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Sobre o livro:
A genuinidade das sugestões dadas neste livro provém da experiência vivida do seu autor que sentiu a
necessidade de a partilhar. Não se considerando acima de qualquer outra pessoa em termos de
capacidades individuais, o autor, Matthias Schmelz, limita-se a, de uma forma cativante, contagiante e
prática, contar como aplicou essas capacidades de forma eficaz, determinada e persistente, tornando
irresistível a qualquer leitor experimentar as sugestões e desafiar-se a si próprio.
Mais do que ver o investimento como a técnica que realmente é, e que ele reconhece como tal, Matthias vê
a vertente humana que a decisão de investir ou de não investir implica. Aposta no relacionamento com os
outros como uma forma de aperfeiçoar a sua própria percepção da vida e dos factos que podem ser
determinantes nas suas decisões como investidor.
Ao começar por abordar em capítulos diferentes vertentes pouco habituais no conceito de investimento
mas que ele entende serem parte integrante (no emprego certo, nos bons hábitos, nas pessoas, em si
próprio) Matthias mostra bem o relevo que dá ao ser humano antes do investidor. Só depois dá sugestões
práticas e úteis sobre investimentos: em activos tangíveis, na bolsa, em imobiliário, etc.
Previne contra erros comuns e alerta para perigos pouco conhecidos, relatando com franqueza e humildade
as suas próprias experiência menos positivas, como aquela que protagonizou no caso Madoff ou aquela em
que acabou por perder dois milhões de dólares...
Sendo um livro sobre investimentos, muito dinheiro e muito poder, é também um livro de sonhos
realizados e de propostas de sonhos a realizar por qualquer leitor que leia o livro de mente aberta e
disposto a acreditar e apostar mais em si próprio e nas suas próprias capacidades.

Sobre o Autor:
Matthias Schmelz é um empresário alemão que imigrou para Portugal em 1993 e se tornou milionário
como importador e distribuidor exclusivo do sistema de limpeza Rainbow™.
Em 2005 Matthias publicou o livro mais caro de sempre sobre finanças pessoais com o titulo The
MillionaireMaker, A Complete Guide to Financial Freedom (995 dólares), que inclui citações e biografias de
Richard Branson, Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, George Soros, Donald Trump, etc. Foi estudando
estes gurus e seguindo os seus ensinamentos que Matthias conseguiu multiplicar e proteger com êxito os
seu investimentos.
Investe em terrenos, acções, obrigações, opções e metais preciosos, e tem propriedades em nove países
diferentes. É casado, tem dois filhos, e é proprietário da empresa Fénix Lusitana, Lda., uma PME Líder.
Como pessoa, podemos defini-lo, antes de mais, como um homem de família, mas também como um
empresário de sucesso, um recrutador e formador de talentos, um leitor ávido, e um viajante do mundo.
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