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Uma situação de desemprego involuntá-
rio levou-o a fundar a APAMM, uma em-
presa de serviços que desenvolve três 
negócios na área da consultoria e asses-
soria de gestão; sendo que apenas um 
deles considera ser um negócio de sua 
propriedade.

Atualmente, trabalha como consultor de 
desenvolvimento de negócios apenas 
com três clientes em simultâneo, ajudan-
do-os a tornarem-se verdadeiramente 
donos dos seus negócios. 

Paralelamente, enquanto empreendedor, 
está envolvido no desenvolvimento de 
alguns negócios próprios, tendo sempre 
em mente tornar-se também no seu ver-
dadeiro dono.
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Neste livro pretendo demonstrar que é 
possível e acessível a uma pessoa co-
mum tornar-se livre, através da criação e 
desenvolvimento de um negócio, percor-
rendo vários passos até atingir o estado 
de dono do negócio que criou.

Quando digo livre, quero dizer livre para 
gerir o seu tempo de vida, sem que o te-
nha de trocar por rendimento como for-
ma de sustento.

Porque acredito e vivencio, desde há al-
guns anos esta experiência no meu dia a 
dia, quero aqui deixar-lhe, caro leitor, um 
pensamento que sempre me guiou des-
de os primeiros anos da minha vida pro-
fissional enquanto empreendedor: 

Quando pensares 
fazer, faz. 

Assim terás sempre 
sucesso e paz.
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Ser feliz é ser autossuficiente.”
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PREFÁCIO

O capitalismo de rosto humano

Quando conheci pessoalmente Miguel Matos, em 2010, eu 
tinha um conhecimento vago da sua atividade como gestor de 
empresas e consultor de gestão empresarial, e também como 
presidente do Clube de Ténis de Vila Nova de Famalicão, a cida-
de em que ambos nascemos e vivemos, no Norte de Portugal.

Confesso que fiquei um pouco perplexo com a proposta 
que ele colocou sobre a mesa. Eu trabalhava na Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Famalicão como Adjunto do Presidente 
Armindo Costa para a Comunicação e Miguel Matos, na sua 
qualidade de empresário, propunha patrocinar o evento Raias 
Poéticas – um encontro internacional de poetas e interessados 
na literatura, onde não participariam mais do que algumas 
dezenas de pessoas. Com um orçamento muito curto, a pedir 
a carolice de muitos poetas participantes, o evento, idealizado 
por Luís Serguilla, um amigo comum, estava, então, a dar os 
primeiros passos na terra onde Camilo Castelo Branco escreveu 

a obra “Amor de Perdição”. 
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A minha perplexidade tinha uma razão de ser: eu não 

vislumbrava qualquer valor acrescentado para a empresa de 

contabilidade e de consultoria de gestão de Miguel Matos que 

justificasse qualquer investimento no patrocínio de um evento 

de literatura e poesia tão restrito. Por outro lado, não entendia o 

interesse num evento literário manifestado por uma empresa do 

mundo árido e insensível dos números. Ou, dizendo de outro 

modo, não entendia muito bem qual era o interesse que uma 

empresa orientada para aumentar os lucros dos seus clientes 

tinha num evento eminentemente cultural e humanista.

Obviamente, não demonstrei a minha perplexidade e a ver-

dade é que a APAMM – Consultores de Gestão, a empresa de 

Miguel Matos, foi mesmo uma das patrocinadoras do evento 

literário. E nós fomos ficando amigos, pois fomos descobrindo 

interesses comuns. 

A minha perplexidade, afinal, não tinha razão de ser. O 

patrocínio do evento literário significava o compromisso da 

empresa de Miguel Matos com a comunidade de Vila Nova de 

Famalicão nas suas múltiplas dimensões. O seu interesse como 

gestor empresarial não estava em patrocinar um evento para 

conquistar novos clientes entre um restrito grupo de poetas e 

leitores de poesia, mas estava em patrocinar um evento para 

que a restante comunidade, que é o seu mercado potencial, 

soubesse que a sua empresa tem um compromisso social sóli-

do e duradouro que se estende a todas as áreas do seu espaço 

envolvente, incluindo a cultura e o mundo literário. Porque, 

sendo uma empresa do universo árido dos números e da ges-

tão, interessa-se, genuinamente, pela vida cultural da cidade 

onde está inserida.
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Recordo este episódio, aparentemente corriqueiro, porque 

reflete muito da filosofia que está patente neste livro surpreen-

dente do amigo Miguel Matos. Um livro surpreendente porque, 

sendo destinado aos empreendedores e homens de negócios, 

ensinando-os a serem donos dos seus negócios, vivendo dos 

rendimentos proporcionados por eles, consegue, ao mesmo 

tempo, transmitir a ideia de um capitalismo de rosto humano, 

em que o empreendedor-empresário lidera um processo de 

desenvolvimento empresarial, com etapas bem definidas, que 

pensa no bem-estar social de todos, sejam gestores dos negócios 

ou colaboradores.

Esta visão holística de Miguel Matos no que concerne à 

distribuição da riqueza gerada por um negócio tem, por isso, 

o condão de estar alinhada com os novos tempos. O mundo 

está cada vez mais perigoso e imprevisível. E esse cenário afeta 

grandemente o mundo dos negócios. Os países e as empresas 

são alvo da ganância daqueles que querem o lucro a qualquer 

preço, nem que para isso seja necessário corromper. 

Outros entendem que a empresa existe para dar o máximo 

de lucro possível no espaço de tempo mais curto possível. E 

se for necessário deslocalizar a empresa à procura de um país 

que facilite na carga fiscal e que tenha recursos humanos mais 

baratos e sem direitos laborais, são capazes de mudar sem 

hesitações, mandando para o desemprego os trabalhadores 

da localidade que foi abandonada. É assim que trabalham os 

capitalistas selvagens.

Acontece, porém, que os mercados – e os mercados são os 

consumidores conscientes – estão cada vez mais formados 

e informados, ganharam poder com a Internet e começam a 

exigir transparência e produtos ao seu gosto e à sua medida. 
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E reagem muito mal à falta de ética das aves raras predadoras 

das comunidades e das economias. 

Felizmente, não são todos assim. E ainda bem que começam 

a existir especialistas em gestão como o indiano Raj Sisodia 

ou organizações como “The People Who Share” (“As pessoas 

que compartilham”, na tradução em português) que apontam 

outros caminhos para a gestão das empresas, baseados na ética, 

na partilha e na sustentabilidade dos negócios. Em causa está 

acabar com o dogma do economista norte-americano Milton 

Friedman, que já dura desde a década de 1960, segundo o 

qual “a responsabilidade social da empresa é aumentar os seus 

lucros”.

Na era da comunicação, as marcas que comunicam melhor 

assumem-se como seres dotados de coração, cabeça e estômago, 

ou seja, assumem-se como seres humanos e humanizantes. É 

com essa atitude e essa visão que conseguem atingir os seus 

clientes, envolvendo-os com propostas de valor. Ora, as em-

presas precisam, também, de um envolvimento efetivo com a 

sua comunidade de clientes e a sua comunidade envolvente. 

Precisam de ser socialmente conscientes. Para isso, é essen-

cial a cartilha do capitalismo de rosto humano, que podemos 

identificar ao longo do livro de Miguel Matos, ou “capitalismo 

consciente”, segundo a designação de Raj Sisodia.

Estamos perante um livro que nos explica como é que uma 

ideia simples, mas inspiradora, pode contribuir para um mundo 

capitalista melhor, isto é, mais próspero para todos e, portanto, 

socialmente mais justo, mais equilibrado e mais desenvolvido.

O autor Miguel Matos está de parabéns por esta obra e pelas 

ideias que partilha connosco. Que os gestores empresariais 

nascidos na era digital, que vamos conhecendo nas páginas 
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de economia da nossa imprensa, muitas vezes apresentados 

como heróis de uma economia imprevisível, sejam tocados 

por este ideal coletivo de um capitalismo de rosto humano, ou 

consciente. Seremos todos muito mais felizes. 

Luís Paulo Rodrigues*

Vila Nova de Famalicão, abril de 2017

* Sobre o autor do prefácio: Antigo jornalista, que se destacou no jornalismo político e desportivo, em 
jornais como “O Comércio do Porto”, “Gazeta dos Desportos” e Público”, é autor do livro “Comunicação 
– Riscos e Oportunidades” (Media XXI, 2016) e consultor de comunicação empresarial, política e turística.



INTRODUÇÃO: GERIR O TEMPO DE VIDA

Pelo título deste livro, o leitor deve estar a imaginar qual será 
a sua abrangência e qual será o seu objetivo. 

Será previsível que possa pensar que este é mais um livro 
sobre gestão de negócios, sobre como otimizar o lucro de um 
negócio, sobre como gerir pessoas em torno de objetivos em-
presariais.

Mas não, este livro não é um guia para a maximização do 
lucro, nem sequer é um livro centrado na problemática da 
gestão de negócios ou de organizações.

É um livro que se dedica à gestão do tempo de vida, ou pelo 
menos de uma boa parte do tempo de vida de uma qualquer 
pessoa que decida tornar-se empreendedor. É um livro que 
pretende demonstrar que é possível e acessível a uma pessoa 
comum tornar-se livre, através da criação e desenvolvimento 
de um negócio, percorrendo vários passos e estados, até atingir 
o estado de dono do negócio que criou.

Quando digo livre, quero dizer livre para gerir o seu tempo 
de vida, sem que tenha de trocá-lo por rendimento como forma 
de sustento.
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Referi atrás a existência de vários passos a percorrer, porque 
um empreendedor tem um caminho a seguir até ser dono de 
um negócio. Ser dono de um negócio não é mais do que fa-
zer um percurso com passos, mais ou menos bem definidos, 
estruturados no tempo e que não podem sobrepor-se uns aos 
outros na sua ordem. Caso contrário, um empreendedor corre 
o risco de nunca chegar a ser o dono do seu negócio.

Basicamente, um empreendedor pode considerar-se dono 
do seu negócio quando o negócio funciona independentemente 
de ele ter ou não intervenção direta nas ações quotidianas de 
gestão do mesmo.

Como escrevi, este livro não é um livro sobre gestão de em-
presas ou sobre gestão de negócios. É antes e apenas um livro 
sobre como um empreendedor ou um investidor pode vir a ser 
dono de um negócio. O que, convenhamos, não é tarefa fácil.

Na literatura moderna e ao longo destas últimas décadas, 
muitos têm escrito sobre gestão. Sobre gestão de empresas. 
Muitas teorias sobre as diversas áreas funcionais das empre-
sas têm vindo a ser desenvolvidas por diversas universidades, 
diversas empresas, diversos autores que estudam os compor-
tamentos das pessoas, que estudam os comportamentos das 
organizações, que estudam os métodos mais eficazes e mais 
eficientes para obter lucro, que estudam as melhores formas 
de organizar recursos no sentido de cumprir uma determinada 
missão, mas tudo isso pertence ao âmbito da gestão. Da gestão 
de empresas ou, dito de forma mais abrangente, da gestão das 
organizações. 

Aqui vamos tratar de como uma pessoa ao longo da sua vida 
pode tornar-se dona de um negócio. E para quê? Pois bem, o 
maior desafio do ser humano é conseguir ter a liberdade de 
usar o seu tempo da melhor forma possível, e da forma que ele 
entender ser a mais adequada em cada momento.
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A única forma de alguém usar o seu tempo da forma mais 
prazerosa possível, e com a garantia de sustentabilidade da sua 
vida e da dos que o rodeiam, normalmente os seus familiares, 
é construir fontes de rendimento que não dependem do seu 
trabalho permanente, que não dependem da relação de troca 
do seu tempo por dinheiro, ou seja, que lhe permitem obter 
a independência financeira necessária para poder viver com 
a liberdade de poder fazer aquilo que desejar fazer em cada 
momento da sua vida.



COMO LER ESTE LIVRO

Porque todos temos algum receio de começar a ler um livro 
antes de conhecê-lo, e como sinal de gratidão pelo seu interesse 
pelo tema da liberdade e pela sua coragem de buscar formas 
de ultrapassar a barreira que separa os que assumem os seus 
mais íntimos desejos interiores dos que ainda não desper-
taram para a abundância do seu próprio potencial enquanto 
empreendedores, deixo ao leitor uma breve orientação, não 
vinculativa, sobre como pode aproveitar de forma mais eficaz 
os conteúdos presentes nas sete partes deste livro, sobretudo 
se está a planear a breve prazo criar um negócio e tornar-se, 
assim, num empreendedor. 

Para uma boa leitura, a ordem das partes não é irrelevante. 
Por isso, deve seguir as partes, e também os capítulos, pela 
ordem que foram escritos, para que compreenda o encadea-
mento de um processo que tem a sua lógica intrínseca e que, 
quando deturpado, pode levar a interpretações erradas ou 
descontextualizadas.  

Na última página de cada uma das sete partes, o leitor tem à 
sua disposição um formulário com o título da respetiva parte, 
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onde poderá e deverá escrever as principais notas ou conclusões 
que ficaram registadas na sua mente na sequência da leitura.

Assim, quando acabar de ler este livro terá à sua disposição 
um curto conjunto de páginas com as suas próprias notas e 
conclusões escritas ao longo da sua leitura. A ideia é que essas 
notas e conclusões se transformem no seu próprio guião para 
os próximos anos da sua vida enquanto empreendedor.

Este meu pequeno empurrão no sentido de que escreva por 
palavras suas uma interpretação íntima, só sua, daquilo que vai 
ler tem o maravilhoso condão de fazer o leitor refletir profun-
damente sobre a sua própria vida e sobre o que julga poder vir 
a ser o papel na sua vida de um negócio criado por si. 

Pretendo, assim, ajudar todos os leitores deste livro a visua-
lizar e a planificar o seu próprio caminho até atingirem a sua 
liberdade financeira através da criação e desenvolvimento do 
seu próprio negócio.

Boa viagem! 



PARTE I

ESTADOS DE VIDA E DE TRABALHO

“Escolhe um trabalho de que gostes, e 
não terás que trabalhar nem um dia na 
tua vida.” 

Confúcio



CAPÍTULO 1. 
ESTADOS DE VIDA

O ser humano, ao longo da sua vida, experimenta vários 
estados, que podemos designar por “estados de vida”. Esses 
estados de vida correspondem a uma sequência de ciclos, ou 
fases do seu desenvolvimento pessoal, onde homens e mulheres 
experienciam estados de trabalho e estados de não trabalho.

Desde que nasce até que termina o seu processo de forma-
ção académica, tutelado pela sua família e pelo Estado-nação 
onde reside, um cidadão vive num estado de não trabalho. Tal 
como viverá num estado de não trabalho, numa fase poste-
rior da sua vida, normalmente no seu final, durante os anos 
correspondentes à sua reforma ou aposentação. Obviamente, 
ressalvo a exceção daqueles que, mesmo depois de reformados 
ou aposentados, continuam a trabalhar, seja de forma remu-
nerada ou não remunerada, continuando desse modo a viver 
um estado de trabalho.

Também vale a pena lembrar a situação daqueles que, es-
tando em idade de plena capacidade de gerar riqueza, apenas 
vivem do seu usufruto pleno ou, até, esbanjamento. É o exemplo 
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daquelas pessoas que são independentes financeiramente ou 
daquelas que perspetivam apenas sobreviver enquanto os seus 
corpos funcionarem, consumindo o que herdaram em deter-
minado momento da sua vida.

A questão é que temos de admitir que a busca da felicidade 
tem muitos caminhos, tantos quantos nos fazem lembrar as 
prateleiras das lojas de medicamentos. Ou, no limite, tantos 
quanto o número de pessoas que a procuram. E não nos cabe 
julgar se o caminho que os outros estão a seguir em busca da sua 
própria felicidade é o mais acertado ou é revestido de uma moral 
superior. É bem mais humilde, muito mais mesmo, e também 
mais proveitoso, escolhermos o nosso próprio caminho. 

Caminhemos, pois, em frente, porque ainda vamos no início 
da exposição de uma forma de vida que não é mais do que um 
caminho possível em busca da ambicionada felicidade.



CAPÍTULO 2. 
ESTADOS DE TRABALHO

Dedicarei as páginas seguintes a explorar, com maior profun-
didade, um complexo estado em que se encontra a esmagadora 
maioria das pessoas, durante uma grande parte do seu tempo 
de vida: o estado de trabalho.

Motivado quer pela necessidade, quer pelo desejo de prazer 
ou realização profissional, a esmagadora maioria dos seres 
humanos dedica uma grande parte do seu tempo de vida à 
realização de tarefas cuja intenção é gerar rendimento ou ri-
queza, com maior ou menor sacrifício do seu tempo disponível, 
assumindo assim o que eu considero um estado de trabalho.

Em média, as pessoas consomem um terço da sua vida no 
estado de trabalho, sem contar com o trabalho caseiro que não 
é remunerado (nomeadamente o exigente trabalho doméstico 
ou o trabalho familiar de cuidar dos filhos ou dos idosos).

Nas sociedades atuais, com economias mais ou menos 
desenvolvidas, assistimos, contudo, a uma distinção essencial 
na posição dos seres humanos face ao processo gerador de 
rendimento ou riqueza, no âmbito do seu estado de trabalho. 
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Muitos, que compõem uma avassaladora maioria, são con-
siderados pela lei do seu Estado-nação, e consideram-se a si 
próprios, trabalhadores por conta de outrem. Inclusive, organi-
zam-se em instituições sindicais, para defender os seus direitos, 
pois, apesar de estarem em maior número, julgam-se numa 
posição debilitada, pois não controlam nem detêm um poder 
de decisão relevante sobre o caminho traçado pelos líderes das 
organizações onde trabalham. 

Outros, porém, em muito menor número, não se conside-
ram a si próprios trabalhadores por conta de outrem, e muitos 
deles, quase todos mesmo, nem se consideram sequer traba-
lhadores. Estes últimos assumem mentalmente uma posição, 
vulgarmente designada de empresário, face ao processo gera-
dor de riqueza. E fazem-no consciente ou inconscientemente 
porque se consideram donos do negócio ou dos negócios que 
criaram, e não trabalhadores nesse ou nesses negócios.

Mas é precisamente aqui que se colocam duas das questões 
mais importantes com que me tenho confrontado no exercício 
da minha profissão de consultor de gestão de pequenas e mé-
dias empresas e de gestor da minha própria empresa no setor 
dos serviços de consultoria de gestão. Considero-as questões 
decisivas, pois, do meu ponto de vista, a compreensão do seu 
verdadeiro alcance e a correta resposta às mesmas definem o 
sucesso ou o insucesso dos projetos empresariais e, sobretudo, 
o sucesso dos projetos de vida das pessoas que empreendem 
um negócio: 

1) Quando é que um empreendedor é dono do seu próprio 
negócio?

2) Que valores, requisitos, competências e comportamentos 
é que um empreendedor deve assumir e praticar para 
ser considerado verdadeiramente dono do seu próprio 
negócio?
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Ao longo dos anos em que me encontrei num estado de 
trabalho, concluí que existem algumas condições sem as 
quais um empresário, ou, dito de forma mais adequada, um 
empreendedor, não é o verdadeiro dono do seu próprio negó-
cio. Sem essas condições preenchidas, um empreendedor é, 
antes e verdadeiramente, um trabalhador por conta própria, 
sendo que a única diferença face a um trabalhador por conta 
de outrem é que a remuneração que recebe pelo seu trabalho 
é mais, muitíssimo mais, incerta. E como consultor de gestão, 
tomando como exemplo a minha própria experiência de vida, 
não aconselho ninguém a procurar o seu sucesso profissional 
como trabalhador por conta própria. 

Aqui vale o velho ditado: “Mais vale um pássaro na mão do 
que dois a voar”. É que um negócio só é bem-sucedido e só 
proporciona sucesso ao seu proprietário se for gerido como 
um negócio. 

Se um determinado negócio não passar de um conjunto de 
processos que dependem da ação quotidiana do empreendedor, 
então não estamos perante um negócio de que o empreende-
dor é dono. Nesse caso, o negócio é apenas o seu trabalho, o 
seu próprio emprego ou quando muito o negócio que ele gere. 
Pode ser feito com alma, dedicação e competência. Pode ser e 
será com certeza um trabalho digno, merecedor de remune-
ração justa, mas é apenas um trabalho por conta própria ou 
um negócio por si gerido. Nunca será o seu negócio, pois um 
negócio, para ser propriedade do empreendedor, tem de ser 
um ativo transacionável, independentemente dele mesmo, o 
seu proprietário. 

Senão vejamos: um trabalhador por conta própria não tem 
um negócio, pois, se desejar vendê-lo, nenhum investidor racio-
nal o comprará. E é simples a justificação: nenhum investidor 
comprará um conjunto de processos dependentes do trabalho 
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ou acompanhamento permanente de uma pessoa sem que a 
própria pessoa também seja incluída naquilo que compra. E 
como os empresários não se julgam ativos do seu negócio, mas 
sim proprietários, não se “vendem” como mão de obra do seu 
próprio negócio. Logo, o próprio ato de transação do negócio 
fica inviabilizado por inexistência de um ativo transacionável 
imprescindível.

Considero assim, e desafio o leitor a questionar-se a si pró-
prio, enquanto trabalhador por conta de outrem, ou enquanto 
gestor de um negócio que acabou de criar ou tem vindo a de-
senvolver, se a verdadeira arte da gestão de negócios não será 
tornarmo-nos prescindíveis aos nossos próprios negócios para 
que, no caso de o desejarmos, os possamos vender ou, pelo 
menos, para que eles possam ter valor de mercado. Pois só o 
que tem valor no mercado é suscetível de ser transacionado.
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ao topo do seu sucesso profissional.”
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a sua capacidade magistral de retratista do carácter humano e social necessário 
ao percurso para se  “Ser Livre – Sendo Dono de um Negócio”.

Hélder Marinho Ferreira, CEO Eugénios Health Club e Fitness Up

www.vidaeconomica.pt

Visite-nos em
livraria.vidaeconomica.pt

ISBN: 978-989-768-367-1

9 789897 683671

ISBN 978-989-768-367-1

Miguel Matos começou a sua carreira 
profissional como diretor financeiro de Pe-
quenas e Médias Empresas (PME), mas, 
rapidamente, a sua vida mudou de rumo.

Uma situação de desemprego involuntá-
rio levou-o a fundar a APAMM, uma em-
presa de serviços que desenvolve três 
negócios na área da consultoria e asses-
soria de gestão; sendo que apenas um 
deles considera ser um negócio de sua 
propriedade.

Atualmente, trabalha como consultor de 
desenvolvimento de negócios apenas 
com três clientes em simultâneo, ajudan-
do-os a tornarem-se verdadeiramente 
donos dos seus negócios. 

Paralelamente, enquanto empreendedor, 
está envolvido no desenvolvimento de 
alguns negócios próprios, tendo sempre 
em mente tornar-se também no seu ver-
dadeiro dono.
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www.miguelmatos.eu

Neste livro pretendo demonstrar que é 
possível e acessível a uma pessoa co-
mum tornar-se livre, através da criação e 
desenvolvimento de um negócio, percor-
rendo vários passos até atingir o estado 
de dono do negócio que criou.

Quando digo livre, quero dizer livre para 
gerir o seu tempo de vida, sem que o te-
nha de trocar por rendimento como for-
ma de sustento.

Porque acredito e vivencio, desde há al-
guns anos esta experiência no meu dia a 
dia, quero aqui deixar-lhe, caro leitor, um 
pensamento que sempre me guiou des-
de os primeiros anos da minha vida pro-
fissional enquanto empreendedor: 

Quando pensares 
fazer, faz. 

Assim terás sempre 
sucesso e paz.
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