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Conhecido como o “Steve Jobs dos investimentos”, Ray Dalio é
fundador da Bridgewater Associates, a quinta empresa
privada mais importante dos Estados Unidos e a mais eficaz
gestora de fundos hedge do mundo. Listado pela Time entre
as cem pessoas mais influentes de 2012, Dalio compartilha em
Princípios suas técnicas, refinadas em quarenta anos de
experiência, para auxiliar qualquer pessoa ou empresa a
alcançar seus objetivos.
Para Ray Dalio, vida, gestão, economia e investimentos podem
ser sistematizados em regras. Entre as centenas de lições do
livro, erguidas em torno de seus alicerces de “verdade
radical” e “transparência radical”, Dalio oferece uma
abordagem clara e direta para a tomada de decisões e
ensinamentos valiosos para a formação de equipes sólidas e eficientes.
“Ray Dalio tem me fornecido ensinamentos inestimáveis que agora estão disponíveis para você em
Princípios.”
BILL GATES
“Extraordinário. Todas as páginas estão repletas de insights e princípios de excelência — e adoro a
forma elegante como Ray Dalio incorporou sua história e sua vida na obra.”
TONY ROBBINS
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Faça o download ou leia online Princípios Ray Dalio PDF grátis para e-book / ePub / Mobi /
Mp3 / Txt, Are you looking for princípios PDF?. If you are areader who likes to download princípios
Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than
ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or
maybe just because people want choices, it is now possible to get princípios Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading princípios Pdf? You may think better
just to read princípios Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read princípios electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, princípios Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download princípios Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download princípios Pdf from our online library.
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