ançar a liberdade financeira e ao mesmo tem-

ica em propósito e realização, leia este livro

— Tony Robbins, autor de Poder sem limites

ORNALISTA FINANCEIRO WILLIAM GREEN,
PARA AS REVISTAS TIME, FORTUNE, FORBES

ER, REÚNE ENSINAMENTOS DOS MAIORES
DO MUNDO E REVELA SEUS SEGREDOS

ESSO NOS NEGÓCIOS E NA VIDA

acervo de entrevistas realizadas ao longo dos úlam Green constrói uma obra repleta de histórias
que cobrem os marcos históricos mais relevantes
dial – do crash da bolsa americana em 1929 à crise
a de Covid-19.

e agradável de ler, este livro apresenta muito mais
investir e ganhar dinheiro, explorando em prodes que proporcionam um tipo de riqueza que vai
capital.

RICOS, SÁBIOS E FELIZES

izes apresenta a sabedoria prática de alguns dos
mundo dos investimentos – como John Templeton,
rren Buffett, John Bogle, Ed Thorp, Will Danoff,
Greenblatt e Howard Marks – e revela o que suas
s ensinar sobre investir bem, tomar boas decisões,
viver melhor.

WILLIAM GREEN

nestimáveis lições.”

RICOS,
SÁBIOS E
FELIZES
OS PRINCÍPIOS DE CHARLIE MUNGER,
HOWARD MARKS, JOHN BOGLE E OUTROS
GRANDES INVESTIDORES PARA SER
BEM-SUCEDIDO NOS NEGÓCIOS E NA VIDA

WILLIAM GREEN

“Fantástico! Este livro não ensina apenas a investir; ele ensina a pensar.”
— Rolf Dobelli, autor de A arte de pensar claramente

Ao escrever este livro, inspirei-me
nas entrevistas mais importantes
que realizei com muitos dos melhores
investidores do mundo para as revistas Forbes, Money, Fortune e Time,
viajando de Los Angeles a Londres,
de Omaha a Mumbai.
Eu me concentrei quase exclusivamente nos investidores de quem
gosto e que admiro. Várias vezes,
comecei a escrever sobre investidores brilhantes cuja personalidade
acho pouco atraente, mas logo desisti. Era quase como um corpo rejeitando um transplante.
O que me fascina são os investidores
que demonstraram tino para as finanças, mas me atraem em particular aqueles com sabedoria, sacadas e
virtudes que vão além do talento excepcional para ganhar dinheiro.
Esses investidores brilhantes podem
nos ajudar, sem sombra de dúvida,
a ficar mais ricos. Mas também lançam uma incrível luz sobre como
pensar e viver.
WILLIAM GREEN
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