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O que é o FIRE? 
 O movimento “FIRE”, acrónimo de “Financial Independence, Retire Early”, pode ser

definido como uma filosofia de vida que consiste em alcançar a liberdade financeira o
mais cedo possível. Um adepto desta filosofia procura poupar uma grande
percentagem do seu rendimento, adotar, potencialmente, um estilo de vida
minimalista e investir a maioria do dinheiro poupado. O objetivo final é de poder
viver dos rendimentos resultantes das poupanças investidas. Um seguidor deste
movimento ao atingir esta liberdade financeira,  ganha então a possibilidade de se
reformar mais cedo.
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O início do movimento 

O desejo de ser financeiramente livre e de utilizar o dinheiro de forma responsável sempre existiu,
mas a origem deste movimento em concreto pode ser apontada a um livro de 1992, “O Dinheiro
ou a Vida” de Vicki Robin e Joe Dominguez. 
Esta obra explorou a ideia principal apresentada por um outro autor, Henry David Thoreau, no
livro, “Walden, ou a Vida nos Bosques” Neste livro, Thoreau apresentou e defendeu a máxima de
que o valor do dinheiro pode ser quantificado relativamente ao tempo necessário para o
obtermos. Esta ideia tornar-se-ia, mais tarde, num dos pilares do movimento “FIRE”. 
Embora o livro de Vicki Robin e de Joe Dominez não ter tido um sucesso imediato, este inspirou
vários autores que acabaram por popularizar o movimento, através de blogs na internet. 

Exemplos destes blogs fundadores são:
“Early Retirement Extreme” de Jacob Lund Fisker;
“Financial Samurai" de “Sam”;
“Mr. Money Mustache” de Peter Adeney. 



Atualmente, existem milhares de blogs, podcasts e outras plataformas que abordam e
exploram este movimento.
Desde o final dos anos 2000, o movimento “FIRE” tem assistido a uma explosão de
popularidade. Várias razões são dadas para explicar este fenómeno, como por exemplo,
a crise de 2008, que foi um choque para uma população jovem que nunca tinha
experienciado momentos de instabilidade económica. Esta crise incentivou muitas
pessoas a informarem-se sobre literacia financeira. 
Além disso, a preocupação crescente sobre a estabilidade dos sistemas de
reformas nacionais tornou muito apelativa a ideia de construir um património que
permita a um indivíduo da classe média alcançar uma reforma garantida e
antecipada.

Com a popularidade do movimento “FIRE”, veio uma diversificação das ideias originais.
Atualmente, o objetivo principal permanece o mesmo, mas surgem novas estratégias para
o alcançar. Existem vários tipos de “FIRE” que possuem cada um as suas especificidades e
o seu público alvo. 
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Uma vez que o objetivo é atingir uma
reforma antecipada e financeiramente
independente, um indivíduo não estará
dependente de rendimentos da segurança
social. O objetivo é viver com o dinheiro
gerado pelos seus investimentos. A
forma mais tradicional  na comunidade
“FIRE” de atingir este objetivo é através da
regra dos 4%. Esta regra consiste em
retirar anualmente 4% do valor total do
portfólio durante a reforma. O valor
monetário associado a esses 4% deverá ser
suficiente para cobrir um ano inteiro de
despesas, já depois de impostos, e com
alguma margem para garantir que a
qualidade de vida não seja muito afetada
nos anos em que o valor do portfólio seja
influenciado negativamente pelas condições
económicas. 
A título de exemplo, vamos considerar uma
pessoa com despesas anuais de 20 000€.
Considerando uma taxa de imposto sobre
mais valias de 28% (1), será necessário
liquidar aproximadamente 27 777 €,
anualmente, o que implica um valor de
portfólio total aproximado de 694 444 €.
Consoante as flutuações dos mercados
financeiros e dos ativos constituintes do
portfólio, poderá ser necessário retirar um
valor mais alto ou mais baixo do que 4%
todos os anos para atingir os valores
mencionados.
 

FIRE tradicional e a regra dos 4%
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 (1) Valor atual da taxa de mais valias em Portugal. Dependendo do montante liquidado e dos rendimentos totais é possível fazer
englobamento de IRS e pagar um imposto mais baixo.
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Também é possível, mas não tão habitual na comunidade “FIRE”, viver dos rendimentos
gerados pelos investimentos, mas sem liquidar nenhum montante investido. Neste
caso, o portfólio é constituído por obrigações com cupões regulares, propriedades
arrendadas, ações que paguem dividendos e REITS. Esta alternativa tem a vantagem de o
portfólio “durar para sempre”, uma vez que nunca é vendida nenhuma parte, mas obriga
a alguma gestão do mesmo e conhecimento maior dos instrumentos utilizados.
Consoante a tolerância ao risco do investidor e condições macro económicas, como
aumentos das taxas de juro, crescimento do mercado arrendatário e mesmo outros
fatores que influenciam a capacidade de as empresas pagarem dividendos, o valor total
do portfólio necessário poderá ser maior ou menor.

Alternativa à regra dos 4%

FIRE  

Esta regra pressupõe um horizonte
temporal de 30 anos, desde o início da
reforma até à morte. A “regra” é na verdade
apenas uma recomendação geral, e a
percentagem anual a retirar pode variar
consoante as preferências de cada um. Um
indivíduo que se reforme mais cedo ou
preveja viver mais tempo, deve optar por
uma taxa de levantamento inferior, e
consequentemente, um portfólio maior, para
assegurar a durabilidade do mesmo. 

Cálculo das despesas anuais
O montante anual necessário para dar conta das despesas varia conforme as
necessidades de cada um e a sua localização. A tendência é apontar para um montante
superior às despesas anuais atuais esperadas para que se possa fazer face a
grandes despesas inesperadas, ao aumento do custo de vida, ao aumento das despesas
com a saúde, que é comum ocorrer com o avançar da idade, e outros fatores pessoais.
Em países com acesso universal à saúde, o valor pode ser mais conservador, uma vez que
não existirá uma despesa tão grande nessa área.
Uma estratégia bastante habitual é optar por viver durante a reforma num
país/cidade com um custo de vida mais baixo, mas durante os anos de trabalho,
viver num país/cidade que permita ter um rendimento maior, de forma a acumular
riqueza mais rapidamente.



 

Durante a fase de acumulação de riqueza, a alocação do portfólio assenta em
ativos mais arriscados e geradores de maiores retornos do que obrigações. A maioria
dos seguidores do movimento “FIRE” subscrevem ao index investing,
nomeadamente, através de ETFs acumulativos que repliquem o S&P 500 ou índices
globais. 

Um aspeto a ter em conta na escolha do portfólio é a relação entre o risco
assumido e o horizonte temporal. Quando o horizonte temporal é ainda extenso,
é benéfico optar por investir, maioritariamente, nos ETFs mencionados ou até em
ativos mais arriscados, como ações individuais. Em caso de grandes flutuações
negativas do mercado, existirá ainda um intervalo de tempo significativo para
recuperar esse valor perdido.
À medida que a idade da reforma se aproxima, um indivíduo deve alocar uma parte
cada vez maior do portfólio a ativos menos voláteis, como obrigações, justamente
para evitar que uma queda acentuada dos mercados financeiros reduza o valor em
portfólio e obrigue a adiar a reforma por alguns anos. 

Portfólio FIRE 
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Constituição inicial 

Fase FIRE

Por norma, o portfólio de um investidor que tenha atingido a fase “FIRE”, ou seja, que
tenha obtido uma reforma garantida e antecipada, está concentrado em
investimentos estáveis e de baixo risco, para evitar ser necessário realizar grandes
ajustes à sua qualidade de vida resultantes de uma queda ou de uma correção mais
forte do mercado bolsista. Ao mesmo tempo, é necessário que o portfólio não só
acompanhe a inflação, como também gere algum crescimento para evitar que a
taxa de retirada de fundos aumente substancialmente para cobrir as despesas anuais. O
portfólio habitual nesta fase é composto por obrigações e ações que tenham um
histórico de pagamento de dividendos. O investidor que deseje ter um portfólio mais
arriscado – por exemplo, com um peso maior de ações no mesmo - deverá reduzir a sua
taxa de levantamento para minimizar o possível impacto negativo da volatilidade dos
seus investimentos. 

FIRE
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Além do que já referimos anteriormente, existe também a regra “100 Minus Your Age”
utilizada na alocação de um portfólio face à idade do investidor. Segundo esta regra, um
investidor deve ter uma percentagem do seu portfólio em obrigações igual à sua
idade e o restante do portfólio em ações. Por exemplo, um investidor com 30 anos de
idade terá 30% do seu portfólio em obrigações e 70% em ações e com o passar do
tempo irá investir mais dinheiro em obrigações e menos em ações.  Desta forma, o
investidor garante que à medida que se aproxima da reforma, o seu portfólio está
cada vez mais seguro. Atualmente, esta regra é alvo de algumas críticas,
nomeadamente, pelos baixos retornos obtidos causados pelas yields baixas das
obrigações no panorama económico atual e por ser demasiado conservadora. Um
aspeto a ter em conta é que a regra ganhou popularidade numa altura em que as yields
eram mais altas e os retornos do mercado bolsista mais baixos. Contudo, a ideia geral
da regra mantém-se, sendo importante optarmos por investimentos mais
conservadores à medida que nos aproximamos da reforma.

 

100 Minus Your Age

FIRE 



Página 7 

 

Lean FIRE

Este é caraterizado por um indivíduo atingir a
reforma antes da idade tradicional de 60 ou
mais anos, mas com custos de vida muito
mais reduzidos. Neste tipo, uma pessoa
apenas é capaz de cobrir as suas necessidades
básicas, como alimentação, transporte e renda
da habitação, sendo, habitualmente,
necessário complementar a sua reforma com
outras fontes de rendimento.
Deste modo, a maioria das pessoas aspira a ir
além do “Lean FIRE”, uma vez que não
pretendem viver de forma minimalista a sua
reforma.
Para atingir o “Lean FIRE”, é necessária uma
adesão rigorosa a uma vida minimalista e a
um estilo de vida mais contido.

Para além do típico “FIRE” tradicional que tem como base a regra dos 4%, outras
estratégias foram criadas e desenvolvidas por participantes do movimento, tais como:

FIRE  

Outros tipos de “FIRE” 

Fat FIRE 

É destinado a pessoas que pretendem
alcançar a reforma antecipada com um
orçamento maior e / ou com despesas
mais elevadas, ou seja, é no fundo o oposto
do “Lean FIRE”.
Desta forma, o “Fat FIRE” é procurado,
geralmente, por indivíduos com um
rendimento mais alto que a média e que
pretendem poupar sem diminuir o seu nível
de vida atual. 
Para tal, é necessária uma acumulação de
riqueza mais elevada, com estratégias de
poupança e investimento, potencialmente,
mais agressivas.

Este tipo de “FIRE” é caraterizado por um indivíduo se reformar antes da idade convencional,
mas continuar a assumir um trabalho a tempo parcial, de forma a obter um rendimento
suplementar e outros benefícios que possam existir como, por exemplo, seguro de saúde.
O nome “Barista” provém, exatamente, do facto da famosa cadeia norte americana Starbucks
oferecer seguros de saúde aos seus colaboradores em part-time (baristas). Graças a isso, muitas
pessoas começaram a ver este e outros empregos como uma oportunidade de usufruir de um
seguro de saúde de uma forma mais acessível.
O “Barista FIRE” é comummente utilizado como um passo intermédio entre outros tipos. Por
um lado, é procurado por indivíduos que iniciam o seu caminho para atingir a reforma. Por
outro lado, estas pessoas ainda não possuem total certeza quanto à sua decisão e, assim,
preferem manter uma fonte de rendimento como segurança. Mais tarde, este tipo de “FIRE”
evolui para uma reforma completa, na qual o indivíduo vive totalmente do seu rendimento
passivo.

Barista FIRE



O pilar essencial ao longo de todo o processo FIRE é o da acumulação de riqueza. 
Tal como já vimos, este não deve ser feito apenas através da poupança, mas também
através do investimento da riqueza gerada. 
Muitos dos instrumentos e dos termos utilizados quando pesquisamos sobre “FIRE” são
fortemente direcionados para o contexto norte americano, por exemplo, os planos de
poupança para a reforma recomendados “401K” e “Roth IRA”. Assim, muita da
informação e potencial do movimento não se traduz da mesma forma em países com
uma estrutura social, económica e fiscal diferentes, como é o caso de Portugal.

Atualmente, em Portugal, é mais importante do que nunca os portugueses se
precaverem para a idade da sua reforma.
O agravamento da inversão da pirâmide demográfica, o aumento generalizado da
esperança média de vida, os retornos mais baixos em investimentos de retorno fixo e
o aumento da taxa de inflação são, entre muitos outros, fatores chave para que
futuras gerações possam vir a perder benefícios e para que o valor das pensões das
reformas possa diminuir. Estima-se que o modelo atual de pensões de reforma seja
insustentável devido ao (crescente) peso que este tem sobre o PIB do país. 

Por estas razões, é ainda mais relevante dar a conhecer diferentes perspetivas e
abordagens que podem ser utilizadas para que os indivíduos possam disfrutar da sua
reforma sem preocupações do ponto de vista económico.
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FIRE em Portugal 

FIRE
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Em Portugal, existem inúmeros instrumentos financeiros que permitem dar resposta às
necessidades de acumulação de capital para a reforma. No entanto, os Planos
Poupança Reforma (PPR), os Unit Linked e os fundos de pensões são pensados
especificamente para a reforma dos indivíduos e apresentam, assim, alguns benefícios e
algumas diferenças notórias entre si.

Instrumentos financeiros no contexto português  

Primeiramente, os PPR, ou soluções de aforro para a reforma com um regime fiscal
equiparável aos PPR, representam um grande reforço com benefícios fiscais em sede
de IRS. Existem os Seguros PPR que se assemelham a um depósito a prazo ou a
certificados de aforro já que o aforrador aplica o montante investido num fundo
autónomo, prometendo um capital garantido e um rendimento mínimo. No entanto,
conferem maiores vantagens fiscais. Existem, também os Fundos PPR. Estes são
participações num conjunto de instrumentos financeiros geridos de forma ativa, sendo
que cada unidade participativa representa uma participação nesse fundo. Estes diferem
dos Seguros PPR no maior risco que está, normalmente, associado, não existindo
rendimento mínimo ou capital garantido, contudo, está sujeito às mesmas regalias
fiscais.
De seguida, os Unit Linked, também conhecidos como Unit Linked Insurance Plan
(ULIP), são um instrumento financeiro que oferece uma cobertura de seguro e,
paralelamente, uma exposição de investimento em ações e obrigações. Estes têm a
vantagem de oferecer versatilidade aos seus investidores já que permite a mudança
dos fundos nos quais o investidor opta por investir ao longo do tempo. Para além disso,
e tal como nos instrumentos anteriores, estes usufruem de benefícios fiscais.

FIRE
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CONCLUSÃO 

Como foi possível verificar ao longo da leitura do artigo, o movimento FIRE é muito
flexível e adaptável a cada indivíduo, tendo em conta a sua realidade e os seus
objetivos. Mesmo após a abordagem a alguns dos tipos de FIRE existentes, é fulcral, tal
como em qualquer outro assunto de caráter financeiro, que cada indivíduo esteja bem
informado acerca do movimento, do que este representa e das possibilidades que tem
à sua disposição para que, assim, possa tomar a melhor decisão com base no seu
contexto.
Em Portugal, embora o movimento não seja tão conhecido como noutros países,
nomeadamente, nos Estados-Unidos, existem algumas opções de investimento
adequadas e pensadas especificamente para o momento da reforma das pessoas.
Entre elas, os PPR, os fundos de pensões e os Unit Linked, que embora tenham
algumas diferenças entre si, todos eles conferem benefícios fiscais em sede de IRS.
Assim, estes têm a particularidade de serem atrativos para investidores que procuram
garantir um maior conforto aquando da sua decisão de reforma, com especial atenção
para o contexto de incerteza quanto aos benefícios e valores de pensões das gerações
futuras vivido em Portugal.
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