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Saia da crise

Este é o livro perfeito pra quem deseja aprender grandes lições 

sobre administração financeira. O autor desenvolveu uma teoria 

baseada em 14 pontos da gestão da qualidade e fala muito 

sobre como desenvolver planejamento e gestão eficientes.

W. Edwards Deming

3Neste livro, o autor explica a influência que é 

exercida por diversos fatores financeiros, como as 

taxas de juros e o mercado de ações, na vida 

profissional e pessoal das pessoas.

A vantagem competitiva
das nações - Michael Porter

4O livro fala das lições que o autor aprendeu com seu pai, 

que foi um empresário rico e bem-sucedido. A obra passa 

um recado bem simples: boa formação e notas altas não 

bastam para assegurar o sucesso de alguém.

Pai rico, pai pobre
Robert T. Kiyosaki

- Lawrence J. Gitman5Está em busca de uma tradução do economês? Esse livro é 

perfeito pra você! Ele traduz informações sobre as taxas de 

juros, investimentos em mercado de ações e métricas 

financeiras de forma simples e direta. 

Princípios da administração
financeira

6Nesse livro, os autores trazem uma abordagem específica

para as pessoas que pretender empreender, mas ainda não 

sabem por onde começar. O mais interessante da obra é que 

ela aborda tudo sobre a estratégia do oceano azul.

W. Chan Kim e Renée Mauborgne
A estratégia do oceano azul

7Trata-se de uma obra clássica com base na história de 

banqueiros suíços que fizeram fortuna e expandiram seus 

negócios para outros países. Nele, o autor aborda verdades 

inquestionáveis a respeito do mundo dos investimentos. 

Max Gunther
Os axiomas de Zurique

Este infográfico te ajudou?
Encontre mais conteúdo no

1
Quem pensa enriquece
Napoleon Hill

Neste livro, o autor reuni 15 características que os 

grandes milionários têm em comum e explica 

quais são as chaves para que o leitor atinja o 

mesmo sucesso financeiro.

que você não pode
deixar de ler
Investir em conhecimento nunca é 

demais. Por isso, separamos sete 

livros que são praticamente 

obrigatórios para quem lida com 

finanças em sua profissão. Confira!
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