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Um pouco da 
sua história



 Nascido em 8 de Agosto de 1949, ele é um investidor americano, 
fundador da Bridgewater Associates, um dos maiores hedge funds da 
história e que hoje possui mais de 160 bilhões de dólares sob gestão. 
 
 Hoje vamos contar a história de Ray Dalio, autor do best-
seller “Principles”, baseado nas suas visões de investimento e 
gerenciamento corporativo.
 
 Fique com a gente que você vai entender como funciona a 
metodologia aplicada no seu fundo de investimento e como ele se 
tornou um dos homens mais ricos do mundo, segundo a Bloomberg.
 
 Em sua palestra no TED Talk (assista aqui), Ray comenta 
que nunca gostou de seguir instruções, mas ele sempre gostou de 
descobrir, por conta própria, como as coisas funcionam. 
 
 Aos doze anos, ele se apaixonou pelo mercado de ações e com 
o dinheiro que havia economizado, trabalhando no clube de golf 
Links, investiu na Northeastern Airlines. Curiosamente, as ações da 
empresa triplicaram de valor, mas para ele foi um lance de sorte.

 Segundo Ray, ele só comprou as ações da empresa porque eram 
as únicas que custavam menos de US$ 5,00 na época. A valorização 
das ações ocorreu porque a empresa passava por um processo de 
falência e outra companhia a comprou. 

 Naquele momento, ele pensou: “Esse jogo é fácil” e com o 
tempo, ele descobriu que investir pode ser qualquer coisa, menos 
fácil. Para ser um investidor eficiente é necessário apostar contra o 
senso comum e estar correto, sendo que apostar contra a maioria 
não é trivial .

 Em 1975, ele fundou a Bridgewater Associates e oito anos 
depois, Dalio presenciou o seu maior fracasso, ele fez uma aposta 
errada no mercado de juros e perdeu tanto dinheiro que quase teve 
que cessar suas operações.

 Dalio diz que apesar de ter sido uma das experiências mais 
dolorosas da sua vida, esta também foi um das melhores porque 
mudou a sua atitude na hora de tomar decisões. Hoje, ao invés de 
achar que está certo, ele se questiona como ele pode estar certo.

 Foi a partir desse “insight” que ele criou uma cultura 
organizacional inovadora dentro da sua empresa. Essa cultura é 
baseada na transparência radical, pois este é um componente 
fundamental na meritocracia das ideias. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXbsVbFAczg
https://goo.gl/qYoWSV
https://goo.gl/bDM98g
https://goo.gl/WYSSif
https://goo.gl/tYLu71
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Princípios 

para o sucesso



 
 A Bridgewater Associates adota uma cultura organizacional 
muito peculiar. O que Dalio descreve como transparência 
radical, nada mais é, que uma forma de encarar o trabalho de 
maneira aberta para as discussões sobre os diversos assuntos e 
especialmente sobre o desempenho de cada colaborador. Para 
ele, esse modelo é fundamental para a meritocracia das ideias, 
na qual as melhores vencem, independentemente de quem as 
esteja defendendo nas discussões internas.
 
 Uma das práticas da empresa é gravar, em vídeo, todas as 
reuniões internas. Este vídeos ficam disponíveis para consulta em 
um sistema interno da empresa e são catalogados e “taggeados” 
com quem participou ou foi mencionado na reunião.

 Além disso, a empresa possui um aplicativo 
de feedback instantâneo muito usado nas reuniões 
internas. Neste aplicativo, um colaborador avalia outro 
colaborador em tempo real com base em diversas 
competências e comportamentos definidos pela empresa. 

 A transparência em relação à gestão do desempenho é o 
ponto mais importante para a cultura da empresa. 
 
 Dalio apresenta no documento interno da empresa 
os fundamentos da cultura organizacional, que engloba a 
transparência radical, como tomar decisões objetivas e racionais, 
e da importância de metas claras e ambiciosas. Esse documento 
foi lançado recentemente em um livro chamado “Principles”.
 
 Quer conhecer um pouco sobre os princípios de sucesso 
que Ray Dalio aplica? Assista o vídeo!

https://goo.gl/qYoWSV
https://goo.gl/bDM98g
https://goo.gl/WYSSif
https://goo.gl/tYLu71
https://youtu.be/B9XGUpQZY38


“Truth - more 
precisely, an accurate 

understanding of 
reality - is the essential 

foundation for producing 
good outcomes”

(Ray Dalio)


