
O homem mais rico da Babilônia 
 
“O homem mais rico da Babilônia”, escrito pelo autor 

americano George Samuel Clason, é estruturado em uma série de 
parábolas que se passam na Babilônia. A cada história, o autor 
expõe uma lição com o intuito de guiar o leitor ao êxito financeiro. 
 

O homem que desejava ouro 
 

A primeira parábola introduz Bansir, um humilde fabricante 
de carruagens da Babilônia. Certo dia, Bansir estava imerso em 
seus pensamentos de desolação, quando encontrou Kobbi, seu 
melhor amigo. Inicia-se, então, um diálogo entre os amigos. 

Kobbi pede a Bansir duas moedas emprestadas. Bansir, com 
tristeza, nega o pedido, explicando que não tem uma moeda 
sequer em seu bolso. Kobbi, surpreso, questiona o motivo do 
amigo estar inerte quando poderia estar trabalhando para 
conquistar a riqueza almejada. Assim, Bansir começa a narrar um 
sonho em que tinha ouro em abundância e sua vida era boa e 
preenchida com contento. 

Confuso, Kobbi questiona como um sonho agradável como 
esse causa tal depressão em seu amigo. Bansir explica sua 
inquietação com a seguinte reflexão: ele mora na cidade mais 
rica do mundo, trabalha longas horas, e ainda assim mal tem o 
suficiente para sustentar sua família ou emprestar algumas 
moedas para seu melhor amigo.  

Completa, ainda, que está disposto a trabalhar duro para 
conquistar todas as riquezas que deseja. Porém, pondera sobre a 
razão de seu trabalho não ser remunerado justamente. 

Kobbi simpatiza com os questionamentos do amigo. Eles 
começam a discutir, então, se existe algum segredo que eles 
possam aprender com aqueles que são bem sucedidos. Kobbi 



menciona um velho amigo, Arkad, que é considerado o homem 
mais rico da Babilônia.  

Bansir admite que, se tivesse a chance, furtaria a carteira de 
Arkad. Afirmação que Kobbi refuta dizendo que a riqueza de um 
homem não está em sua carteira, porque um bolso cheio logo se 
esvazia se não houver um fluxo constante de renda para 
reabastecê-lo.   

Com essa reflexão, eles concluem que para serem mais 
prósperos, eles precisam aprender mais. Assim, decidem ir ao 
encontro de Arkad para que os ensine como eles podem 
conquistar riqueza.   
 

O homem mais rico da Babilônia 
 

A parábola que dá nome ao livro traz a grande lição de 
"pagar a si mesmo primeiro" ao introduzir Arkad, conhecido na 
região por manter uma vida luxuosa ao mesmo tempo em que via 
sua fortuna crescer mais a cada ano. 

Arkad se viu sendo questionado sobre o razão de levar uma 
vida bem mais sucedida do que seus amigos -- que outrora 
estiveram no mesmo nível (tiveram os mesmos professores, 
jogaram os mesmos jogos, etc). Arkad responde que se eles não 
alcançaram uma vida de conforto é porque eles falharam em 
aprender ou observar as leis que governam a construção de 
riqueza.  

Adiante, Arkad explica que a inconsistência do destino é a 
causa de alguns terem mais sorte que outros. Seus amigos, 
então, o questionam sobre como ele alcançou tanta 
prosperidade. Arkad diz que, em sua juventude, pensava em tudo 
que poderia fazê-lo feliz e percebeu que a riqueza é algo que 
aumentaria suas chances de alcançar tudo o que queria.  

Uma vez que vinha de uma família pobre, sem chances de 
receber uma herança, Arkad concluiu que se ele quisesse 



conquistar o que desejava, precisaria de tempo e estudo. Assim, 
ele se decidiu que encontraria uma forma de acumular riqueza e, 
quando a encontrasse, a colocaria em prática. 

Ele encontrou um trabalho, mas por muito tempo não 
conseguiu acumular nenhuma economia. Contudo, ele continuou 
determinado.  

Certo dia, Arkad conheceu Algamish, um homem muito rico. 
Curioso, Arkad perguntou Algamish como ele poderia se tornar 
rico também. Algamish ensinou, então, que ele encontrou o 
caminho da prosperidade quando decidiu que uma parte de tudo 
que ganhava seria para ele: não para pagar os outros por 
alimentação, roupas e etc; mas para guardar para si mesmo. 

Algamish explica que a "riqueza, como uma árvore, cresce 
de uma pequena semente." Logo, deveria destinar pelo menos um 
décimo de sua renda para pagar a si mesmo.  

Arkad reconheceu que os ensinamentos de Algamish faziam 
sentido e resolveu colocá-los em prática. Ele percebeu que, 
apesar de se ver tentado a gastar suas economias em certas 
ocasiões, ele conseguiu manejar seus gastos sem aquela parte 
de sua renda. 

Meses depois, Algamish retornou e perguntou se Arkad 
estava pagando a si mesmo. Orgulhoso, Arkad respondeu 
positivamente. Acrescentou, ainda, que deu suas economias a 
um fabricante de tijolos que iria trazer de longe jóias raras que 
eles poderiam revender a um preço maior.  

Algamish, diante de tal tolice, argumentou que conselhos 
devem ser recebidos de quem tem domínio do assunto. Ou seja, 
se você quiser saber sobre jóias, vá a um comerciante de jóias 
(não a um fabricante de tijolos). 

Apesar de acreditar que Arkad fez um investimento 
equivocado, Algamish o incentivou a tentar novamente. 

Da mesma forma, Algamish retornou meses depois e 
questionou Arkad se fez algum progresso. Desta vez, Arkad 



confirmou estar pagando a si mesmo bem como fez um 
investimento lucrativo.  

No entanto, tem utilizado seus lucros com gastos luxuosos. 
Mais uma vez, Algamish o aconselhou a primeiro juntar um 
exército de riqueza para depois aproveitar um rico banquete sem 
arrependimentos. 

Por fim, anos depois, Algamish retornou, reconheceu a 
evolução de Arkad, que aprendeu como adquirir, manter e usar 
seu dinheiro. Assim, Algamish ofereceu a Arkad a chance de 
guiar seus negócios. 

Ao terminar sua história, Arkad explicou a seus amigos que 
seu fortúnio foi ter se decidido prosperar antes de ter uma 
oportunidade de fazê-lo. Logo, quando teve sua chance, ele 
estava preparado. Arkad ensina, ainda, que força de vontade é o 
sólido propósito de realizar um objetivo que almeja.  
 

Sete soluções para a falta de dinheiro 
 

Essa parábola tem início com a preocupação do rei da 
Babilônia em retomar a prosperidade da cidade. A questão 
principal era como alguns poucos homens possuem a maior 
parte da riqueza da cidade, enquanto a maioria dos cidadãos não 
tinham nada. 

Como resposta ao questionamento do rei, o chanceler 
argumenta que a razão de alguns acumularem mais riqueza que 
outros é que eles sabem como o fazer. O rei então pensa se é 
possível ensinar seu povo como acumular riqueza para que seu 
reino possa prosperar como um todo. 

É então que o chanceler menciona Arkad que, por ser 
conhecido como o homem mais rico da Babilônia, poderia 
compartilhar a experiência de como adquiriu toda sua riqueza. 

Inquirido pelo rei, Arkad aceita a proposta e, frente a 
centenas de pessoas, começa seus ensinamentos: 



Sua primeira lição é começar a fazer seu dinheiro crescer. 
Independente do emprego que se tem, o importante é ter uma 
fonte de renda. Com isso, ele repassa o ensinamento de que a 
cada dez moedas recebidas, não gastar mais de nove. A moeda 
restante, com o tempo, começará a acumular. 

A segunda lição é saber controlar seus gastos. Como 
poupar um décimo de sua renda, se o que ganha não é suficiente 
para manter seus gastos essenciais? É com essa pergunta que 
Arkad expõe uma verdade: o que cada um considera "gastos 
essenciais" vai sempre crescer de acordo com sua renda. O 
importante é planejar seu orçamento sendo fiel a sua poupança. 

A terceira lição é fazer seu dinhero se multiplicar. Porque a 
riqueza de um homem não está nas moedas que carrega em seu 
bolso, mas no fluxo constante de renda, sempre acumulando 
mais. Logo, é preciso encontrar um bom investimento para fazer 
seu dinheiro trabalhar para você. 

A quarta lição é proteger seu tesouro contra perda. Pois o 
primeiro princípio de investimentos é a segurança. Por isso, 
estude bem a proposta antes de investir seu dinheiro. Não se 
deixe enganar pelo desejo de se tornar rico rápido. Procure 
conselhos de sábios com experiência no assunto específico. 

A quinta lição é fazer de seu lar um investimento lucrativo. 
Toda família precisa de um lugar para viver. Não pague aluguel a 
outros. Seja o dono de sua casa. 

A sexta lição é assegurar uma renda para o futuro. A 
instrução é ter uma bolsa cheia para quando não for mais capaz 
de produzir tanto a fim de cobrir suas necessidade e proteger sua 
família. 

A sétima e última lição é aumentar sua capacidade de 
ganhar. Procure focar em pequenos desejos por vez, ao invés de 
grande vontades generalizadas. Desejos devem ser simples e 
definidos a fim de serem realizados. Além disso, quanto mais 



conhecimento você acumular, maior será a renda que você 
produzirá. 

Com isso, Arkad incentivou seus alunos a irem colocar em 
prática o que aprenderam e conquistarem suas próprias fortunas. 

 
Encontrando a deusa da boa sorte 

 
A próxima parábola traz uma lição por meio de contos 

narrados por Arkad e membros da cidade sobre suas 
experiências com a sorte. Ao final, eles concluíram que cada um 
tem o poder de atrair a boa sorte quando responde positivamente 
a uma oportunidade. É agindo que você alcançará o que deseja. 
 

As cinco leis de ouro 
 

Para explicar essa parábola, o autor questiona qual seria sua 
opção se tivesse a chance de escolher entre uma bolsa cheia de 
dinheiro e uma tábua com ensinamentos.  

Após a narração da história do filho de Arkad em sua 
preparação para receber a herança do pai, as cinco leis de ouro 
são expostas:  
- o ouro vem para quem poupa pelo menos um décimo de sua 
renda;  
- o ouro trabalha para quem é prudente e encontra um 
investimento lucrativo;  
- o ouro requer proteção de seu proprietário que escuta com 
cautela o conselho dos mais experientes;  
- o ouro foge daquele que o investe em negócios equivocados; e  
- o ouro escapa daquele que força ganhos impossíveis e 
enganosos. 
 

O emprestador de dinheiro da Babilônia 



Nesta parábola, Rodan busca o conselho de seu amigo 
Mathon, um experiente emprestador de dinheiro, sobre se deve 
ou não emprestar dinheiro a um familiar. Mathon compartilha os 
critérios que utiliza para analisar se seus empréstimos serão um 
bom negócio.  

Por meio de uma analogia, ele mostra que, caso queira 
ajudar um amigo, faça sem tomar para si o fardo do outro.  

 Ao final, a lição da parábola é que é melhor ter cautela do 
que arrependimento, seja você aquele que empresta ou pede 
emprestado o dinheiro. 
 

As muralhas da Babilônia 
 

Essa parábola ensina que, assim como uma cidade tem 
suas muralhas para se proteger de invasões e saques, também 
suas econômias necessitam de segurança.  

Proteção adequada é essencial, seja com seguros, 
poupanças ou investimentos, é preciso estar preparado para 
possíveis imprevistos. 
 

O negociante de camelos da Babilônia 
 

Esta parábola narra a história de Dabasir, que embora tenha 
passado por diversas dificuldades e feito algumas más decisões 
ao longo de sua vida, aprendeu que: onde há determinação, pode 
se encontrar a solução. 
 

As tábuas de argila da Babilônia  
 

A seguir, Dabasir descreve o plano que desenvolveu para 
saldar suas dívidas. A lição consiste em três passos:  
- poupar um décimo de sua renda;  



- utilizar sete décimos de sua renda para satisfazer suas 
necessidades básicas; e  
- destinar dois décimos de sua renda para pagar suas dívidas.   
 

O homem mais sortudo da Babilônia 
 

A lição desta parábola é que a prosperidade é fruto de 
trabalho e esforço, não necessariamente de sorte. Mesmo que a 
sorte não esteja sempre do seu lado, mantenha-se determinado.  

Além disso, Sharru Nada, um dos personagens do conto, 
reconhece o trabalho como a principal chave para conquistar a 
riqueza, além de lhe proporcionar um de seus maiores prazeres. 

 
Um esboço histórico da Babilônia 

 
No capítulo final, ao descrever o cenário geográfico da 

cidade, o autor pontua a capacidade do homem de alcançar 
grandes objetivos utilizando quaisquer que sejam os recursos 
disponíveis.  

Isso porque, a Babilônia é localizada às margens do rio 
Eufrates, em um vale plano e árido. Apesar disso -- ou por isso -- 
os engenheiros  tiveram a chance de desenvolver um avançado 
sistema de irrigação, um dos primeiros feitos na história.  

Ademais, a Babilônia se tornou uma complexa civilização, 
com um próspero sistema econômico, diverso campo cultural e 
desenvolvidas áreas da ciência.  

Embora a cidade esteja hoje abandonada e deserta, sua 
sabedoria perdura.   
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________________________________________________________________ 
The richest man in Babylon 

 
“The richest man in Babylon”, written by the American author 

Geroge Samuel Clason, is structured in a series of parables that 
take place in Babylon. With each story, the author exposes a 
lesson in order to guide the reader to financial success. 
 

The man who wanted gold 
 

The first parable introduces Bansir, a humble carriage maker 
from Babylon. One day, Bansir was immersed in his thoughts of 
desolation when he met Kobbi, his best friend. A dialogue 
between them begins. 

Kobbi asks Bansir to borrow two coins. Bansir, sadly, denies 
the request, explaining that he does not have a single coin in his 
pocket. Kobbi, surprised, questions the friend’s motive for being 
still when he could be working to conquer the desired wealth. 
Thus, Bansir begins to narrate a dream in which he had gold in 
abundance and his life was good and filled with contentment. 

Confused, Kobbi questions how a pleasant dream like that 
causes such depression in his dream. Bansir explains his 
uneasiness with the following reflection: he lives in the richest city 
in the world, works long hours, and yet barely has enough to 
support his family or lend a few coins to his best friend. 

He completes, still, to be willing to work hard to conquer all 
the riches he desires. However, he wonders about the reason why 
his work is not remunerated fairly. 



Kobbi sympathizes with his friend’s questions. They begin to 
discuss, then, whether there is any secret that they can learn from 
those who already succeed. Kobbi mentions an old friend, Arkad, 
who is considered the richest man in Babylon. 

Bansir admits that if he had the chance, he would steal 
Arkad’s wallet. Affirmation that Kobbi refutes by saying that a 
man’s wealth is not in his wallet, because a full pocket soon 
empties if there isn’t a steady stream of income to replenish it. 

With this reflection, they conclude that to be more 
prosperous, they need to learn more. So they decide to go to 
Arkad to teach them how they can gain wealth. 
 

The richest man in Babylon 
 

The parable that names the book brings the great lesson “to 
pay yourself first” by introducing Arkad, known in the region for 
maintaining a luxurious life while seeing his fortune grow more 
each year. 

Arkad found himself being questioned about why he was 
leading a much more successful life than his friends -- who were 
once at the same level (they had the same teachers, played the 
same games, etc). Arkad replies that if they have not attained a 
life of comfort it is because they have failed to learn or observe 
the laws that govern wealth building. 

Ahead, Arkad explains that the inconsistency of fate is the 
cause of some being luckier than others. His friends then 
question him about how he has achieved so much prosperity. 
Arkad says that in his youth he thought of everything that could 



make him happy and realized that wealth is something that would 
increase his chances of achieving everything he wanted. 

Since he came from a poor family, with no chance of 
receiving an inheritance, Arkad concluded that if he wanted to get 
what he desired, he would need time and study. So he decided 
that he would find a way to accumulate wealth, and when he finds 
it, he would put it into practice. 

He found a job, but for a long time, he did not manage to 
accumulate any savings. However, he remained determined. 

One day, Arkad met Algamish, a very wealthy man. Curious, 
Arkad asked Algamish how he found the path of prosperity when 
he decided that a part of all he earned would be for him: not to 
pay others for food, clothing, and so on; but to keep for himself. 

Algamish explains that “wealth, like a tree, grows from a 
small seed.” So you should spend at least a tenth of your income 
to pay yourself. 

Arkad recognized that the teachings of Algamish made 
sense and decided to put them into practice. He realized that 
although he was tempted to spend his savings on certain 
occasions, he got to manage his spending without that part of his 
income. 

Months later, Algamish returned and asked if Arkad was 
paying himself. Proud, Arkad replied positively. He added that he 
gave his savings to a brick maker who would bring rare jewels 
away that they could resell at a higher price. 

Algamish, faced with such nonsense, argued that advice 
must be received from those who have mastered the subject. 
That is, if you want to know about jewelry, go to a jewelry dealer 
(not a brick maker). 



Although he believed that Arkad made a wrong investment, 
Algamish encouraged him to try again. 

In the same way, Algamish returned months later and asked 
Arkad if he made any progress. This time, Arkad has confirmed to 
be paying himself and to had made a lucrative investment. 

However, he has used his profits with luxurious expenses. 
Once again, Algamish advised him to first accumulate an army of 
wealth and then enjoy a rich banquet without regrets. 

Finally, years later, Algamish returned, recognized the 
evolution of Arkad, who learned how to acquire, maintain and use 
his money. So, Algamish offered Arkad a chance to guide his 
business. 

At the end of his story, Arkad explained to his friends that his 
fortune was to have decided to prosper before he had an 
opportunity to do so. Then, when he had his chance, he was ready 
for it. Arkad further teaches that willpower is the solid purpose of 
accomplishing a goal that you aim. 
 

Seven Cures for a lean purse 
 

This parable begins with the concern of the king of Babylon 
in resuming the prosperity of the city. The main issue was how a 
few men owned most of the city’s wealth, while most citizens had 
nothing. 

In response to the king’s questioning, the chancellor argues 
that the reason some accumulate more wealth than others it is 
that they know how to do it. The king then wonders if it is possible 
to teach your people how to accumulate wealth so that his 
kingdom can prosper as a whole. 



It is then that the chancellor mentions Arkad that, for being 
known as the richest man in Babylon, could share the experience 
of how he had acquired all of his wealth. 

Asked by the king, Arkad accepts the proposal and, in front 
of hundreds of people, begins his teachings: 

His first lesson is to start making your money grow. 
Regardless of the employment you have, the important thing is to 
have a source of income. With this, he passes on the teaching 
that at every ten coins received, do not spend more than nine. The 
left coin, with time, will begin to accumulate. 

The second lesson is knowing how to control your expenses. 
How to save a tenth of your income if what you earn is not 
enough to keep your essential expenses? It is with this question 
that Arkad sets out a truth: what each one considers “essential 
expenses” will always grow according to your income. The 
important is to plan your budget while being faithful to your 
savings.  

The third lesson is to make your money multiply. Because 
the wealth of a man is not in the coins he carries in his pocket, but 
in the constant flow of income, always accumulating more. So 
you have to find a good investment to make your money work for 
you. 

The fourth lesson is to protect your treasure against loss. 
Because the first principle of investments is security. Therefore, 
study well the proposal before investing your money. Do not be 
fooled by the desire to become rich quickly. Look for advice from 
wise men with experience in the specific subject. 



The fifth lesson is to make your home a profitable 
investment. Every family needs a place to live. Do not pay rent to 
others. Be the owner of your home. 

The sixth lesson is to secure an income for the future. The 
instruction is to have a full bag for when you are no longer able to 
produce as much in order to cover your needs and protect your 
family. 

The seventh and last lesson is to increase your ability to 
earn. Try to focus on small wishes, rather than big ones. Desires 
should be simple and defined in order to be carried out. In 
addition, the more knowledge you accumulate, the higher the 
income you will produce. 

With this, Arkad encouraged his students to practice what 
they have learned and go conquer their own fortunes. 
 

Meet the goddess of good luck 
 

The next parable brings a lesson through tales narrated by 
Arkad and members of the city about their experiences with luck. 
In the end, they concluded that each one has the power to attract 
good luck when he responds positively to an opportunity. It is by 
acting that you will achieve what you desire. 

 
The five laws of gold 

 
To explain this parable, the author asks what would be your 

choice if you had the chance to choose between a bag full of 
money and a table with lessons. 



After telling the story of Arkad’s son in his preparation to 
receive the inheritance of his father, the five golden laws are 
exposed: 
- gold comes to those who save at least a tenth of their income; 
- gold works for those who are prudent and find a profitable 
investment; 
- gold requires protection from its owner who listens with caution 
the advice of the most experienced; 
- gold escapes from the one who invests it in wrong deals; and 
- gold escapes the one that forces impossible and deceitful 
earnings. 
 

The gold lender of Babylon 
 

In this parable, Rodan seeks the advice of his friend Mathon, 
an experienced gold lender, about whether or not to lend money 
to a relative. Mathon shares the criteria he uses to analyze if his 
loans will be a good deal. 

Through an analogy, he shows that if you want to help a 
friend, do it without taking to yourself the burden of the other. 

In the end, the lesson of the parable is that it is better to be 
cautious than regretted, whether you are the borrower or the 
lender. 
 

The walls of Babylon 
 

This parable teaches that just as a city has its walls to 
protect itself from invasions and looting, your finances also need 
security. 



Proper protection is essential, be it with insurance, savings 
or investments, you need to be prepared to possible tragedies. 
 

The camel trader of Babylon 
 

This parable tells the story of Dabasir, who, though has gone 
through various difficulties and made some bad decisions 
throughout his life, has learned that: where there is determination, 
the solution can be found. 
 

The clay tablets from Babylon 
 

Next, Dabasir describes the plan he developed to pay off his 
debts. The lesson consists of three steps: 
- save a tenth of your income; 
- use seven-tenths of your income to provide your basic needs; 
and 
- destinate two-tenths of your income to pay your debts. 
 

The luckiest man in Babylon 
 

The lesson of this parable is that prosperity is the fruit of 
work and effort, not necessarily luck. Even if luck is not always in 
your side, stay determined. 

In addition, Sharru Nada, one of the characters in the tale, 
recognizes work as the main key to earn income, as well as 
providing one of his greatest pleasures. 
 

A Historical Sketch of Babylon 



 
In the final chapter, when describing the geography of the 

city, the author points out the man’s ability to achieve great goals 
using whatever resources available.  

This is because, Babylon is located on the banks of the river 
Euphrates, in a flat and arid valley. Despite this -- or because of 
this -- engineers had the chance to develop an advanced irrigation 
system, one of the first achievements in history. 

Moreover, Babylon has become a complex civilization, with a 
thriving economic system, diverse cultural field and developed 
areas of science. 

Although the city is now abandoned and deserted, its 
wisdom endures. 
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