que não o sinta como trabalho; isso irá fazer toda a 

diferença e tornar tudo mais fácil e melhor.

Pode criar produtos e serviços na internet também, com poucos custos de 

criação e distribuição associados. Porém, encontrar o seu público alvo vai 

ser extremamente difícil, especialmente se não usar publicidade paga, que 

pode comer uma grande parte dos seus lucros e da sua riqueza se não tiver 

cuidado. Existem duas maneiras de dar a conhecer um produto ou um 

serviço, uma é feita por si a espalhar a palavra e os conteúdos na internet e 

presencialmente, a outra é pagar alguém para o fazer por si.



A maioria das empresas e marcas que conhece usam empréstimos e créditos 

bem como publicidade paga para alavancar e fazerem crescer os seus 

negócios. Essa estratégia é muito arriscada, sobretudo em ciclos económicos 

maus, precisando de uma vantagem competitiva muito elevada para o 

negócio conseguir sobreviver. De novo, evite o crédito e os empréstimos 

tanto quanto possível, apenas usando crédito se o retorno que as ferramentas 

e investimentos que fizer com esse crédito lhe trouxer for elevado e cresçer 

exponencialmente com certeza ao longo dos anos. 

Um especialista em marketing digital pode ajudar a alcançar bons resultados, 

mas assegure-se que esse especialista lhe entrega dados reais sobre o 

retorno no investimento em publicidade e marketing. Não gaste 1000€ em 

anúncios para vender apenas 100€ de produtos e serviços, mesmo se lhe 

disserem que está a investir em criar e difundir a sua imagem de marca...

Foque-se em criar excelentes produtos e serviços que as pessoas precisem e 

que gostem, desse modo os clientes irão espalhar a palavra na internet e na 

rua por si. O valor real, quando mostrado ás pessoas certas, mais cedo ou 

mais tarde cria grande riqueza. Foque-se e continue a trabalhar e a avançar.

Quando falamos de criar produtos e serviços, não queremos dizer-lhe para 

deixar o seu emprego amanhã e começar já a trabalhar no seu negócio. 

Muitas pessoas conseguem alcançar um bom equilíbrio entre trabalharem 

para alguém durante o horário normal de trabalho e criarem a sua própria 

empresa e negócio no seu tempo livre. Esta é uma abordagem mais segura, 

porém não livre de riscos.

Por vezes, a única maneira de criar um excelente produto ou serviço, 

consiste em percorrer a solitária e árdua estrada de obstáculos do sucesso. 

Sobretudo, porque é essencial sentir a necessidade de ter êxito, como se não 

houvesse outra opção. Estar a 100% nesse caminho pode produzir resultados 

melhores que trabalhar para alguém em simultâneo, sobretudo se colocar 

apenas 10% do seu tempo, foco e energia na criação da sua empresa e 

negócio. Por isso pense bem qual a melhor estratégia a seguir em relação ao 

seu foco, entrega e redes de segurança.

De novo, esta é uma decisão muito pessoal, conheça-se e teste-se antes de a 

tomar. A maioria das vezes as outras pessoas não vão ter a menor ideia do 



que é melhor para si, sendo que irão apenas dar conselhos do que elas 

fariam na mesma situação. Contudo, ouça todas essas opiniões educadamente 

e com humildade, por vezes algumas opiniões ou partes delas vão-lhe dar 

pontos de vista essenciais e valiosos. E não pique os leões...

Procure sempre opiniões sinceras e verdadeiras de outras pessoas, mesmo 

quando sejam difíceis de ouvir, mas não se deixe ir abaixo pela frustração e 

negatividade de algumas dessas pessoas. 

Cresça sempre acima das situações e aprenda a ver oportunidades no meio 

do caos e das crises.

 



Investir

Outra forma de criar valor e riqueza consiste em investir. Pense em 

investir como sementes que pode criar, semear, cuidar e colher.

De um modo, criar o seu próprio negócio em que vende produtos e/ou 

serviços também pode ser considerado investir. Comprar ferramentas e 

educação, também pode ser considerado investir. E conectar-se com as 

pessoas certas, também pode ser considerado investir.

Em relação ás pessoas, procure conectar-se com pessoas positivas. Claro 

que todas as pessoas têm dias maus e fases menos boas, mas isso não lhes dá 

o direito de abusar ou maltratar os outros. Tenha muita atenção a isto quando 

se relacionar com outras pessoas. Em alguns casos 1+1 é igual a 2, em 

alguns casos 1+1 é igual a 11, mas em alguns casos 1+1 é igual a 0 e pode 

mesmo ser igual a -2... De novo, isto é algo muito pessoal, que vai depender 

do seu caráter e resistência à negatividade, algo que deve avaliar por si ao 

analisar como se sente na presença dessa negatividade.

De algum modo a positividade consegue obter melhores resultados. Mas não 

falamos de optimismo cego. Falamos de fé de que no fim tudo vai dar certo, 

porque precisamos racionalizar e intuir os dados como eles são, não apenas 

enfiando a cabeça na areia.

De volta a investir como semear. Pode investir o seu trabalho, o seu tempo e 

o seu dinheiro. A ideia é que por cada unidade que investir, com o passar do 

tempo irá receber um número maior de unidades, multiplicando o seu 

investimento inicial.

Existem basicamente dois tipos de estratégias de investimento. Uma consiste 

em investimento de valor e crescimento e está sustentada por valor real, que 

embora possa descer em preço durante maus ciclos económicos, passados 

uns anos sempre recupera, A outra forma de investimento consiste em 

investimento especulativo, em que os preços sobem mas o valor subjacente 

não está lá e nunca estará.



Este último tipo de investimento é muito complicado, surgindo de tempos em 

tempos. A crise das dotcom em 2000 e a crise hipotecária de 2008 foram 

ambas causadas por investimentos sobrevalorizados especulativos, em que 

as pessoas estavam a comprar investimentos demasiado caros que não 

tinham o valor nem a segurança subjacentes que justificassem o preço pelo 

qual estavam a ser vendidos. 

Embora o investimento especulativo possa parecer lógico, sobretudo quando 

quase toda a gente está a investir desse modo e as recompensas possam ser 

enormes, sendo que em alguns casos algumas pessoas ganham muito dinheiro 

com elas, é como colocar todo o seu dinheiro que lhe custou a ganhar num 

casino. No fim muitas pessoas perdem o seu dinheiro e todas as pessoas, 

direta ou indiretamente, acabam por pagar o preço elevado da crise 

financeira na forma de impostos e resgates estatais...

Por isso, quando for investir procure valor real, que possa estar 

subvalorizado a vender abaixo do preço certo, ou se estiver no preço certo 

que possa crescer ao longo do tempo. Pode avaliar o valor real desses 

investimentos através de dados na internet, médias de preços, comparação 

de investimentos, custos, comissões, impostos e retornos. Lembre-se sempre 

de analisar com cuidado todos os impostos e gastos associados aos seus 

investimentos, porque em muitos casos reduzirão uma parte considerável do 

seu retorno.

Procure conselheiros financeiros independentes para obter orientação, no 

seu banco, no seu contabilista, nos seus agentes imobiliários, nos seus 

colaboradores e recolha todos os dados que puder. Evite investir em modas 

e tendências, sem antes fazer as suas contas sobre o seu valor real e 

crescimento futuro esperado, sempre considerando o pior cenário possível.

Os bons investimentos costumam ser a médio e longo prazo, duvide de 

conselheiros que querem que esteja constantemente a comprar e a vender 

investimentos só para lhes pagar comissões.

 



Imobiliário

Imobiliário é um dos bens essenciais que precisamos para viver. Por isso é 

um excelente investimento, desde que seja comprado e construído pelo valor 

certo.

Como em todos os investimentos, também pode existir especulação no 

mercado imobiliário. Por isso é essencial que descubra o valor real do 

imóvel em que quiser investir, em comparação com o preço que os 

vendedores estão a pedir. É melhor esperar ou simplesmente abandonar um 

negócio que esteja sobrevalorizado e especulado. Se comprar um imóvel 

caro de mais, como eu comprei no meu primeiro negócio imobiliário, fica 

muito difícil acrescentar valor ao imóvel e lucrar com o investimento, 

sobretudo quando contar com impostos e custos de construção.

Por isso faça as suas médias e comparações de preços online, falando com 

os seus agentes imobiliários de confiança, bem como com arquitetos, 

gestores de obra e construtores para saber o valor real dos imóveis em que 

quer investir bem como os gastos que vai ter em obras, licenças, impostos e 

comissões.

 

Pode abordar o investimento imobiliário de duas formas gerais, (não 

incluímos REITs nestes campos porque não dominamos o tema e pensamos 

que é preferível ter o imóvel em propriedade):

1. alugar o imóvel em que investiu para ter um retorno anual do seu capital 

investido;

2. vender o imóvel em que investiu a alguém, (investidores ou famílias), 

realizando um lucro.

 

Compre sempre imóveis baratos subvalorizados, gastando o mínimo 

possível nas obras, fazendo todos os trabalhos que puder fazer com 



segurança, subcontratando todos os profissionais de modo independente e 

comprando todos os materiais por si. Depois de ter o imóvel pronto, poderá 

arrendá-lo durante um tempo e vendê-lo num bom momento económico de 

boa procura se quiser.

No imobiliário, a procura e a centricidade ou a boa localização são 

essenciais para determinar o preço e o valor de um imóvel. É melhor 

investir num mau imóvel bem situado que investir num bom imóvel mal 

situado.

Se optar por investir para arrendar, vamos supor que comprou uma casa 

antiga por 25.000€ e gastou nas obras 25.000€ também, o seu investimento 

total rondaria os 50.000€. Se arrendar esse imóvel por 500€ por mês, terá 

um retorno anual aproximado de 10% em relação ao seu capital investido, 

descontando impostos e gastos. Um retorno de 5% a 10% hoje em dia é bom, 

poucos investimentos garantem esses retornos de modo seguro como o 

imobiliário, mas deve apontar para 10% de retorno mínimo para evitar fazer 

maus negócios na compra e na (re)construção de imóveis.

Se optar por investir para vender, conhecido por virar casas, vamos usar o 

mesmo caso de estudo. Comprou a casa por 25.000€ e gastou também 

25.000€ nas obras, tendo investido um total aproximado de 50.000€. Na 

venda deve ter pelo menos um lucro de 50% limpo, depois de pagar 

impostos e comissões profissionais. Isso quer dizer que deve vender o 

imóvel pelo menos por 90.000€. Aqui é onde o cenário se complica. 

Recorda-se quando falamos de uma pintura artística ser mais do que a soma 

das partes e materiais que lhe deram forma? Acontece exatamente o mesmo 

com o imobiliário. Pode investir pouco dinheiro e acrescentar muito valor, 

mas terá de assegurar-se que cria um imóvel seguro, funcional, confortável, 

sustentável e esteticamente agradável. E é aqui que a maioria dos 

investimentos imobiliários falham.

A maioria das pessoas pensam que entendem de arquitetura, decoração e 

construção e optam por fazerem quase tudo sozinhas sem procurarem ou 

confiarem em profissionais qualificados. Apenas um/a bom/a arquiteto/a e 

gestor/a de obra poderá acrescentar o valor que precisa e procura, para que 

consiga realizar um bom lucro e um bom investimento.



Procure alguém que invista também em imobiliário. É um jogo muito 

diferente alguém investir o próprio dinheiro ou investir o dinheiro de 

alguém. Um/a arquiteto/a que tenha investido o seu dinheiro e tenha 

sobrevivido à experiência dolorosa de comprar, reconstruir e vender um 

imóvel, estará muito melhor preparado/a para o/a ajudar a fazer as escolhas 

certas e seguras. Isto não quer dizer que deve confiar de olhos fechados nos 

profissionais, deve sempre ouvir a sua própria intuição e expôr claramente 

os seus objetivos.

Profissionais bons e de confiança como construtores, donos de lojas de 

materiais, agentes imobiliários, advogados, contabilistas, serão essenciais 

para que tenha uma equipa ganhadora. Com se costuma dizer, pode ter 

sempre razão ou pode ter êxito nos seus investimentos. Não pode sempre ter 

as duas.

 

Vamos agora falar especificamente da localização como critério imobiliário. 

É importante escolher um lugar com muita atividade, pessoas, serviços 

públicos e transportes. Onde estiverem pessoas e negócios, existe valor e 

dinheiro.

É importante estudar um mapa da cidade onde pretende investir, como uma 

foto aérea e acrescentar marcas ou círculos nos pontos de interesse de 

negócios e equipamentos públicos nessas zonas, como universidades, 

hospitais, mercados e centros comerciais. Deve procurar edifícios e 

atividades que permaneçam nesse lugar por muito tempo e que acrescentem 

valor ás suas comunidades envolventes.

Depois de ter identificado algumas zonas e bairros de preferência, está na 

altura de se fazer à estrada. 

Primeiro conduza em torno das suas zonas selecionadas e estude espaços de 

estacionamento e auto-estradas, juntamente com outras infra-estruturas e 

equipamentos. Depois estacione o seu carro e caminhe por essas zonas, 

falando com a vizinhança e trabalhadores locais. Caminhar e falar é a melhor 

maneira de sentir um lugar e obter informação real.



Confie na sua intuição, se sentir que algo está errado tente identificar o que é 

e depois de ter racionalizado o porquê, tome uma decisão. Alguns lugares e 

edifícios são aparentemente perfeitos e outros são aparentemente uma 

desgraça, mas a verdade e a energia real subjacentes vão muito para além 

das aparências.

Por vezes um lugar ou um edifício podem parecer uma desgraça, mas no 

fundo serem um diamante em bruto, com uma vizinhança simpática e boa. Foi 

este o caso num investimento recente que fizemos numa casa de bairro antiga 

de 1930. A casa estava em muito mau estado e algumas pessoas 

aconselhavam não comprar, mas quanto mais falamos com os vizinhos e 

sentimos a zona, mais sentido fazia. A casa está situada num bairro 

sossegado por trás do melhor centro comercial da cidade e perto do hospital 

e do mercado municipal, mesmo nas entradas da cidade. Os inquilinos da 

casa podem fazer as suas vidas sem precisarem de um carro se quiserem e 

isso é valor.

Apesar do aspeto em ruínas desta casa e de outras no mesmo bairro, vimos 

que tinha potencial e outros investidores estão agora a fazer o mesmo no 

bairro. Por isso caminhe e fale e irá encontrar grandes oportunidades. Evite 

comprar imóveis em más vizinhanças ou condomínios com pessoas invejosas 

e maldosas, porque mesmo que sejam poucas irão fazer tudo por destruir 

tudo de bom que criou, lembre-se bem disto!

Os seus colaboradores profissionais e agentes imobiliários de confiança 

também encontrarão boas oportunidades para si e a internet é também um 

excelente sítio para procurar bons negócios. Porém, não existe nada como 

visitar e sentir no lugar um imóvel e a sua localização e área envolvente.

Use uma folha de cálculo com todos os dados, custos, médias, impostos e 

previsões económicas de retorno do seu investimento. Deste modo poderá 

sempre saber se um investimento faz sentido ou não.



Ações e ETFs

Já analisamos a criação de valor e riqueza com produtos, serviços e 

imobiliário.

Muitos investidores elogiam o mercado de ações e de matérias primas 

também. Temos estado a estudar o mercado de ações e a bolsa há alguns 

anos e acreditamos que também é possível encontrar boas oportunidades de 

investimento lá de vez em quando.  

O truque está de novo relacionado com preço, valor e valorização. Se 

decidir investir em ações, títulos de dívida ou matérias primas, certifique-se 

que as compra subvalorizadas e/ou com grande potencial de crescimento.

Na verdade parece muito simples. A dificuldade surge em avaliar o valor 

real e o crescimento futuro do investimento com exatidão. Essa avaliação 

pode ser feita analisando uma companhia ou investimento, através da sua 

procura, os seus índices de dívida, a sua liquidez financeira e dinheiro 

disponível, os seus bens e mais valias, os seus inventários, as suas vendas, o 

seu crescimento passado e o seu crescimento futuro e vantagem competitiva 

no mercado.

Muitos sites e plataformas online distribuem estes dados de forma gratuita, 

outros de forma paga. De novo, se quiser poupar e fazer a maior parte do 

trabalho por si, enquanto ganha também um ponto de vista mais aprofundado 

sobre uma empresa ou investimento, recomendamos que procure e leia os 

relatórios anuais 10K e os relatórios quadrimestrais Q4 dessa empresa. 

Procure as tabelas e os números, também vai encontrar muito texto mais ou 

menos subjectivo, mas os números têm de ser objetivos e são regulados por 

comités de segurança.

Muitos investidores bem sucedidos recomendam comprar o que se conhece, 

sendo que esta frase é simultaneamente simples e complexa ao mesmo 

tempo. Quando dizem comprar o que se conhece, referem-se a comprar uma 

parte de uma empresa e negócio que consiga entender e avaliar ao longo do 

tempo. Uma parte de uma empresa, porque ações são títulos de propriedade 



de partes de uma empresa e do seu negócio subjacente. Quando tiver ações 

em sua propriedade, será também dono/a de uma parte dessa empresa e nos 

casos em que a empresa pague dividendos aos seus accionistas, vão-lhe 

pagar uma pequena parte dos lucros da empresa de tempo em tempo, que 

pode ser 1$ por ação a cada quatrimestre, mas que pode variar dependendo 

da empresa e do setor em que opera.

Até ao dia de hoje apenas investimos tempo e dinheiro no mercado de ações 

dos Estados Unidos da América, sobretudo devido à sua liquidez e atividade 

constante, agências de regulamentação e segurança e, sobretudo pelo caráter 

dinâmico e empreendedor da economia dos EUA. Encontramos grande valor 

nos mercados de ações NYSE e NASDAQ e evitamos os outros mercados 

que não conhecemos. Lembre-se de investir no que conhece e sabe e preveja 

sempre o pior cenário possível. Lembre-se também que nem sempre é o que 

sabemos que nos coloca em apuros mas o que achamos que sabemos...

Os nossos consultores aconselharam-nos a investir um máximo de 5% do 

nosso capital no mercado de ações, como estratégia defensiva de 

investimento. Alguns investidores esticam este limite até os 10%. Outros 

investidores esticam o limite ainda mais, mas o risco também aumenta em 

proporção e, no caso de um crash ou queda abrupta no preço das suas ações, 

pode perder muito dinheiro em pouco tempo e/ou ter de ficar com essas 

ações durante alguns anos até que elas recuperem em preço.

Esta é a razão pela qual os bons investidores recomendam investir a longo 

prazo. Se comprar ações de uma boa empresa, ao preço justo de mercado, 

abaixo do valor real de mercado ou melhor abaixo do valor de livro (book 

value) e a companhia tiver uma vantagem competitiva excelente com ganhos 

futuros assegurados, parabéns porque fez um bom investimento. Mesmo no 

caso de uma queda ou crash, ultimamente de dez em dez anos por alguma 

razão estranha, quando o preço das ações descer mais de 40%, ao longo do 

tempo saiba que ela vai recuperar o preço perdido, geralmente no prazo de 2 

ou 5 anos. Porém essa recuperação vai depender muito da economia, das 

taxas de desemprego, inflação, juros e consumo e da confiança dos 

consumidores.

Alguns investidores gostam de investir em ETFs e fundos de investimento em 

vez de ações individuais. Pense nos ETFs e nos fundos de investimento 



como cestos com ações de várias empresas, títulos de dívida e outros 

instrumentos financeiros. Como têm muitos componentes, mesmo que um 

desses componentes falhe, os outros compensam. 

É uma abordagem mais segura que alcança grandes recompensas a longo 

prazo. Muitos investidores falam bem dos ETFs e fundos de investimento 

que seguem o índice S&P500, mas tenha cuidado ao analisar os custos 

operacionais e comissões dos gestores do fundo, porque podem comer uma 

boa parte dos seus lucros ao longo do tempo. Assegure-se também que a 

entidade ou empresa que gere o fundo é de confiança e é segura 

finançeiramente. Um ETF S&P500 a crescer uma média de 10% ao ano vai 

ter um crescimento exponencial ao longo do tempo. Imagine que põe 1000€ 

nesse ETF, no ano seguinte terá 1100€, mas no segundo ano a valorização 

será de 10% sobre 1100€, não sobre os 1000€ iniciais. Existem calculadoras 

online que pode pesquisar com os termos "compounding interests and 

investment calculators", vai-se surpreender com o lucro possível ao longo 

do tempo. Lembre-se sempre de descontar a inflação, normalmente 2% de 

modo realístico, bem como os impostos de selo e de mais valias a pagar.

Essa inflação média real de 2% ao ano se considerarmos a casa e outros 

custos e desvalorizações normalmente não incluídos no cálculo oficial da 

inflação, quer dizer que todo o dinheiro que tiver parado no seu banco 

desvaloriza 2% todos os anos desde o momento em que o colocou lá. No 

prazo de 10 anos o seu dinheiro terá perdido 20% do seu valor inicial e em 

20 anos terá perdido quase metade do valor real do dinheiro que colocou 

inicialmente no seu banco.

Por isso, dá-se o caso em que não fazer nada é pior do que arriscar e 

investir, por isso invista sempre pelo menos esses 2% do seu dinheiro no 

banco todos os anos. Esta dica é muito, muito importante.

Em relação a como comprar estes investimentos, recomendamos que use o 

sistema mais seguro possível. Nós usamos o nosso banco do estado. Sim, 

pagamos mais comissões que nas plataformas online de investimento, mas o 

apoio do nosso banco, a sua segurança financeira e seguros dão-nos as 

garantias e segurança que valorizamos, porque somos investidores de valor e 

de crescimento a longo prazo.



Isto não quer dizer que não possa comprar e vender ações e matérias primas 

nas plataformas online mais seguras e líquidez de movimento, mas leia 

sempre os contratos com atenção, por vezes vai descobrir que os riscos e as 

comissões escondidas são demasiado grandes, sobretudo no caso de uma 

queda ou um crash económico. De novo, descubra que tipo de estilo de 

investimento se adequa a si e que tipo de riscos pode correr.

Concluindo, compre aquilo que conhece, sabe e consegue avaliar e perceba 

as dinâmicas que podem afetar o seu crescimento e evolução. Prepare-se 

para grandes quedas e crises económicas ao longo do caminho, mas segure-

se bem e não venda os seus bons investimentos em baixa ao desbarato numa 

crise, saiba esperar até que voltem a valorizar e seja a altura certa para 

resgatar os seus lucros.

Evite investimentos de modas especulativas, pois funcionam mais como um 

casino e lembre-se que só porque toda a gente faz algo, não quer dizer que 

também tenha de fazer. O problema da especulação é a ausência de valor 

real no investimento subjacente, que está a ser vendido por um preço 

superior ao seu valor real. Mais cedo ou mais tarde, a gravidade e a 

realidade entram em cena sem aviso prévio...

 



Conclusão

Em conclusão, criar valor e investir vai aumentar a sua riqueza ao longo do 

tempo, ao mesmo tempo que ajuda outras pessoas a crescerem e a 

melhorarem as suas vidas também.

Continuamos a preferir imobiliário a outros tipos de investimentos. Talvez 

porque sou arquiteto, porque o meu bisavô, o meu avô e o meu pai eram 

construtores. Sinto uma grande paixão e uma grande realização pessoal em 

reconstruir e valorizar edifícios antigos em ruínas que ninguém quer. O 

imobiliário, até ao dia em que vivermos no espaço, continuará a ser um  bem 

escasso de valor. É um bem que fica em seu nome em caso de uma crise ou 

crash económico, o que no caso de algumas empresas e ações pode não 

acontecer, porque a bolsa e os mercados de ações são na sua essência 

imprevisíveis, apenas podemos prever com certeza que ao longo do tempo 

umas vezes irão subir e outras vezes irão descer.

Nunca invista dinheiro de que possa precisar para a sua vida diária ou para 

uma emergência e tenha sempre algum dinheiro no seu banco numa conta 

poupança. Esse dinheiro poupado vai-lhe permitir comprar grandes 

oportunidades sempre que aparecerem, por isso dizem que dinheiro gera 

dinheiro.

Lembre-se que os dados de crescimento e de procura do passado não são 

indicadores de crescimento e de procura futura, por isso faça sempre bem as 

suas contas e procure sempre aconselhamento profissional antes de fazer 

qualquer investimento.

Já investimos por vezes 100% do nosso capital em imobiliário, uma vez até 

investimos 120% sendo 20% um crédito pequeno, mas no mercado de ações 

e na bolsa apenas temos 5% investidos. Preferimos continuar assim até que a 

próxima grande oportunidade de imobiliário apareça.

Por isso, boa sorte nos seus investimentos, desejamos-lhe uma vida 

saudável, feliz e próspera e esperamos um dia receber um email seu, em que 



nos conte a história de sucesso dos seus investimentos ou a pedir-nos 

conselhos sobre outros investimentos futuros!

 

Felicidades,

Miguel Oliveira

i@bricoarts.com
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