
 

 
 



Saber cuidar bem do seu dinheiro é uma das habilidades mais importantes para             
enriquecer. Uma das formas de aprender mais sobre dinheiro é através da leitura.             
Incorporar a leitura em sua rotina é a melhor forma de estar sempre aprendendo.              
Muitas pessoas bem sucedidas cultivam esse hábito. Bilionários como Bill Gates,           
Warren Buffett e Oprah Winfrey reservam no mínimo cinco horas por semana para             
ler. Nas palavras da própria Oprah: "livros são meu passe para minha liberdade             
pessoal". Já Bill Gates lê por volta de 50 livros por ano. 

Por isso, neste ebook você vai conhecer 15 livros indispensáveis para quem quer             
cuidar melhor do seu dinheiro. Tenho certeza que qualquer uma dessas obras vai             
criar um valor enorme em sua vida. 

Boa leitura! 
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Os 15 melhores livros sobre dinheiro 
 
 
 
 
 

1. Pai Rico Pai Pobre 

 

 

 

Pai Rico, Pai Pobre já virou um clássico da educação financeira. O livro mostra que               
na maioria das vezes estamos presos em um círculo vicioso de consumo sem nem              
mesmo nos dar conta. Fazer o dinheiro trabalhar para gerar mais dinheiro é um dos               
principais ensinamentos do livro.  
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https://amzn.to/2Tr8qTR


 

 

 

2. 101 perguntas e respostas para investidores iniciantes 

 

 

 

 

O livro para iniciantes da casa de análise Suno Research conta com as principais              
dúvidas que os investidores possuem antes de colocar dinheiro na bolsa de valores.             
101 perguntas e respostas para investidores iniciantes aborda várias áreas de           
investimento, desde fundos imobiliários até investimentos no exterior. 
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https://amzn.to/2X132Yg


 

3. Adeus Aposentadoria 

 

 

 

Livro do principal escritor brasileiro sobre educação financeira: Gustavo Cerbasi.          
Adeus Aposentadoria nos mostra que com o planejamento certo, podemos nos           
aposentar sem depender do governo e ainda curtindo um vida mais rica.  
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https://amzn.to/2WJvKOF


 

4. Guia Suno Dividendos 

 

 

 

 

O Guia Suno Dividendos se foca em mostrar como podemos viver de dividendos. A              
obra é uma introdução a investimentos que pagam dividendos com as principais            
vantagens desses proventos.  
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https://amzn.to/2YZmdo6


 

5. A bola de Neve 

 

 

 

A bola de neve é a biografia do megainvestidor Warren Buffett, que acumulou sua              
fortuna exclusivamente através de investimentos. O livro mostra desde de sua           
infância até quando Warren se tornou o homem mais rico do mundo.  
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https://amzn.to/3dNP5Uw


 

6. Os segredos da mente milionária 

 

 

 

 

Um dos principais livros sobre mindset financeiro, Os segredos da mente milionária            
aborda os principais comportamentos que podemos seguir para adquirir riqueza.   
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https://amzn.to/3dRrkLf


 

7. O investidor inteligente 

 

 

 

O investidor inteligente é o livro escrito pelo criador do investimento em valor (value              
investing): Benjamin Graham. Essa obra é leitura obrigatória para quem quer investir            
na bolsa de valores para o longo prazo.  
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https://amzn.to/2zJpEo7


 

8. O homem mais rico da babilônia 

 

 

 

Outro clássico sobre educação financeira, O homem mais rico da babilônia mostra            
os passos básicos para atingir a riqueza.   
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https://amzn.to/2AA4b1B


 

9. Faça fortuna com ações antes que seja tarde demais 

 

 

 

Um dos livros clássicos sobre a bolsa de valores brasileira, Faça fortuna com ações              
mostra maneiras de como escolher as melhores empresas na bolsa. O foco do autor              
Décio Bazin são empresas boas pagadoras de dividendos.   
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https://amzn.to/3bKvmU6


 

10.O milionário mora ao lado 

 

 

 

Os escritores Thomas J. Stanley e William D. Danko passaram 20 anos estudando             
os hábitos dos milionários norte americanos para encontrar ensinamentos valiosos          
de vida. Um dos principais ensinamentos do livro é sobre poupar dinheiro para             
enriquecer mais rápido.  
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https://amzn.to/2LwWUS8


 

11.One up on Wall Street 

 

 

 

Peter Lynch é um dos maiores gestores financeiros dos Estados Unidos. Em One             
Up on Wall Street ele mostra como qualquer investidor pode ter sucesso na bolsa de               
valores apenas escolhendo um campo específico.  
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https://amzn.to/2zLjYKr


 

12.O jeito Warren Buffett de Investir 

 

 

 

O jeito Warren Buffett de Investir é um livro escrito por Peter Lynch com foco               
específico nas estratégias de compra de ativos de Warren Buffett.   
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https://amzn.to/2ZbG6Zb


 

13.Sem Dívidas 

 

 

 

Sem dívidas: o guia completo para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar no                
fim do mês é um dos livro no Blog Super Econômica. Dentre os assuntos tratados               
no livro estão como fazer um orçamento inteligente, como pagar dívidas de forma             
mais rápida e como usar o dinheiro que sobrou para investir.  
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https://amzn.to/35ZQ9BN


 

14.Trabalhe 4 horas por semana 

 

 

 

Trabalhe 4 horas por semana é um dos livros mais importantes para quem quer              
ganhar dinheiro pela internet. O livro aborda conceitos como criação de produtos            
virtuais e renda passiva sustentável. É uma leitura indispensável caso você queria            
ganhar dinheiro online.  
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https://amzn.to/2Wumb5T


 

15.Valuation - Como Avaliar Empresas e Escolher As Melhores Ações 

 

 

 

O professor Aswath Damodaran é um dos maiores especialistas do mundo em            
avaliação de empresas. Em seu livro ele trata de como avaliar empresas de forma              
mais concreta.  
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https://amzn.to/2zSw1pd


 

Conclusão  
Esses foram os livros mais importantes sobre educação financeira e investimentos.           
A leitura é um dos hábitos cultivados por várias pessoas ricas, logo para enriquecer              
também temos que adquirir esse hábito. Ler livros sobre educação financeira é uma             
ótima maneira de entender melhor como criar mais riqueza. 

 

Conecte-se conosco! 
Se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão 
 
 
Email: edufinanceira101@gmail.com 
 
 
Visite nosso site para mais conteúdo de qualidade: blogsupereconomica.com 
 
 
Nos siga no Instagram: https://www.instagram.com/blogsupereconomica/  
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