
ANUÁRIO FIRE 2020
Um retrato do Movimento FIRE (Independência

Financeira e Aposentadoria Antecipada)

no Brasil



Introdução
• FIRE vem das iniciais em inglês do termo Financial Independence Retire Early ou Independência Financeira e Aposentadoria Antecipada. Trata-se de um movimento que ganha mais adeptos a cada dia.

A ideia central do FIRE é chegar ao ponto em que você não precisa trabalhar em período integral se não quiser pois seus investimentos gerarão a renda necessária para pagar suas contas. Você pode
trabalhar meio período ou simplesmente parar de trabalhar por completo. A escolha é sua.

• FIRE vai muito além de apenas parar de trabalhar e viver de renda e prega a uma mudança de estilo de vida para viver melhor evitando comprar coisas que você não precisa para impressionar pessoas
que você não gosta !

• O movimento FIRE surgiu no início dos anos 90 nos EUA a partir do livro "Your Money or Your Life" dos autores Vicki Robin e Joe Dominguez. No entanto este termo não vingou até mais recentemente
quando blogueiros de todo o mundo começaram a utilizar o termo e torná-lo conhecido da grande mídia. Entre os pioneiros e mais famosos estão os blogs Mister Money
Mustache, GoCurryCracker, MadFientist, JLCollins, RootofGood, Millennial-Revolution, Frugalwoods, ThinkSaveRetire, etc. A ideia atraiu seguidores, principalmente das gerações mais jovens
abraçando a idea de viver uma vida frugal mas bem vivida não baseada em bens materiais para ser feliz e com isto fugir da corrida de ratos e de armadilhas como comprar a casa própria a preços
absurdos.

• FIREE é como é conhecido o aspirante a FIRE. Aquele que, como nós, está na jornada de acumulação de capital para atingir a IF com a possibilidade de RE.

• O Blog do AA40 tem como objetivo ser a porta de entrada para a comunidade FIRE brasileira, trazendo muito do que acontece na comunidade FIRE internacional, adaptando para o cenário brasileiro.
Com isto em mente, o objetivo deste anuário é apresentar e comentar os dados coletados através da pesquisa benchmark que coletou dados de toda comunidade FIRE com o propósito de a conhecer
melhor e traçar um perfil do FIREE médio brasileiro.

• A pesquisa foi realizada pela primeira vez em 2019, esta é o segundo ano em que a pesquisa foi realizada. A pesquisa ficou aberta para respostas no blog AA40 (www.aposenteaos40.org) durante os
meses de Setembro a Novembro de 2020.

• Os resultados podem ter sido influenciados pelo momento em que o mundo passa – a Pandemia de COVID-19. A isto também se atribui a menor participação (147) das pessoas em relação a 2019,
quando 275 pessoas responderam.

https://www.ebay.com/i/143221480420?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=711-117182-37290-0&mkcid=2&itemid=143221480420&targetid=809743766545&device=c&mktype=pla&googleloc=9010928&poi=&campaignid=6470742422&mkgroupid=80120006760&rlsatarget=pla-809743766545&abcId=1141156&merchantid=6296724&gclid=Cj0KCQjw_OzrBRDmARIsAAIdQ_KISGDwFil-Zh3WxGfgXWEF83Zj9218z3xX4LAvdnXGux0rDdW-8J4aAgHKEALw_wcB
https://www.mrmoneymustache.com/
https://www.gocurrycracker.com/
https://www.madfientist.com/
https://jlcollinsnh.com/
https://rootofgood.com/
https://www.millennial-revolution.com/


Respondeu o anuário em 2019?

Mais da metade das pessoas que responderam em 2020, não haviam respondido o questionário
em 2019.



Qual a a opção melhor define você como investidor?

2020 2019

Como era esperado, investidor de renda fixa diminuiu, B&H aumentou. Trader também aumentou mas felizmente ainda continua baixo.



Como conheceu o movimento FIRE?

2020 2019

Resultado bastante semelhante a 2019. 



Sexo e Idade do entrevistado
Infelizmente os mais jovens ainda não estão entrando no movimento e, como sabemos, quanto antes começar a investir, melhores os resultados. Os que estão entre 30 e 40 
anos são a grande maioria hoje no movimento FIRE. A imensa maioria do sexo masculino enquanto as mulheres no movimento diminuiram ainda mais em comparação com 2019, 
infelizmente.

2020 2019
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Que tipo de FIRE planeja?

2020 2019

6.16%

8.22%

16.44%

33.56%

35.62%

FIRE Intermitente

Não conheço os tipos FIRE - Ler mais:
https://bit.ly/3g4sSCG

Lean FIRE

FIRE da Regra dos 4%

FAT FIRE
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Ao contrário de 2019 onde a maioria buscava a FIRE dos 4%, agora a maioria quer mais
luxo e viver mais confortavelmente ao atingir FIRE –Fat FIRE.



Onde você se encontra atualmente na sua jornada FIRE?

2020 2019

1.37%

4.79%

6.85%

41.78%

45.21%

Planejamento

Já sou FIRE

Falta menos de 2 anos

Início da Jornada

Meio da Jornada
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Assim como em 2019, a grande maioria encontra-se no meio da jornada ou iniciando a 
mesma. Quem já é FIRE continua em quase 5% dos entrevistados.



Você se considera Frugal?

2020 2019

10.27%

22.60%

67.12%

Sim, Extremo

Não

Sim, equilibrado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Assim como em 2019, a grande maioria se considera um Frugal Equilibrado. A
porcentagem de não-frugais diminuiu, o que é excelente para a sustentabilidade dos
planos e do pós-FIRE. O número de extremos frugais também aumentou, o que é ótimo
para conseguir atingir a meta.



Qual o tipo da sua residência atual?

2020 2019

8.90%

41.78%

49.32%

Casa Própria - financiamento

Aluguel

Casa Própria Quitada
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Sabemos muito bem que aqueles que já possuem um imóvel quitado,
seja por que pagou um financiamento ou recebeu de herança, saem na
frente. Moradia é um dos maiores custos do orçamento FIRE e não ter
que se preocupar com isso gera muito conforto e flexibilidade ao
FIREE e pode acelerar muito sua jornada.
Vemos que a porcentagem daqueles que vivem de aluguel subiu
levemente em 2020 e os que possuem casa quitada diminui
levemente, mas estatisticamente não houve mudanças.



Qual o patrimônio almejado para se considerar FIRE (em R$)?

2020 2019

Enquanto em 2019 3,0 Milhões de reais era o net worth almejado pelos FIREEs
brasileiros, em 2020 o valor de 2,0 Milhões de reais se sobressaiu, com 5,0 Milhões de
reais em segundo lugar e 1,5 Milhões em terceiro lugar. Alguns citaram outros valores
mais “incomuns”.



Qual o valor médio mensal (em R$) que planeja precisar ao atingir FIRE?

2020 2019

10 mil reais é o valor mais citado, seguindo por 20 mil, 15 mil e 5 mil respectivamente



Em quantos anos consiste seu plano FIRE?

2020 2019

15 anos, 20 anos e 10 anos respectivamente foram os mais citados.



Você pretende sair do Brasil ao atingir FIRE?

2020 2019



Qual foi o seu retorno nominal (excluindo taxas mas não impostos) 
no ano anterior?
2020 2019

10%, 6% e 8% foram os retornos mais comumente citados obtidos em 2019



Qual foi a sua Taxa de Poupança média no ano anterior (% da renda 
líquida economizada)?
2020 2019

Taxas de poupança de 15-30%, 40-50% e 30-40% foram mais comumente citados obtidos
em 2020



Qual a composição atual de sua carteira de investimentos?

2020 2019

Ações subiram de 81% para 95% de presença nas carteiras. Renda fixa caiu de 88% para
83%. FIIs também subiram.



Qual a porcentagem da sua carteira atualmente alocada em Renda 
Fixa?
2020 2019

10% a 50% de Renda Fixa respectivamente são as alocação mais
comuns agora, ante 30% em 2019.



Qual a porcentagem da sua carteira atualmente alocada em Renda 
Variável (ex-FIIs)?
2020 2019

20%, 30% e 40% em Renda Variável são as alocação mais comuns agora,
ante apenas 10% em 2019.



Qual a porcentagem da sua carteira atualmente alocada em FIIs?

2020 2019

Não pesquisado

10% e 20% em FIIs são as alocações mais comuns. Quase 23% ainda não
possuem nada em FIIs, o que não deixa de surpreender.



Qual tipo de retorno você busca?

2020 2019

Não pesquisado

Dividendos são importantes mas o mix de ganho de capital com estes são
os mais citados como objetivo.



Você investe fora do Brasil? Se sim, qual a porcentagem da sua 
carteira está atualmente fora do Brasil?
2020 2019

<10% 38.33%

>50% 8.33%

10 a 20% 25.00%

20 a 30% 13.33%

30 a 40% 6.67%

40 a 50% 8.33%

Número de investidores no exterior praticamente dobrou em um ano.
Porcentagens do patrimônio ainda baixas porém.



O que é mais importante para você (pensando em FIRE)?

2020 2019

Aportar o máximo possível 32.19%

Ganhar mais 15.75%

Trabalhar com o que gosta 13.70%

Poupar mais 13.01%

Viver com menos 9.59%

Não perder dinheiro 8.22%

Obter o maior retorno possível 6.85%

Nenhuma 0.68%

Aportes, felizmente, ainda continua no topo da lista de importância.



Para você, qual o maior vilão FIRE?

2020 2019

Custo de Vida Fora do Controle 47.95%

Inflação 19.86%

Ganhar Pouco 15.07%

Juros Baixos 10.27%

Dívidas 5.48%

Cartão de Crédito 1.37%

Inflação galgou uma posição na lista de preocupações. Custo de vida for a
do controle ainda no topo



Qual o livro de Finanças ou FIRE que mais o inspirou até hoje?

2020 2019

Pai Rico Pai Pobre 32.19%

Outros (única citação) 21.30%

Nenhum 20.55%

Os segredos da mente milionaria 5.48%

Your money or your life 4.11%

O investidor inteligente 4.11%

Blogs 4.11%

Faça fortuna com ações - Décio Bazin 2.05%

Investimentos inteligentes 2.05%

The Simple Path to Wealth - JC Collins 1.37%

Adventure capitalist 1.37%

O homem mais rico da babilônia 1.37%

Pai Rico Pai Pobre do autor Robert Kiyosaki ainda no topo da lista do livro
que mais inspira os FIREEs. Preocupa o “Nenhum” em segundo lugar.



Com que idade você pretende atingir FIRE?

2020 2019

50 17.12%

45 15.75%

40 13.01%

55 9.59%

60 7.53%

42 6.16%

43 4.11%

35 3.42%

46 2.05%

37 2.05%

48 2.05%

52 2.05%

38 1.37%

34 1.37%

51 1.37%

41 1.37%

39 1.37%

65 1.37%

Outros 6.58%

50 anos parece ser o novo “aposente aos 40”; ambos os anos confirmam



A que classe social você pertence?

2020 2019

Classe A (Mais de 15 salários mínimos) 47.26%

Classe B (de 5 a 15 salários mínimos) 38.36%

Classe C (de 3 a 5 Salários Mínimos) 8.90%

Classe D (de 1 a 3 salários Mínimos) 4.79%

Classe E ( até 1 salário mínimo) 0.68%

A imensa maioria são das classes A e B novamente.
Isto me deixa um pouco desanimado e inclinado a encerrar o blog.
Estamos promovendo educação financeira no AA40 para quem não precisa.
Precisamos achar uma maneira de chegar a quem realmente precisa.



Em que estado você reside?

2020 2019

Não pesquisado



Você possui um blog?

2020 2019

O número de pessoas com blog aumentou de 12% para 20%



Como a pandemia de Covid-19 afetou sua vida financeira em 2020?
ALGUMAS CITAÇÕES

Mantive os aportes na renda variável, com cautela.

Queda de 23%, mas para mim foi ótimo. Estava com MUITO caixa no auge da crise e soube 

aproveitar as oportunidades. 

Tive queda em investimentos financeiros, mas minha remuneração mensal foi pouco afetada, talvez tenha atrasado

em 1 ou 2 anos meus planos

Queda inicialmente, mas já recuperou.

A pandemia não afetou o plano FIRE e possibilitou a reorganização dos investimentos para atingir o FIRE. 

Me ajudou a comprar renda mais barata, para longo prazo é ótimo. 

Me vejo como exceção, mas devido a me manter mais próximo de família, reduzi custos e poupei duas vezes mais 

do que pretendia. Porém, continuei pagando aluguel. 

Me prejudicou bastante, perdi em torno de 30%. Porém não efetuei a venda. Comecei a ler e a estudar sobre 

diversificação de carteira (alocação de ativos) e agora estou com perca na casa de 2% do meu patrimônio. 

Afetou o patrimônio total em 20% Com recuperação após 3 meses. A pandemia fez meus aportes aumentarem. 

Afetou muito pouco, apenas a volatilidade do tesouro naquele momento. Minha carteira se concentra muito em 

renda-fixa. 

Afetou com uma queda de 15% dos investimentos, mas não necessariamente nosso plano FIRE que segue firme. 

ajustamos os planos incorporamos as perdas e continuamos perseguindo nossa meta de FI em 2029 

Afetou toda minha reserva de emergência com ajuda necessária a saude e família, depois disso, tive redução 

significativa nos aportes. 

Teve o baque inicial, com a forte queda no preço das ações, além da preocupação com o ritmo da retomada de 

crescimento, o que faz com que o plano FIRE fique mais imprevisível, difícil e longo. 

Deixei Fundos Multimercados e migrei para Fundos SELIC Simples 

Diminuição dos proventos e necessidade de maior diversificação no exterior 


