
ME POUPE
PARA NUNCA MAIS FALTAR 
DINHEIRO NO SEU BOLSO10 PASSOS

NATHALIA ARCURI
Criadora do maior canal de finanças do YouTube



Como economizar no dia a dia? Como 

enfrentar crises econômicas com tran-

quilidade? Como poupar mesmo ga-

nhando 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 so-

bre 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 fi m do mês.

É por isso que estou aqui.

Sempre fui uma poupadora compulsi-

va. Desde cedo compreendi que preci-

saria juntar dinheiro para realizar meus 

sonhos. Aos 7 anos comecei a poupar 

para comprar um carro quando fi zesse 

18. Com 23 comprei meu primeiro apar-

tamento 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.

O Me Poupe! foi pioneiro na criação do 

conceito de entretenimento fi nanceiro 

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 im-

pacta 14 milhões de pessoas por mês. 

Tenho orgulho de dizer que alcancei a 

independência fi nanceira muito antes 

dos 40 anos e já posso dizer que traba-

lho porque quero, não porque preciso. 

Com meu curso on-line, preparo mais 

de 15 mil alunos espalhados pelo mun-

do 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 

ao longo desses anos. Mas este livro não 

é sobre mim. É sobre você, o seu dinhei-

ro e a maneira como vem lidando com 

ele até agora.

Eu resolvi escrevê-lo para passar uma 

mensagem curta e grossa: você pode 

sair do buraco, não importa qual o ta-

manho dele.

Para ajudar nesse processo, reuni exem-

plos práticos, situações reais, planilhas e 

exercícios, e organizei tudo isso em 10 

passos simples para nunca mais faltar di-

nheiro no seu bolso. Vou te ajudar tam-

bém a fazer renda extra e a identifi car 

armadilhas perigosas para o seu bolso.

A partir dessas dicas, você vai apren-

der a dar um basta nos hábitos que 

sabotam sua saúde fi nanceira, a iden-

tifi car as crenças que impedem seu 

enriquecimento e a encontrar modali-

dades de investimento que caibam na 

sua realidade. Além disso, ao entender 

as mudanças que vêm acontecendo na 

economia do país e do mundo, vai ser 

capaz de se preparar para qualquer tur-

bulência. E o melhor: vai descobrir um 

mundo maravilhoso em que o dinheiro 

trabalha para você, e não você para ele.

Mas talvez a minha dica mais importante 

seja: poupar não é só acumular dinheiro. 

Poupar tem a ver com realizar sonhos. 

É necessário ter foco, estabelecer priori-

dades e até abrir mão de uma ou outra 

coisa em nome de um objetivo maior.

Eu poupo desde criança porque tenho 

metas e propósitos. E essas metas e 

propósitos têm a ver com pessoas e 

com experiências, porque, afi nal, vi-

ver não é correr atrás de grana. A vida 

vale pelas experiências que o dinheiro 

nos proporciona, pelos encontros que 

temos pelo caminho e pela alegria de 

estarmos vivos todos os dias.
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