


Boas-vindas ao seu primeiro dia como investidora e investidor!

Eu tenho certeza que, depois de ler esse e-book até o final e 
colocar em prática todas as minhas dicas, você vai se sentir 
muito mais confiante para dar o primeiro passo rumo ao mundo 
dos investimentos. 

Vamos começar com o básico: o que é um investimento 
financeiro?

É todo e qualquer dinheiro que aumenta (ou diminui) de 
acordo com uma taxa. Em outras palavras, é quando o dinheiro 
trabalha pra você! Existem outros tipos de investimento (como 
investimento de tempo, de talento…), mas é sobre o financeiro 
que vamos falar hoje, tá? 

Então pega um caderninho ou bloquinho de papel pra ir 
traçando seu plano enquanto lê pra dominar esse universo  
da riqueza!

Tô de olho em você!
Beijos milionários, 
Nathália Arcuri

Você vai começar a investir agora, 
ou não me chamo Nathalia Arcuri!!!



Bora botar ordem nessa casa? 
Antes de realizar qualquer investimento, é preciso fazer uma faxina 
financeira, ou seja, limpar todos os lixos do seu extrato e também uma 
selfie financeira.

SELFIE FINANCEIRA? Sim! É detalhar tudo o que você ganha e seu custo 
de vida, tanto o fixo como o flexível. Custo fixo é tudo aquilo que não 
muda de mês pra mês, como aluguel, parcelas de um financiamento, 
pacote de internet, celular ou assinaturas de streaming. Já os custos 
flexíveis são aqueles que podem variar de acordo com o uso, como 
gás, luz, água, supermercado, gasolina etc.

“Nath se eu quiser comprar uma blusinha, é custo fixo ou variável?”

1º PASSO
ORGANIZAR O QUARTINHO DAS FINANÇAS

Aqui nesse vídeo eu dou o caminho 
das pedras pra fazer essa organização:

FAXINA
FINANCEIRA!

Nenhum dos dois, 
criatura!!! Uma blusinha 
nova está na Maravilhosa 
Caixinha das Metas, que 
eu vou abrir pra você na 
próxima página.

https://youtu.be/aGGYFxLdFMw?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://youtu.be/JdJyp__diIc


Agora que você já sabe quanto entra e 
quanto sai, tá na hora de você se desafiar. 
Porque o que você ganha e o que gasta 
é o básico: seu sustento e da sua família.

Quando a gente começa 
a traçar nossas metas, 
não consegue mais
parar, é viciante!) 
Por isso, veja esse vídeo 
pra ver na prática como 
planejar seu futuro!

Mas, agora, eu quero que você pegue 
aquele caderninho que eu te pedi no 
começo e liste seus sonhos. E pode listar 
até os mais selvagens, aqueles que você 
nunca contou pra ninguém, que você 
adoraria conquistar mas nem sabe por 
onde começar! 

Mas, se a timidez ainda tá forte 
por aí e você não sabe muito bem 
o que quer, eu te desafio a começar com 
um exercício simples:  
escreva uma meta para...

Daqui a um mês:

Daqui a 6 meses:

Daqui a um ano:

Acredita na Nath: sem meta,  
não tem investimento!

2º PASSO
LISTAR AS METAS

https://youtu.be/NAlwBXUag1Y?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31


Antes de começar a falar sobre como investir a partir de 
1 real, eu quero apresentar pra você o ELEMENTO MÁGICO 
dos investimentos: OS JUROS COMPOSTOS!

No mundo dos investimentos é esse INGREDIENTE
que faz tudo crescer e ficar mágico! Ah, que Festa,
do dinheiro trabalhando pra você!

3º PASSO
NOS JUROS COMPOSTOS
VOCÊ DEVE ACREDITAR!

Mas, pra funcionar direitinho ele precisa de dois outros 
ingredientes aliados: tempo e disciplina. É por isso que aqui 
eu quero convidar você a COMEÇAR com 1 real, mas NUNCA 
MAIS parar. Quero que você use esse 1 real pra te ajudar a 
pensar a longo prazo. Só assim você vai sentir a magia dos 
Juros Compostos na pele - e na conta bancária!

OS PALAVRÕES QUE NINGUÉM TE ENSINA

Mas eu te explico!!
Até aqui, nós falamos sobre você: suas finanças, suas metas.
Mas existem algumas siglas e palavras do economiquês que 
você precisa estar por dentro pra escolher um investimento 
que tem a sua cara.



Taxas e índices 

“Mas como assim, taxa, Nath!? Já vou começar pagando?”

Não! A taxa aqui é o quanto você vai RECEBER, não o quanto você vai 
pagar! E índice nada mais é do que uma espécie de termômetro que 
vai dizer se o seu investimento tá “quentinho” ou seja: bom. Ou tá 
“friozinho”, ou seja... uma porcaria.

Selic: É a taxa básica de juros da economia! É usada para controlar a 
inflação. É como se fosse a mãezona, que manda e cuida das
outras taxas.

IPCA: É aquilo que a gente sempre reclama e que dói diretamente 
no nosso bolso: a inflação. Ela representa a variação dos preços dos 
produtos no Brasil. Mas no contexto dos investimentos, é dinheiro no 
seu bolso!

CDI: É a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si 
e fechar o dia no positivo. Ele tem o valor sempre muito próximo da 
Selic e geralmente está atrelado aos investimentos oferecidos 
pelos bancos.

Agora presta atenção aqui! Sabe quando falam que um 
investimento rende 100% do CDI? Então, quer dizer que o 
investimento está rendendo próximo da Selic - que atualmente* 
é de 11,75% - ou seja, o dinheiro que foi investido aqui vai render 
aproximadamente 11,65% (o CDI fica cerca de 0,1 ponto abaixo da 
Selic meta).

* Valor de 11,75% é válido até 4 de maio de 2022. Depois disso, a taxa será  reajustada pelo 
Comitê de Política Monetária e Banco Central.



Liquidez

Esse é o segundo palavrão que você precisa conhecer. Nada mais é do 
que a data de validade de um investimento, é uma data que você pode 
retirar seu dinheiro sem nenhum prejuízo. Existem várias opções de datas 
de vencimentos para um investimento, e você pode escolher aquela que 
seja mais adequada pra você e para a sua meta. Por exemplo: se você 
tem a meta de comprar um carro daqui a um ano, a validade do seu 
investimento deve ser de até 12 meses, não pode ser de dois anos! Senão, 
seu dinheiro fica lá preso e você não cumpre a sua meta.

Investimento mínimo

Este é o terceiro palavrão para você ter certeza de
que aquele investimento é pra você. Na maioria dos
casos, os investimentos têm um PREÇO MÍNIMO para
você poder colocar o seu dinheiro lá. No Tesouro
Direto, é de 1% do valor do título (mínimo de R$
30,00); na Bolsa, é o preço de uma ação, nos fundos
é o valor mínimo exigido por ele, que pode ser
R$ 100,00 ou R$ 10.000,00 dependendo da
estratégia do fundo… E por aí vai!

Mas eu tenho uma notícia muito legal: 
VOCÊ PODE COMEÇAR COM UM REAL!!
(Caraca, até rimou!)

Ibovespa: Índice Bovespa é um indicador do desempenho das 
ações mais negociadas na B3, a bolsa de valores do Brasil. É 
como se fosse uma média de tudo o que foi vendido e comprado 
naquele período.



Bancos digitais são instituições financeiras que oferecem a
maioria dos seus serviços de forma online. Ou seja, não existe 
agência na rua, sabe?

Na maioria deles, só de você deixar o dinheiro na conta, ele já 
começa a render. “E o que eles ganham com isso, Nath???”

Você! Como eles não têm gastos com agências físicas, eles 
podem investir melhor em maneiras de te cativar pro lado 
digital da força. E se você tá se perguntando se é seguro eu
te respondo que… SIM! Desde que a instituição seja 
regulamentada pelo Banco Central.

Te explico melhor aqui embaixo como o seu 1 real pode 
render mais:

4º PASSO
COMECE A PARTIR DE UM REAL

Como assim UM REAL???? Isso mesmo!
Hoje em dia, nos bancos digitais, você
consegue investir a partir de APENAS UM REAL!!! 



= 6,17% 
de rendimento 

no período
1 ano  

(na POUPANÇA)

1 REAL

= 12,82% 
de rendimento 
no período

1 ano  
(110% do CDI)

1 REAL

= 12,82% 
de rendimento 
no período

1 ano  
(110% do CDI)

1 REAL

= 11,65% 
de rendimento 
no período

1 ano  
(100% do CDI)

1 REAL

= 11,65% 
de rendimento 
no período

1 ano  
(100% do CDI)

1 REAL



Acontece assim, se você investir R$ 1,00 em uma conta 100% 
do CDI e deixar o ano todo, arredondando, renderá cerca de 
R$0,10, sem os impostos.

“Ué Nath, então que vantagem eu levo?”

É por isso que eu te mostrei o rendimento em porcentagem 
e expliquei lá em cima que a ideia é você COMEÇAR com 
um real, mas não parar mais. Eu não quero que você invista 
apenas um real e não coloque mais nada ali durante um 
ano!!! Eu quero que você vá colocando cada vez mais e 
facilite o trabalho do nosso querido juros compostos!

Pra te dar mais gás, fiz a conta com R$ 100,00 para 
você visualizar bem a diferença:

DÁ UMA OLHADINHA AQUI
Essa é uma simulação e está sujeita 
a alteração de acordo com as condições 
do mercado. Taxa utilizada no cálculo: 
CDI 11,65% a.a. Selic 11,75% a.a.



= R$109,61 
com o desconto 
do IR

1 ano  
(100% do CDI)

100 reais

1 ano  
(100% do CDI)

100 reais = R$109,61 
com o desconto 
do IR

1 ano  
(110% do CDI)

100 reais = R$110,57 
com o desconto 
do IR

1 ano  
(110% do CDI)

100 reais = R$106,17

1 ano  
(110% do CDI)

100 reais = R$110,57 
com o desconto 
do IR



Então é uma boa dica você abrir uma conta num banco
digital (que é grátis!) e ir acumulando dinheiro lá até você
ter o mínimo para fazer investimentos maiores do tipo que
vou te mostrar na próxima página.

Entra aqui que eu falo mais 
sobre os bancos digitais:

Banco digital:
O que é, como e por 
que escolher o seu!

PIC PAY, NUBANK, 
OU TESOURO SELIC?
onde deixar
o dinheiro?

BANCO INTER, 
PAGBANK OU 
POUPANÇA:
onde deixar
o dinheiro?

https://youtu.be/mtLW__9h0xE?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://youtu.be/qC8QNeNAw1Q?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://mepoupe.com/dicas-de-riqueza/banco-digital-o-que-e-como-escolher/?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31


E COM CERCA R$ 100,
DÁ PRA INVESTIR ONDE??

Se com um real dá pra investir, imagina com R$ 100?

Se você colocar UM REAL por dia em uma conta digital, em pouco 
mais de três meses você vai poder escolher entre um desses 
investimentos abaixo ( e vários outros), sendo que um deles rendeu 
quase 80 vezes o rendimento do banco digital! 

Mas oh, é muito importante lembrar que o investimento que você 
vai escolher depende muito do que você quer (das suas metas) 
e o quanto você já tem conhecimento sobre o assunto. Eu vou  
colocar aqui dois exemplos, um de renda fixa, outro de renda 
variável, pra você ir conhecendo mais, isso não quer dizer que é 
pra você sair já investindo neles tá?

Pra você ir pegando o jeito, quero que você pense que cada 
investimento é como se fosse uma cartinha de super trunfo.

Nela você vai ver as principais informações:



Tesouro Direto Selic

É uma opção para reserva de 
emergência e rende 100% da 
Taxa Selic. O valor mínimo varia, 
atualmente está em R$ 113,93, 
com vencimento em 2027 e 
resgate a qualquer momento.

BOVA11

É Fundo de investimento ligado ao 
índice Ibovespa, ou seja, é como 
se fosse uma ação negociada na 
bolsa de valores (lembra que eu 
falei lá em cima?) Não sabe o que é 
um ETF? Nesse video eu te explico! 
O valor mínimo (em 25/03/2022) é 
R$ 115,00. Esse é um investimento 
mais arrojado (ousado!), pois se 
trata de uma renda variável. Não 
é para reserva de emergência 
e sim para longo prazo. Ah! E é 
melhor não colocar grande parte 
do seu dinheiro nesse investimento, 
devido aos riscos, mas pode ser 
interessante para variar de acordo 
com as suas metas.

* Rendimento nos últimos 12 meses

TESOURO 
DIRETO SELIC

BAIXO

APROX. 
R$ 113,93

A QUALQUER 
MOMENTO/DIÁRIA

FIXA

11,697%

RISCO:

$ MÍNIMO:

LIQUIDEZ:

RENDA:

RENDIMENTO/ANO:

BOVA11

ALTO

APROX. 
R$ 115,00

A QUALQUER 
MOMENTO/DIÁRIA

VARIÁVEL

13,66%

RISCO:

$ MÍNIMO:

LIQUIDEZ:

RENDA:

RENDIMENTO/ANO:

https://youtu.be/QsGHuCtlUa4?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31


Brilhou os olhos
no BOVA11, né?

Que bom! Mas eu quero que esse 
brilho nos olhos sirva pra você 
procurar mais conhecimento e não se 
afobar. Sabe por quê?
 
Eu fiz esse cálculo olhando no 
retrovisor, ou seja, no que aconteceu 
nos últimos 12 meses. Isso não é 
garantia nenhuma que vai acontecer 
de novo. Pra olhar pra estrada a frente 
com o GPS, existem outros fatores 
que, se você continuar estudando e 
de olho nos conteúdos da Me Poupe! 
você vai aprender!



PRESTA 
ATENÇÃO 
AQUI!!!

Todos os investimentos que a gente 
citou foi pra mostrar pra você que 
é possível se tornar investidora e 
investidor com muito pouco! Mas a 
melhor pessoa que vai te ajudar a 
escolher o melhor investimento
para você é: VOCÊ!

Mas tem algo que eu posso te falar: eu 
não te aconselho a começar a investir 
se você ainda não tem sua reserva de 
emergência montada. Essa reserva é 
extremamente importante e deve estar 
num investimento com liquidez
diária (ou seja, que dá pra você tirar a 
qualquer momento) e com valor de 6 
meses a um ano do seu custo de vida.

Eu disse CUSTO DE VIDA, e não
“salário”! A reserva de 
emergência te dá tranquilidade 
para qualquer EMERGÊNCIA - uma 
TV nova não é emergência, ok?

No final das contas, o que eu 
quero é que você faça um 
exercício de começar com esse 
realzinho e veja até onde você 
pode chegar! Eu tenho certeza 
que você vai longe!



MEUS SOVACOS estão suando vendo você se transformar numa 
investidora e num investidor de sucesso! Viu como é fácil começar 
a transformar sua vida financeira??? Basta ter conhecimento e 
dedicação, claro!

Espero que esse e-book tenha acendido a luzinha da riqueza dentro 
da sua cabeça e você queria aperfeiçoar e turbinar cada vez mais 
seu plano de enriquecer licitamente.

Te espero na Imersão Visionária pra tirar a venda dos seus olhos 
de vez e te ajudar a enxergar as melhores oportunidades de 
investimento do momento. Não esquece: 07, 08 e 11 de abril de 2022 

Também acompanhe a Me Poupe! em todas as redes! 
É só clicar nos botões aí embaixo:

@nathaliaarcuri

@mepoupenaweb

youtube.com/
mepoupenaweb
mepoupe.com

Telegram

PoupeCast

https://www.instagram.com/nathaliaarcuri/?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://www.instagram.com/nathaliaarcuri/?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://www.instagram.com/mepoupenaweb/?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://www.instagram.com/mepoupenaweb/?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://www.youtube.com/c/Mepoupenaweb?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://www.youtube.com/c/Mepoupenaweb?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
http://mepoupe.com?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
http://mepoupe.com?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://conteudo.mepoupenaweb.com.br/telegram?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://conteudo.mepoupenaweb.com.br/telegram?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://lnkfi.re/poupecast?utm_source=material_rico&utm_medium=organico&utm_campaign=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31&utm_term=botao&utm_content=captacao&sck=material_rico-organico-imersao_jd9_email-botao-captacao-2022-03-31
https://lnkfi.re/poupecast?utm_source=ebook&utm_medium=organico&utm_campaign=mepoupe&utm_term=ebook&utm_content=poupecast
Luiza Salles
@rhayane.akamatsu@mepoupenaweb.com, só colocar uma exclamação aqui no final e pintar imersão visionária de amarelo e tá liberado!
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