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33 dias para mudar
sua vida financeira

O Método que tirou
Milhares de pessOas
das dívidas

Nathalia
Arcuri

Nathalia Arcuri é criadora da
Me Poupe!, plataforma de educação financeira que tem como
objetivo transformar devedores
e poupadores em investidores.
Além do conteúdo gratuito,
que impacta mais de 15 milhões
de pessoas todos os meses, a
Me Poupe! disponibiliza cursos
on-line que já transformaram
mais de 20 mil pessoas comuns
em investidoras.
Nath conquistou seu espaço
na vida de milhões de brasileiros
com conteúdo consistente, profundamente útil e muito divertido
sobre um assunto tenso: como
cuidar do próprio dinheiro.
Seu primeiro livro, Me Poupe!
10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso, já
vendeu mais de meio milhão de
exemplares.
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Criadora do maior canal de finanças do YouTube
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500 MIL
LIVROS
VENDIDOS



Como economizar no dia a dia? Como
enfrentar crises econômicas com tranquilidade? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os melhores
(e os piores) investimentos? Será que
está na hora de investir em ações? Como
poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente?
Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer com o seu dinheiro. Sei
também que muita gente simplesmente
não faz nada com ele – a não ser pagar
contas e juntar moedinhas para chegar
até o fim do mês.
É por isso que estou aqui.

ME POUPE

Sempre fui uma poupadora compulsiva. Desde cedo compreendi que precisaria juntar dinheiro para realizar meus
sonhos. Aos 7 anos comecei a poupar
para comprar um carro quando fizesse
18. Com 23 comprei meu primeiro apartamento à vista. Aos 30 pedi demissão
do meu emprego de repórter de TV e
montei o canal Me Poupe!, no YouTube.
Aos 32 me tornei milionária.

ME POUPE
EDIÇÃO ATUALIZADA

NUNCA MAIS FALTAR
10 PASSOS PARA
DINHEIRO NO SEU BOLSO

O Me Poupe! foi pioneiro na criação do
conceito de entretenimento financeiro
ao falar de dinheiro com leveza e bom
humor. Começou como blog e hoje é
uma plataforma com canal no YouTube,
podcast, livro, curso, programa de rádio
e reality na TV aberta. Tudo isso impacta 14 milhões de pessoas por mês.
Tenho orgulho de dizer que alcancei a
independência financeira muito antes
dos 40 anos e já posso dizer que trabalho porque quero, não porque preciso.
Com meu curso on-line, preparo mais
de 15 mil alunos espalhados pelo mundo para gerenciar bem seu dinheiro e
fazê-lo crescer.
Vou contar para você como cheguei até
aqui, as roubadas em que me meti, as
dúvidas que tive e tudo o que aprendi
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