12 melhores blogs de finanças
para você favoritar no seu
navegador
Educação financeira é o primeiro passo para quem quer assumir
o controle do próprio bolso e fazer as pazes com o dinheiro.
Para isso, você pode começar usando os blogs de finanças.
Trata-se de canais de conhecimento gratuitos, para se
informar, entender o perfil que mais combina com você e
começar sua jornada.
Os dados, no Brasil, são alarmantes. Ou seja, 62 milhões de
pessoas estão negativadas, e o índice só cresce todos os anos.
Então, se você quer ficar de fora dessa lista negra, corra
atrás de aprender a lidar com o seu dinheiro.
Confira a nossa lista com os 12 blogs que você precisa
favoritar para se manter informado:

1-

Pago Quando Puder

O Pago Quando Puder — inspirado no ditado popular: “Devo, não
nego, pago quando puder” — é um dos blogs de finanças que
trata de problemas reais de pessoas reais. Ou seja, o foco
aqui é ajudar você a quitar suas dívidas, tirar o nome do
SERASA/SPC e gastar menos do que ganha.
A linguagem é simples e fácil, e os temas vão desde como pagar
um boleto, até as melhores formas de se livrar das dívidas e
viver bem com o que você recebe.
Uma excelente opção para quem não está buscando investimentos
e o primeiro milhão, mas sim um canal descomplicado para
entender sobre seu dinheiro.

2- Blog Mobills
De cara, o blog da Mobills é o canal ideal para quem quer
ficar por dentro dos principais números que interferem
diretamente no seu dinheiro.
Logo na home, você encontra uma seção com as principais taxas

econômicas e os valores das principais moedas. Além disso, é
claro, o valor atualizado do salário mínimo.
Os conteúdos vão de A a Z, quando a pauta é saúde financeira.
Portanto, lá você encontra desde textos sobre os assuntos mais
básicos, até informações sobre investimentos e fundos
imobiliários.
Ou seja, esse é um dos blogs de finanças ideal para todo
perfil de público.

3- Você Mais Rico

Fundado por Bruno Perini, o blog Você Mais Rico quer
desmistificar o mundo financeiro. A ideia é provar que fazer o
seu dinheiro render pode ser fácil.
Bruno começou a investir aos 17 anos e construiu uma carreira
sólida no mundo financeiro. Tão sólida a ponto de se
“aposentar” aos 28 anos de idade. E além do blog, ele também
tem um canal no Youtube, onde responde as dúvidas de seus

leitores.
Você Mais Rico, é sem dúvida um dos blogs de finanças que
merece lugar de destaque.

4- Me Poupe
Me Poupe é considerado um dos maiores blogs de finanças do
Brasil. Comandado por Nathalia Arcuri — referência em educação
financeira — ele acabou sendo o precursor do boom de blogs e
canais sobre o assunto.
De forma leve e objetiva, os conteúdos vão desde dúvidas
básicas, sobre juros e taxas, até dicas sobre como investir na
bolsa. Assim, Arcuri mostra que o mercado de investimentos é
mais acessível do que as pessoas imaginam.
Arcuri também é autora do livro que leva o mesmo nome, Me
Poupe, e que você pode encontrar no app do 12min.

5- Dinheirama

Outro excelente portal para quem quer se manter atualizado
sobre as notícias e novidades do mundo financeiro. O
Dinheirama é comandado por Conrado Navarro.
Além de dicas e matérias, o blog possui um Simulador de
Despesas. Assim, você tem uma ajuda extra para avaliar e
entender quais têm sido os seus acertos e erros, quando o
assunto é o seu dinheiro.
E, no próprio blog, você encontra outros conteúdos sobre
“hábitos” para que você melhore a sua relação com as suas
finanças, após o resultado do teste.

6- Quero Ficar Rico
O Quero Ficar Rico foi criado por Rafael Seabra, considerado o
guru na arte de fazer o dinheiro render.
Com mais de 100.000 inscritos, ele é um dos maiores blogs de
finanças. Além disso, é também um dos maiores canais no
Youtube também — com quase 200 mil pessoas.

Seabra é autor do livro que leva o mesmo nome — Quero Ficar
Rico — que você também encontra no 12min.

7- Clube do Valor

O principal foco do Clube do Valor é ajudar os seus leitores a
prosperarem financeiramente. Ele mostra que ninguém está
sozinho, quando se fala de inadimplência.
Assim, simplificando o jeito de lidar com o mundo financeiro,
ele é o lugar certo para quem busca, por exemplo, organizar o
seu dinheiro, aumentar a renda, sair das dívidas e aprender a
investir.

8- Infomoney
Esse é sem dúvida um dos maiores blogs de finanças pessoais do
Brasil. O Infomoney cresceu tanto que já virou referência no
assunto e criou o seu próprio aplicativo para celular.

Com cinco colunistas, 12 categorias, materiais ricos, cursos e
planilhas, o blog é item indispensável para quem quer colocar
a vida financeira em dia.
Mas não se preocupe, se você é iniciante no assunto. Afinal,
os conteúdos vão do mais básico ao mais avançado, e toda
semana tem muita novidade.

9- Eu Quero Investir

O principal foco do Eu Quero Investir são pessoas que buscam
aprender mais sobre maneiras inteligentes e descomplicadas de
lidar com os seus investimentos.
Além de ser um ótimo canal de notícias sobre a economia, o
blog disponibiliza diversas ferramentas úteis para o seu dia a
dia.

10- Educando o seu Bolso
O lema do Educando o seu Bolso é: “Chega de financês”! Ou
seja, a ideia dos seus criadores é simplificar a abordagem
sobre o mundo financeiro. Com essa estratégia, eles buscam
aproximar o assunto de pessoas reais que precisam aprender a
lidar com o próprio dinheiro.
A maioria dos conteúdos, em resumo, é criada a partir de
perguntas. E as respostas, além da parte técnica, também
trazem a opinião dos autores. Isso torna a relação deles com
os leitores ainda mais próxima.

11- Gustavo Cerbasi

Se você busca um lugar com informações sobre economia,
finanças e melhores maneiras de lidar com o seu dinheiro, vai
aqui uma dica. Ou seja, o blog do Gustavo Cerbasi é uma opção
indispensável.

Não é por acaso: Cerbasi é um famoso influenciador do mundo
financeiro. Além disso, é autor de diversos livros sobre
finanças, com focos para diferentes contextos. No app do
12min, você encontra vários deles, como:
Casais Inteligentes Enriquecem Juntos
Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos
Adeus, Aposentadoria
Investimentos Inteligentes
Sem dúvida, Gustavo Cerbasi comanda um dos blogs de finanças
mais popular no Brasil.

12- Clube dos Poupadores
Procura por uma educação financeira na prática? O Clube dos
Poupadores é pra você!
Ou seja,
além da
tomar as
a prazo…

com conteúdos completos e práticos, você consegue ir
poupança. E, ainda, aprende o melhor caminho para
suas decisões: onde investir, como, pagar a vista ou
e muitas outras.

Além disso, o blog aborda temas mais complexos. Por exemplo,
juros simples e compostos, inflação e assuntos sobre o mercado
financeiro em geral.

Aposte também nos livros
Além dos blogs, os livros também valem ouro, quando se trata
de aprendizado. Aqui, no 12min, temos dicas de leituras
superinteressantes. Por exemplo, os melhores livros sobre
dinheiro e indicação de livros sobre investimentos.
E já que o assunto aqui é dinheiro e investimento, você deve
gostar também do post sobre Maurício Bastter Hissa. E temos
ainda outro artigo sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre.

Boa leitura e ótimos aprendizados!
Você gostou de saber mais sobre os blogs de finanças? Então,
compartilhe este conteúdo com um amigo que também irá aprender
e ensinar muito, participando dessa discussão!
Esse artigo foi escrito pela equipe do Meu Acerto.

