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PARTE 2 

EENNTTEENNDDEENNDDOO  NNOOSSSSOO  CCOORRPPOO  SSOOCCIIAALL  

 

 

hegamos ao ponto sem retorno. A partir de agora, tomaremos um caminho 

que será cada vez mais duro, pois as palavras irão, pouco a pouco, referir-se 

mais diretamente ao nosso atual mundo social. Lembre-se que estamos numa 

jornada rumo à mudança e temos uma lista que define nossos interesses. Já posso 

adiantar que muito daquilo que conhecemos como um modo normal das coisas serem 

e funcionarem será revisto. Não podemos deixar que a comodidade e o senso comum 

falem mais alto do que nossa vontade de mudar o que claramente não está mais 

dando certo, pois essa é exatamente a atitude que nos manterá ainda no mesmo 

estado. 

O que quero dizer com tudo isso? Talvez você venha a se sentir incomodado 

pelo o que veremos daqui para frente. Será sofrido? Não necessariamente. Será 

esclarecedor, isso sim. Poderá ser assustador, se você se deixar impressionar. Mas isso 

não é nenhum problema. É como uma aula de anatomia do corpo humano. A diferença 

é que vamos analisar nosso corpo social enquanto ele ainda está vivo. Não significa 

que haverá dor, apenas seremos obrigados a encarar o modo como se relaciona e 

funciona cada parte dele. E isso, assim como no próprio corpo, poderá ser nojento ver 

alguns órgãos, músculos e sangue social expostos. 

Mas não há outro modo. Ou fazemos isso, ou nossas vidas continuarão a ser 

as mesmas desgraças diárias que tanto conhecemos. Leitor, eu não aguento mais. 

Minha vontade é concretizar nossos interesses o quanto antes. Suponho que seja a sua 

também, não? Então vamos arregaçar as mangas e seguir em frente porque a parte 

dois começa agora. 

C 
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CAPÍTULO 6 

PPOORR  QQUUEE  TTEEMMOOSS  UUMM  CCOORRPPOO  EECCOONNÔÔMMIICCOO??  

 

 

ma pergunta um tanto curiosa essa que dá nome ao capítulo, não? Mas se 

iremos estudar o corpo social, a economia, não é nada mais natural 

questionar primeiro a sua existência. É entendendo o porquê que ele existe, 

que teremos base para distinguirmos se seu funcionamento está ou não saudável. É 

como uma criança, cheia de dúvidas acerca do mundo, perguntar a um adulto por que 

temos um coração. Ao descobrir que o coração funciona para bombear o sangue, ou 

seja, para mantê-lo em circulação por todo o corpo, a criança entende a função. Com 

este conhecimento, ela terá a certeza de que, enquanto ela escutar o “bam-bam” que 

sai de seu peito, o sangue continua a correr livre em seu corpo. 

É conhecimento suficiente? É claro que não! Apenas saber que o coração 

funciona adequadamente não garante uma vida saudável, pois é raso de mais. É 

preciso também verificar, por exemplo, se as artérias estão obstruídas. Caso sim, 

temos uma evidência de um problema em potencial. Ou seja, primeiro iremos, neste 

capítulo, entender o propósito de nosso corpo social. A seguir, iremos estudar algumas 

de suas principais características. 

 

Então, responda, por que temos um corpo econômico social?  

 

 

Sua resposta tem alguma relação com o dinheiro? Com comprar e vender? Se 

sim, é um bom caminho para seguirmos. Veja só, vamos voltar à definição de teóricos 

U 
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CAPÍTULO 6 POR QUE TEMOS UM CORPO ECONÔMICO? 

sobre o assunto: “economia é o estudo de como a sociedade gerencia seus recursos 

escassos.” *1, tradução nossa+ A palavra “escassos” não está ali a toa. Vamos refletir, a 

economia lida com a produção e distribuição dos recursos entre as células sociais, as 

pessoas. Mas por que precisamos dessa administração? Vou ajudar você com esta 

pergunta fazendo outra: o ato humano de respirar é assunto de interesse da 

economia? 

“Onde está tentado chegar, Juliano?”, você poderia me perguntar. O ato de 

respirar é naturalmente abundante. Ou seja, oxigênio é livre na natureza para 

respirarmos, é um recurso disponível que, para consumirmos, basta enchermos os 

pulmões. E o que podemos dizer de outros recursos como, digamos, as casas? Ora, ele 

é escasso, não? Não há casas para todos. Mas todos precisam de moradia. Então 

somos obrigados a regularizar a produção e distribuição deste recurso escasso. E quais 

são outros recursos regulados pela economia? Ah! Essa pergunta é boa. Todos! 

“Todos, Juliano?!” É, não, acho que estou exagerando. Não são todos. Quase todos é a 

resposta mais adequada. Como você sabe, vivemos em uma economia monetária. Isso 

significa que, para utilizarmos os recursos para preenchermos nossas necessidades, 

temos que obedecer a sequência de satisfação. Ou seja, temos que pagar por recursos 

diretos e indiretos. 

 

I. NÃO HÁ VIDA SEM EMPREGO 

Que tal fazermos um exercício? Escreva, abaixo, trinta recursos que você 

precisa comprar. Podem ser diretos ou indiretos, tanto faz. Vou dar início à lista como 

uma forma de incentivo. Apenas uma observação. Recursos como educação podem 

aparentar algumas opções grátis, como escolas públicas. Mas, lembre-se, são os 

tributos ao governo que mantêm elas funcionando. Mesmo que você seja um cidadão 

isento de pagamento de impostos, é apenas uma perspectiva individual, a sociedade 

como um todo está financiando este custo através do governo. 
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1) comida 11) 21) 

2) cinema 12) 22) 

3) talheres 13) 23) 

4) roupas 14) 24) 

5) acesso à internet 15) 25) 

6) educação 16) 26) 

7) automóvel 17) 27) 

8) 18) 28) 

9) 19) 29) 

10) 20) 30) 

 

Preencher esta lista é extremamente fácil. Basta, literalmente, pensar em 

qualquer coisa, seja um objeto ou serviço, e escrevê-lo. A economia é bastante ampla, 

não? Não vamos ainda entrar no mérito de definirmos se os recursos dessa lista (e 

todos os outros que ficaram de fora) são adequados ou não para nossas necessidades. 

Mas podemos dizer com segurança, por agora, de que quase tudo o que nos mantém 

vivos custa alguma coisa. E como custo se preenche com dinheiro e dinheiro é acesso, 

você precisa de um trabalho remunerado para poder viver. Não há outro caminho na 

economia monetária. Mesmo que você viva numa situação em que alguém lhe dê 

todo o dinheiro que você precisa, ainda assim, o caso é o mesmo, apenas é indireto. 

Há também o caminho socialmente ilegítimo, o crime monetário. Ele é uma 

opção, sem dúvida. No entanto, praticá-lo, coloca em risco sua segurança e afeta 

bastante seu relacionamento com toda a sociedade. Como não é uma atitude aceita 

pelo sistema social, células que o praticam são marginalizadas, expulsas, trancafiadas 

ou mortas. A situação é mais ou menos similar a um corpo estranho entrando em suas 

vias respiratórias, a reação é um grande espirro para expulsá-lo. Do ponto de vista 

individual, e mesmo social, o crime monetário é contra nossos próprios interesses de 

bem-estar. Isto é mais evidente quando entendemos bem-estar como a busca dos 

recursos para necessidades. Considere as necessidades de afeto e segurança, por 

exemplo. Acredito que não preciso explicar como tornam-se automaticamente 
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CAPÍTULO 6 POR QUE TEMOS UM CORPO ECONÔMICO? 

impossíveis de satisfazer na prática deste tipo de crime. “Mas por que o crime 

monetário não é aceitável, Juliano? Como podemos eliminá-lo?”. Tudo a seu tempo. 

Ainda iremos atrás das respostas adequadas. 

Agora vamos fazer um exercício oposto. Que tal listarmos trinta recursos 

totalmente livres de qualquer custo monetário direto ou indireto. Você consegue? Eu 

não! Mas deixo você tentar. Vou apenas preencher o primeiro, pois já o havia 

mencionado anteriormente. 

 

1) oxigênio 11) 21) 

2) 12) 22) 

3) 13) 23) 

4) 14) 24) 

5) 15) 25) 

6) 16) 26) 

7) 17) 27) 

8) 18) 28) 

9) 19) 29) 

10) 20) 30) 

 

Até onde você foi? Conseguiu preencher trinta? Não? Sim? Seja honesto, heim? 

Pergunte se não há mesmo nenhuma forma de pagamento monetário envolvido nos 

recursos que listou. Outra pergunta, bastante pertinente, você conseguiria viver com 

apenas estes recursos listados nesta última tabela? Duvido muito. Com certeza você 

precisa de recursos que são acessíveis apenas através de pagamentos financeiros. Isto 

apenas fortifica a constatação da suma importância que o trabalho remunerado tem 

perante todos nós. 
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II. OBTENÇÃO DIRETA E INDIRETA 

Com o que vimos sobre a função do dinheiro até este momento, podemos 

concluir o seguinte sobre a economia monetária: todos os recursos escassos possuem 

acesso restrito, liberados somente pelo uso do dinheiro. Para estes a economia 

cumpre o papel de reguladora. É por isso que o crime monetário é ilegítimo. Ele 

desrespeita essa limitação da disponibilidade dos recursos escassos, como se retirasse 

o mérito daqueles que devidamente mereceriam. Para manter a ordem social, temos 

que criar regras para o acesso àquilo que não é abundante. O dinheiro cumpre o papel 

como uma porta para somente pessoal autorizado. 

E, para todos os recursos abundantes, o acesso é livre, não há envolvimento 

com dinheiro, a economia não exerce qualquer forma de regulação. É por isso que não 

há crime monetário com estes recursos. Como o recurso é abundante, não faz sentido 

vendê-lo, pois ninguém compraria, afinal, o acesso é universal. Não há regulação 

econômica na quantidade de respiros que cada um de nós pode dar. Com isso, 

podemos avançar um pouco mais na diagramação da sequência de satisfação (4A). 

Vamos conferir como funciona o relacionamento das necessidades e dos recursos 

abundantes e escassos. 

 

 

Figura 6A 

Ampliação da sequência da satisfação. Assim pode-se ver que recursos escassos tomam mais 

esforço do que os abundantes. 
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CAPÍTULO 6 POR QUE TEMOS UM CORPO ECONÔMICO? 

Você se lembra que quando apresentei a sequência de satisfação comentei de 

que havia um motivo lógico para o formato curvo? Pois aí está. Considerando a 

urgência das necessidades serem satisfeitas o quanto antes, temos à esquerda (6A) um 

recurso abundante que, para utilizá-lo, basta ser naturalmente capaz. Ou seja, frente à 

necessidade de respirar, basta ter um pulmão e ser hábil em usá-lo. Nada muito difícil. 

O oxigênio é abundante para nossa respiração, por isso podemos definir essa 

sequência como uma de obtenção direta, o que nos leva a uma linha reta. 

Já para os recursos escassos, o acesso é indireto. Não basta apenas alguém 

sentir fome, é preciso obedecer a um protocolo social para trazer o alimento até a 

boca. Esta obtenção indireta justifica o movimento curvo ao desenharmos o caminho 

daquele que precisa até a coisa precisada. 

 

III. O QUE INTERESSA É O DINHEIRO 

Como vimos, o caminho da obtenção direta não desperta interesse pelo corpo 

social que temos. O foco da economia monetária, como seu próprio nome indica, é o 

dinheiro (ou, mantendo nossa nomenclatura, o acesso). Nós veremos, no próximo 

capítulo, diversos sintomas que este foco gera. Neste momento é importante 

deixarmos claro que a prioridade de nosso corpo não está na busca pela satisfação 

(uso de recursos) e sim em ampliar o uso do acesso restrito incessantemente. 

Podemos ver isto ilustrado em situações como “não produzimos mais comida, 

injetamos mais dinheiro para tal”, “não damos acesso ao transporte para as pessoas, 

vendemos mais carros”, “não construímos mais casas, facilitamos o financiamento”, 

entre muitas outras. 

 “Ora, mas por que o corpo social é focado no acesso e não nos recursos em si, 

Juliano?”, talvez você pergunte. O que seria muito lógico, já que precisamos de 

recursos em abundância para nos satisfazer e não de mais acesso restrito. Confesso 

que adoraria responder agora, mas ainda não é momento de questionarmos isto. Já 

vimos que estamos em constante evolução (emergência) e atualmente a configuração 

do corpo social é a economia monetária. Durante toda a parte dois deste livro iremos 
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estudar seu funcionamento, que é focado no acesso. Somente mais a frente é que 

poderemos entender porque seu foco é este e não qualquer outro. É com um estudo 

progressivo que muitas desmistificações serão concretizadas. 

 

 

Figura 6B 
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CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  DDOO  CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  

Os recursos abundantes não recebem nossa atenção com a mesma dedicação 

dada aos escassos. Nosso corpo social é monetário, o dinheiro só possui serventia 

quando o recurso necessário não é abundante. O foco está em manter o acesso 

restrito, e não exatamente na relação entre necessidades e recursos. 

A obtenção direta ocorre quando os recursos são abundantes, basta ter a 

necessidade e a satisfação ocorre. E a obtenção do tipo indireta ocorre quando o 

dinheiro regula o acesso ao recurso escasso. Para obter o acesso é preciso de um 

trabalho remunerado. Mais uma vez, o foco de nosso atual corpo social está nesta 

relação indireta. 
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CAPÍTULO 7 

OOSS  SSIINNTTOOMMAASS  

 

 

amos focar nossa atenção aos sintomas do corpo social econômico. Como 

funcionam e para que servem suas partes mais importantes? Elas são 

coerentes aos nossos interesses? Estão elas saudáveis? Verificaremos essas e 

outras questões ao longo dos próximos quatro subcapítulos. 

 Mas, deixe-me fazer uma observação antes de prosseguirmos. Perceba que falo 

em “partes” referindo-se a aspectos específicos de nosso corpo social econômico. Mas 

não devemos confundir essa nomenclatura com um método reducionista e/ou 

mecanicista. Ainda que, neste primeiro momento, iremos dissecar aspectos 

separadamente, buscarei ao máximo associá-los de forma progressiva para então 

conseguirmos enxergá-los como uma grande rede complexa e viva. É um desafio 

considerável, mas, com sua ajuda, conseguiremos entender nossa situação econômica. 

 Mais uma observação: os termos “sintomas”, “corpo”, “diagnóstico” e outros, 

devem lembrar você uma relação com a medicina, suponho. A nomenclatura é 

proposital. É uma forma de lembrarmos que estamos tratando de nossas próprias 

vidas. Apesar de ser um foco na sociedade humana, buscarei sempre paralelos com 

nossas atitudes individuais, pois uma completa a outra. Não sou médico, nem possuo 

qualquer conhecimento significativo formal nesta área, as nomenclaturas servem 

apenas para fazer uma alusão aos cuidados de saúde, tão vitais para o bem-estar de 

todos os seres vivos. 

 A partir de agora, vamos também buscar relacionar nossos interesses com os 

sintomas que aparecerão. Ou seja, pouco a pouco surgirão os óbvios contrastes entre 

aquilo que desejamos e aquilo que praticamos. E serei sempre um mosquitinho chato 

V 
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CAPÍTULO 7 OS SINTOMAS 

no ouvido lembrando de que aquilo que acontece, acontece porque assim o fazemos. 

Você, eu e todos nós. Mas agora basta de preliminares, vamos em frente que temos 

muito caminho a trilhar. 
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CAPÍTULO 7.1 

PPRREECCIISSAAMMOOSS  DDEE  CCIIRRCCUULLAAÇÇÃÃOO  IINNFFIINNIITTAA  

 

 

ão preciso perguntar de forma interativa, já sei que é “sim” sua resposta. A 

pergunta é: “você compra coisas?”. Lembre-se do que vimos no capítulo 

seis, chegamos à conclusão de que temos que pagar por recursos diretos e 

indiretos. E como que podemos obter dinheiro? Você precisa de um trabalho 

remunerado para poder viver. Não há outro caminho na economia monetária. Mas 

deixe-me explicar onde quero chegar com isso. 

 Para tal, precisamos voltar mais uma vez às nossas necessidades, e não me 

refiro às tangíveis e intangíveis da sociedade, e sim às nossas individuais. Para 

começar, responda-me: 

 

Uma vez que você come e bebe, nunca mais sente fome e sede?  

 

Ao sentir saudade de seus entes queridos, basta entrar em contato apenas uma vez e 

nunca mais os ver novamente? 

 

Quando você apara pelos de seu corpo (seja barba, pernas, etc.), eles nunca mais 

crescem? 

 

 

 É evidente que suas necessidades, mesmo que as satisfaça, constantemente 

precisam de sua atenção. Estar vivo é precisar, como vimos. A constante entrada de 

N 
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CAPÍTULO 7.1 PRECISAMOS DE CIRCULAÇÃO INFINITA 

matéria e energia que você necessita para viver é uma condição natural. E o fluxo 

necessário é infinito. Você está o tempo inteiro precisando de alguma coisa. Pare para 

refletir. O que você está sentindo agora? Você sente que necessita de alguma coisa? 

Qualquer coisa! Pode ser até mesmo a simples curiosidade em continuar a leitura 

destas palavras. Seja qual for, esta sensação constante de necessidade é natural a 

todos os organismos vivos. 

 

I. VIVER É COMPRAR E VENDER 

 E como relacionamos isso com a economia? Pense, se todos os recursos 

precisam ser comprados para ser consumidos (os escassos), por consequência, o fluxo 

monetário é infinito. Você precisa pagar pela conta de luz, pelo aluguel de sua 

moradia (ou prestação da compra), pagar por transporte, por educação, por lazer, por 

alimentação, por vestuário, por higiene, pela segurança, por tudo. Na economia 

monetária, você precisa comprar para poder viver. Mas temos que cuidar para não 

relacionar isso com o consumismo ou com qualquer ato de compra de bens fúteis, 

ainda não seguiremos por este caminho. Mesmo que você compre somente o mínimo 

necessário, continua tendo que comprar incessantemente para poder viver. Se isso 

não é claro, responda para você como poderia viver sem absolutamente nenhum 

dinheiro, sem fazer uso do crime monetário. Olha, eu não vejo como isso poderia 

acontecer. 

 Pensemos agora no outro lado da moeda, se você compra é porque tem 

dinheiro. Se possui dinheiro é porque trabalha. E o seu trabalho é vender alguma 

coisa. Essa coisa pode ser, como chamado pela economia monetária, um produto (um 

objeto físico) ou serviço (uma função, uma ideia). Ou seja, você deve trocar sua 

habilidade física e/ou mental por uma soma de dinheiro. Você deve vender sua força 

de trabalho. 

 Mas ainda falta um ponto importante. Se, por um lado, alguém compra e, no 

outro vende, pergunta-se: o que tem no meio dessa ação? Ora, o recurso! Quando 

compramos, estamos comprando um recurso. Este recurso, como sabemos, pode ser 
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absolutamente qualquer coisa. Vimos isso na sequência de satisfação. O acesso 

restrito (dinheiro) está relacionando-se com o recurso logo ao lado. 

“Juliano, e quando estamos vendendo, há alguma relação com recursos?”, você 

poderia perguntar. Bom, pense no seu trabalho. Ou, caso você não trabalhe, pense no 

trabalho de alguém. Responda, se uma pessoa em uma determinada função 

profissional ficar ausente, sem ninguém para substituí-la, o trabalho será prejudicado? 

Vamos pensar em exemplos diversos. Se um gari se ausentar, as ruas serão 

sensivelmente menos varridas ou a equipe como um todo terá um pouco mais de 

trabalho. E se um médico se ausentar de seu plantão no setor de emergência? Mesma 

situação. Algumas pessoas poderão não ser atendidas ou a equipe terá um trabalho 

mais intenso. E se o narrador de trailers de uma pequena produtora se ausentar? Não 

havendo substitutos, os vídeos ficarão sem a cavernosa voz típica de narração. E os 

exemplos são tão numerosos quanto os empregos existentes no mundo. 

A que conclusão isso nos leva? O trabalhador cumpre uma função de recurso 

para o meio em que está inserido. O gari é um recurso para o serviço de limpeza 

municipal. O médico é um recurso para o hospital de pronto-socorro. E o narrador é 

um recurso para o estúdio. 

Ainda não vamos verificar que tipo de recursos eles cumprem. Também não 

vamos usar terminologias típicas da literatura econômica. O que vamos fazer é 

diagramar todos estes papéis que vimos. “Papéis, Juliano?”, você poderia perguntar. 

Sim, são papéis, são funções socialmente estabelecidas que os indivíduos assumem 

para participar neste grande jogo social que, aos poucos, entenderemos. Agora é hora 

de usarmos o recurso visual. 

 

II. OS TRÊS PAPÉIS 

Como podemos ver (fig. 7A), as necessidades por recursos são naturalmente 

infinitas. Quem assume essa função de necessitar por coisas, na economia monetária, 

é o cliente (ou consumidor). Mas para o cliente obter os recursos de que precisa, tem 

que assumir o papel de empregado (vamos chamar qualquer tipo de trabalhador com 
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este termo). Nesta diagramação, as setas externas apontam o caminho que o indivíduo 

(a célula social) deve seguir para obter o que é preciso. Seguindo em frente, o 

empregado oferece seu recurso (habilidade) ao empregador por um trabalho 

remunerado (o empregador geralmente é uma empresa). Este, por sua vez, vende ao 

consumidor o recurso escasso solicitado. 

 

 

Figura 7A 

 

Vamos relacionar este desenho com um dos exemplos anteriores. Vamos 

imaginar que o cliente é uma pessoa que acabou de sofrer um acidente. O recurso que 

ele precisa é o atendimento emergencial do hospital. Para isso acontecer, o hospital 

precisa de médicos, enfermeiras e todos os demais empregados. Estes empregados 

atendem o consumidor usando todos os demais recursos à disposição (equipamentos 

e demais ferramentas). 

Perceba que, claramente, neste exemplo ilustrativo, a seta de cliente não 

correu diretamente para o empregado. Não se trata de ser atropelado para, enquanto 

sangra até a morte, ir correndo até seu emprego pra depois ir ao hospital. O que este 
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diagrama identifica é que se a pessoa atropelada não fosse também uma empregada, 

ela não poderia arcar com os custos do hospital (recurso). 

“Mas tem hospital público, Juliano!”. Pois é, mas lembre-se de que quem paga 

é a sociedade. Vejamos, pense em uma pequena cidade, se uma grande parte da 

população local perder o emprego, possivelmente o hospital público da região irá 

fechar ou atender deficientemente. Isso aconteceria mesmo que essa população 

recém desempregada não trabalhasse no hospital, pois este estabelecimento 

comercial dependia dos impostos municipais. 

Estes três participantes (cliente, empregado e empregador) com suas 

respectivas funções (necessidade infinita, trabalho remunerado e recurso) fazem parte 

do que podemos chamar de fluxo real. Esta nomenclatura é frequentemente 

encontrada na literatura da economia. Os teóricos chamam de real porque ela se 

relaciona com o que de fato existe no mundo físico. Ou seja, trata-se do fluxo entre, 

por exemplo, a fome real, que existe de forma concreta, somada ao trabalho real do 

agricultor, das redes de supermercado, dos caminhoneiros, enfim, de tudo o que de 

fato se relaciona com recursos. O mesmo vale para a educação, por exemplo, pois, 

mesmo que a transmissão intelectual não seja um objeto físico, faz parte do mundo 

real, é um recurso de que suprimos através de serviço, interação entre pessoas, seres 

concretos. 

Mais um outro esclarecimento: algumas vezes a relação entre consumidor e 

recurso pode aparentar não envolver o papel do empregado. Digamos que este 

paciente atropelado já esteja em fase de recuperação. Ele repousa em casa, mas 

precisa periodicamente realizar alguns exames. Suponha que ele se desloque até um 

consultório particular de um médico. O que, por padrão, seria um empregador com 

recursos de empregados (hospital, por exemplo) é agora um profissional liberal. Mas 

na prática não muda em nada. Continuam existindo trabalhadores remunerados 

conectando-se ao empregador / recurso. Veja, possivelmente há uma secretária 

agendando horários no consultório, há alguém vendendo o refil de água filtrada todo 

mês, há uma editora que vende as revistas para a sala de espera, e por aí vai. Mesmo 
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que se tratem de recursos indiretos, há sempre trabalhadores remunerados 

envolvidos entre você e o recurso de que precisa. 

É com esta constatação que chegamos às três presenças do acesso restrito do 

diagrama. Perceba que as setas internas, que representam o dinheiro, correm no 

sentido contrário do fluxo real. Como tudo, há uma explicação para isso. Vamos partir 

do ponto de vista do empregado. O sujeito passa o dia inteiro no escritório 

trabalhando. Ao término do mês, entra em sua conta bancária um número que 

representa a quantidade de acesso restrito disponível para seu bel prazer (o dinheiro). 

Digamos que o sujeito decide ir até o supermercado comprar pizzas congeladas. Como 

consumidor, ele usa seu dinheiro para obter direito ao acesso restrito às pizzas 

(recurso escasso). Ele paga ao supermercado por elas. O supermercado, por sua vez, 

usa esse dinheiro recebido como (entre várias outras coisas) fonte dos salários de seus 

empregados. Este é um giro contínuo que o dinheiro percorre em nossa economia. 

Assim como temos um fluxo real para recursos, para o dinheiro nós temos um fluxo 

monetário. Este fluxo gira no sentido oposto porque para cada recurso que chega em 

sua direção, um valor monetário é retirado de você. 

Ao falarmos sobre o fluxo monetário, estamos nos aproximando de um ponto 

muito importante a estudarmos, mas que deixaremos para os próximos três 

subcapítulos. Mas já podemos adiantar um ponto: se todos os recursos, sejam diretos 

ou indiretos, são acompanhados por uma etiqueta de preço, e que nossas 

necessidades são infinitas, podemos chegar à conclusão de que, da mesma forma, o 

fluxo monetário deve ser infinito. Uma consequência um tanto quanto óbvia. 

 

III. SEM PAPÉIS 

Agora repare este último diagrama (fig. 7B). Ele representa o modo como se 

relacionam as necessidades com recursos abundantes. Como você já sabe, este tipo de 

sequência não desperta interesse algum para nosso atual corpo social, pois não é 

possível inserir o fluxo monetário quando recursos são abundantes. Repare também 

que o possuidor da necessidade não é um cliente, ou consumidor, é simplesmente um 
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indivíduo humano. Basta existir para poder ter acesso a esses recursos. Diferente do 

diagrama de recursos escassos, em que somente podem participar as pessoas 

empregadas, para os recursos abundantes qualquer um tem acesso. E, apesar da fonte 

de recursos abundantes estar identificada como disposição natural (como o oxigênio 

na atmosfera), podemos ter fontes abundantes de origem humana, como afeto e 

atenção. 

 

 

Figura 7B 

 

IV. É VOCÊ QUEM SUSTENTA ISSO 

Sei que pode ser repetitivo, mas preciso que fique claro de como é importante 

para a economia monetária a sequência de satisfação curva (obtenção indireta). E 

você também acha isso, leitor. Que tal um exemplo ilustrativo? Novamente, considere 

o seu trabalho. Se você ainda não trabalha, seja qual for o motivo, você tem isso como 

um plano futuro, certo? E o que você faz (ou fará)? Muito provavelmente é um 

emprego no setor de serviços, não? Pois bem, imagine que eu seja uma pessoa muito 

rica que viu no mercado em que você trabalha uma ótima oportunidade de 

investimento. Digamos que eu compre a empresa que você trabalha e resolva 

aprimorar todos os processos. Como posso aprimorá-los? Ora, aprimoramento tem a 

ver com melhoria de desempenho. E a melhor maneira de fazer isso é sistematizar os 

dados necessários a ponto de diminuir desperdícios, seja de tempo, dinheiro, recursos, 

o que for. 
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Digamos, então, que esta empresa que comprei seja de comunicação por 

celular. A empresa, agora sob minha direção, está aprimorando ao máximo seus 

processos. Você trabalha na área comercial. Sua função é atender os clientes que 

procuram por nossos serviços. Este atendimento é diretamente na loja, em ruas e 

shoppings centers. Mas estamos aprimorando! Digamos que a empresa está 

ampliando o pacote de benefícios, a quantidade de opções a escolha para o cliente são 

muito atraentes. E isso virou um sucesso, pois cada cliente tem agora uma opção de 

serviço de celular exclusiva para seu perfil. Isto foi possível, pois todo o atendimento 

tornou-se automatizado por computadores que calculam incessantemente o padrão 

de ligação de cada cliente. 

Detalhes à parte, minha empresa tornou-se líder porque tem a oferta mais 

barata do mercado. Mas não há mais lojas físicas, toda compra e atendimento é feito 

pela internet. Milhares de empregos foram eliminados com este aprimoramento. Os 

clientes adoraram, pois o serviço melhorou e o preço diminuiu. Preciso dizer que você 

não trabalha mais na minha empresa? Nem você, nem os outros milhares demitidos. 

E aí? O que você acha disso? Péssimo, com certeza. Podemos até piorar, 

digamos que este era seu primeiro emprego, e você já estava há vinte e cinco anos 

conosco. Ou seja, você não sabe fazer mais nada em relação a trabalho. O problema é 

que não adianta buscar outras companhias telefônicas. Minha estratégia fez tanto 

sucesso que as demais copiaram. E, com isso, mais empregos foram cortados. Quem 

não tem emprego, não tem dinheiro. 

 

V. APARENTEMENTE PRECISAMOS DE EMPREGOS 

Quem não tem dinheiro, não tem acesso aos recursos. Quem não tem acesso 

aos recursos, corre um grave risco de não continuar vivo. Esta condição é definida 

como pobreza. Quem é pobre, tem muita dificuldade em participar do corpo social. 

Veja o que a ONU define como pobreza: 
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“Uma falta de acesso a recursos, emprego e renda, resultando em um estado de 

privação material. Sua definição foi recentemente ampliada para incluir a negação de 

oportunidades e escolhas para uma vida longa, saudável e criativa, dentro de um 

determinado padrão de vida, de liberdade e dignidade.” *1, tradução nossa+ 

 

É como uma célula recebendo pouco ou nenhum recurso. Isso é repudiado até 

mesmo na constituição federal brasileira em que diz no artigo 25, inciso X, ser... 

 

“Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.” 

 

E existe muita gente nesta condição no mundo. Por exemplo, agora é 29 de 

novembro de 2010, 18h38. Segundo o [worldometers.info], mais de 22 mil pessoas 

morreram de fome hoje. Essa quantidade é infinitamente maior do que o número de 

pessoas que você pode citar pelo nome durante toda sua vida. A situação piora 

quando consideramos que um bilhão de indivíduos estão desnutridos. Não estou 

falando de pessoas com dificuldade de suprir necessidades de afeto, ou de 

autorealização, ou que procurem o prazer de comer uma pizza. São pessoas que, como 

vimos, estão numa situação que a urgência das necessidades fisiológicas reinam, pois 

tudo está em falta. Isto é não participar do corpo social. Isto é não ter acesso aos 

recursos, pois não há emprego para estas células sociais. Ou, quando há, está muito, 

muito longe de uma linha de subsistência. E o dia ainda não acabou. Vá ao site e veja 

por você. Portanto, podemos dizer que (aparentemente) o desemprego é contrário aos 

nossos interesses. Ou o fantasma do desemprego não assusta você e/ou seus amigos e 

familiares? Ainda mais à frente entenderemos o “aparentemente” desta afirmação. 
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VI. QUANTO MAIS LONGE, MELHOR 

“E o que isso tudo tem a ver com a obtenção indireta, Juliano?”. Ora, quanto 

mais indireta for a obtenção, mais empregos podem ser gerados. Vamos entender isso 

melhor. Acredito que não há mais nenhum mistério sobre o fluxo real. Afinal, pessoas 

precisam de recursos para viver. Então vamos analisar o foco no fluxo monetário 

sustentado por nosso corpo social. Primeiro, olhe o próximo diagrama (fig. 7C). 

 

 

Figura 7C 

 

 O que podemos perceber nesta imagem? Existem duas figuras centrais. São as 

nossas conhecidas fome (necessidade) e alimento (recurso direto). As linhas internas 

representam o fluxo real. Ou seja, elas identificam o sujeito com fome como um 
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receptor de recursos, quando a linha chega até ele por cima. Neste papel, o sujeito é 

classificado como consumidor. A linha inferior deste fluxo identifica este mesmo 

sujeito como doador de recursos. Neste papel, ele é classificado como empregado. Ou 

seja, como já vimos, para participar do fluxo interno, é preciso cumprir esses dois 

papéis de cunho monetário, não há outro protocolo socialmente aceito. Quem não 

tem emprego, está fora do fluxo real (perceba que pessoas nem mesmo aparecem no 

esquema). 

O fluxo externo representa o caminho que o dinheiro (acesso) do sujeito faz 

para comprar o prato do restaurante (que está logo acima dele). Perceba que este 

estabelecimento comercial é um recurso indireto para o cliente em relação ao 

alimento. Mesmo que o consumidor coma o alimento ali, na verdade este recurso 

direto viajou até o restaurante, geralmente em forma de alimento cru. Para o 

consumidor, o que importa no final, é o alimento em si. 

Vamos prosseguir. O cliente pagou pelo prato no restaurante. Usando o jargão 

econômico, chamaremos o recurso de produto. Por sua vez, o restaurante comprou o 

produto do supermercado. Mas, para fazer esta viagem, foi necessário contratar uma 

transportadora. Ruas urbanas estão ali porque se não pagarmos os impostos 

municipais elas ficarão prejudicadas, portanto o fluxo monetário faz diferença. Uma 

condição mínima aceitável de trafegabilidade é exigida para a circulação. 

Seguindo, o supermercado comprou o produto da distribuidora B. Para fazer o 

caminho a situação é similar: foi preciso uma transportadora usando as rodovias 

estaduais e federais, um centro de distribuição para o armazenamento temporário, 

etc. E o caminho segue atravessando o oceano até a fazenda que cultivou o produto 

em outro país. 

“E quanto à linha de baixo, Juliano?” Ora, da mesma forma que a fazenda 

vendeu seu produto até chegar ao restaurante, ela necessitou comprar insumos para 

sua existência. Quem cumpre estes papéis são os fornecedores (logo abaixo dela). A 

fazenda, para gerar seu produto, precisa de recursos como adubo, máquinas, sistema 

de irrigação, etc. E cada empresa fornecedora também possui as suas respectivas 

fontes de recursos. Simplificamos este lado inferior tratando os participantes com 
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nomes genéricos. Estas precisões são irrelevantes para nós. O que importa é 

visualizarmos o ciclo. Da mesma forma, os nomes participantes deste ciclo são 

meramente ilustrativos. Na vida real, a distância entre necessidade e recurso direto é 

ainda maior. 

 Perceba que as linhas do fluxo real são bastante constantes, não há oscilações 

em seu formato curvo. Mas percebemos que há inúmeras ramificações no fluxo 

monetário, além de ele percorrer um caminho muito mais extenso que o outro fluxo. 

“Por que isso?”, podemos nos perguntar. Veja, para cada participante principal deste 

fluxo (os empregadores), há sempre a presença de recursos indiretos relacionados a 

eles. Lembre-se do hospital e tudo o que é necessário para o manter funcionado. 

Vamos seguir com o exemplo do alimento. O restaurante possui uma sede. Ele 

precisa pagar por seu aluguel, eletricidade, água, alimentos, a reforma recém 

concluída, a propaganda no jornal do bairro, aluguel das máquinas de café, etc. Você 

sabe tão bem quanto eu que tudo o que há no restaurante custa um preço. E este 

preço é pago diretamente pelo próprio estabelecimento comercial. Vamos ver isso um 

pouco melhor. 

 

VII. VOCÊ VALE SEU CUSTO 

 Fundamentalmente, toda empresa possui dois grupos de contas para pagar. 

Tratam-se dos custos fixos e custos variáveis. Os primeiros referem-se a todo 

desembolso financeiro que ocorre independente da empresa realizar alguma venda. 

Por exemplo, neste restaurante, os garçons e cozinheiros recebem salários mensais. 

Mesmo que nenhum cliente compre no local durante todo o mês, o dono do 

restaurante precisará pagar o salário de seus funcionários. É um custo fixo, não 

importa as atividades que ocorram no estabelecimento. Existem muitos custos fixos. 

Podemos citar o aluguel, a propaganda no jornal, a manutenção das máquinas, limpeza 

e higienização geral, luz, telefone, água, impostos mobiliários, etc. 

Os custos variáveis são relacionados diretamente ao ato de vender (e/ou 

produzir aquilo que será vendido). Ou seja, este tipo de custo só ocorre diretamente se 
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a empresa obtiver alguma venda. Por exemplo, quanto mais clientes comprarem 

macarrão com molho vermelho, maior o custo com estes ingredientes, pois mais deles 

deverão ser comprados para serem revendidos. Ou podemos citar impostos 

diretamente relacionados às vendas. 

 De certa forma, o mesmo vale para os indivíduos como você e eu. Veja só: os 

custos de moradia e alimentação, por exemplo, são fixos. Mesmo que uma pessoa 

esteja desempregada, ela precisa pagar estas contas. E são muitas contas fixas a serem 

pagas! 

Já os custos variáveis seriam aqueles que se relacionam à entrada de dinheiro 

para o sujeito. Podemos dizer que são os custos para se obter salário. Por exemplo, um 

custo variável seria o preço da passagem de ônibus até a empresa, ou o combustível 

do carro. Ou também algumas roupas adequadas para o ambiente da empresa. 

Podemos considerar o custo de cursos de especialização e aperfeiçoamento 

profissional. 

 Enfim, o que importa é constatarmos que, antes de qualquer prioridade que 

possamos dar aos recursos e necessidades (fluxo real), precisamos nos certificar que 

o fluxo monetário continue girando. Ainda difícil de ver isso? 

 

Então, por favor, responda: há alguma forma de você adquirir todos os recursos de 

que necessita em nossa sociedade sem fazer o uso de emprego? Não vale o crime 

monetário! 

(   ) sim 

 

(   ) não 

 

 Você precisa pagar contas para viver. Então o dinheiro precisa estar sempre 

entrando. A prioridade ao dinheiro é altíssima. Não devemos encarar isto como algo 

errado ou imoral. Não há maldade nenhuma nisso. Simplesmente não há outro modo 

que se apresente para nós. 
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Agora seja sincero e responda se seu trabalho remunerado realmente 

representa o seu mais íntimo desejo de atividade. 

 

Você sente um grande prazer com seu trabalho? 

(   ) sim 

 

(   ) não 

 

Caso a resposta seja negativa, pergunto, você aceitaria transformar em 

trabalho remunerado a atividade que mais gosta de praticar? Imagino que sim, que 

aceite. Mas e se você ganhar menos de U$ 1,25 por dia com isso? Faça o cálculo do 

que isso significa na prática. Aceitaria assim mesmo? Esse valor é quase próximo a 

nada. 1,4 bilhão de pessoas neste momento aceitam esta condição. [2] E 

possivelmente nenhuma deve estar em algum emprego que goste. O que é mais 

importante, seu prazer ou o dinheiro? 

 E para empresas, o que vale mais? Oferecer recursos ou vender produtos? Os 

custos não param, então as vendas também não podem parar. Assim como você 

precisa de salário constante para poder sobreviver, empresas precisam vender 

constantemente. Livros para executivos, por exemplo, apresentam palavras como 

essas quando se trata de vender produtos: 

 

“Quando projetam as vendas de produtos relativamente novos, os profissionais 

de marketing geralmente usam um sistema de cálculos de experimentação e repetição 

para prever as vendas em períodos futuros.” *3+ 

 

Ou seja, para cada venda ocorrida, a empresa precisa buscar um modo de se 

certificar que uma compra futura parta da iniciativa do consumidor. E, de preferência, 
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para sempre. Se isso não acontecer, a empresa corre um sério risco de quebrar. Para 

quem não pode comprar, empresas não podem vender. 

 Agora pense em tudo o que vimos até este momento e olhe para o último 

diagrama novamente. 

 

Responda sinceramente: do que você precisa para satisfazer suas necessidades 

pessoais? 

(   ) mais dinheiro 

 

(   ) mais recursos 

 

Se eu lhe pedisse para solucionar o problema de necessidades não atendidas de toda 

a humanidade (aí entra seus amigos, marido, esposa, filhos, pais e todos os demais 

humanos), o que você optaria como caminho? 

(   ) mais dinheiro 

 

(   ) mais recursos 

 

 Sei que podem parecer até simples de mais estas perguntas. Não responda por 

responder apenas. Pense no que significa sua escolha em nosso corpo econômico 

monetário. Considere as mudanças que ocorreriam com sua iniciativa. Se você não tem 

certeza do que responder, parabéns! A dúvida é um ótimo caminho. 

Você se lembra que a economia monetária precisa de um caminho de obtenção 

o mais indireto possível? Olhe mais uma vez o último diagrama. Pense no impacto que 

geraria em todos os empregados e empregadores se tornássemos o caminho entre a 

necessidade e o recurso direto muito mais curto. Por exemplo, se a fazenda vendesse 

diretamente para o restaurante, quantas pessoas ficariam de fora? Considere que você 

poderia estar empregado em alguma dessas empresas. 
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Está um pouco confuso ainda? Se sim, peço sua paciência, estamos ainda no 

processo de entendimento. Iremos retornar às últimas duas respostas que você 

acabou de dar, pois temos muito a aprofundar sobre isto. Aos poucos vamos 

desmistificar algumas dúvidas que talvez você possa ter levantado até o momento. 
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Na economia monetária há três papéis a serem cumpridos: cliente, empregado 

e empregador. O cliente possui as necessidades infinitas e o empregador oferece os 

recursos escassos. Para alguém ser cliente, precisa ser empregado do empregador. Isto 

é o que chamamos de fluxo real. 

Para cada recurso escasso que satisfaz suas necessidades, um valor monetário é 

retirado de você. Como cliente, o dinheiro da compra do recurso passa para o 

empregador que, por sua vez, paga o empregado. Este, assim, usa o salário para atuar 

no papel de cliente. Este é o fluxo monetário. 

Como as necessidades por recursos são infinitas, o fluxo monetário é 

igualmente infinito. Essa circulação sem fim em si não representa necessariamente 

consumismo. 

Pode-se concluir que aparentemente todos precisamos de emprego. Quem não 

tem emprego está fora do acesso aos recursos escassos. 

Estes três papéis não se aplicam nas relações de produção e consumo entre 

recursos abundantes. 

Na relação entre recursos escassos até suas necessidades como cliente, quanto 

mais distante for o caminho percorrido entre a produção e a sua satisfação, mais 

empregos podemos gerar, logo, mais fluxo monetário. O que é coerente para a lógica 

da economia monetária. 

Há dois tipos de custos a serem cobertos incessantemente: fixos e variados. Os 

fixos determinam o nível de sobrevivência de uma empresa (ou pessoa). Os variáveis 

estão diretamente relacionados à entrada monetária. Este é o custo do ganho 

financeiro. 

Todo recurso escasso é prioritariamente avaliado sob seu potencial em manter 

o ciclo monetário incessante. Sem surpresas, nos vemos obrigados a optar por dinheiro 

em detrimento do prazer (que é uma necessidade). 
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PPRROODDUUZZIIMMOOSS  PPAARRAA  QQUUEEBBRRAARR  

 

 

 diagnóstico que estudaremos agora se fundamenta em dois fatores 

complementares, mas geram uma situação muito contrária aos nossos 

interesses. Lembre-se que prometi ser franco, já estou adiantando que 

teremos encrenca pela frente. E quais são estes dois fatores? O primeiro é o custo, o 

segundo é a venda. Sem demoras, vamos conferir do que se trata o primeiro. 

 

I. MAIS SOBRE CUSTOS 

Como vimos há pouco, para aqueles que vendem na economia monetária, 

existem dois tipos de contas a serem pagas: os custos fixos e os variáveis. Por favor, 

releia as definições de ambos, caso tenha esquecido. Ter em mente seus significados é 

essencial para o que segue. Já leu? Pois bem, perceba que esta classificação é bastante 

evidente quando estamos tratando de empresas privadas, no entanto, usando os 

devidos ajustes podemos encontrar esta mesma condição para todos os participantes 

economicamente ativos no corpo social. Mas vamos nos reter às empresas, pois é no 

mundo empresarial que o sintoma “produzimos para quebrar” é mais fácil de ver. 

O que compõe os custos de uma empresa? De modo simplificado, vamos 

conferir as quatro categorias básicas. O mais óbvio de todos são os recursos humanos. 

Ou seja, são as pessoas que na empresa trabalham por troca de uma remuneração (o 

que vamos generalizar como salário). Nesse grupo estão todos, recepcionistas, 

seguranças, estagiários, executivos, vendedores, diretores, gerentes, proprietário, 

O 
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presidente, enfim, seja quem for que trabalhe para a empresa e ganhe algum dinheiro 

dela. Como antes, vamos denominar todas estas pessoas como empregados apenas. 

A segunda categoria é composta pelos serviços que a empresa contrata 

esporadicamente ou, mesmo que frequentemente, não são de responsabilidade sua. 

Podemos citar exemplos como agências de propaganda, assessoria jurídica, contábil, 

administrativa, auditoria, etc. Enfim, tratam-se de ajudas que a empresa recebe para 

manter seu bom funcionamento. 

Há também a matéria-prima, o que genericamente podemos chamar qualquer 

recurso comprado pela empresa que será posteriormente vendido, sendo ou não 

transformado por seus processos. Por exemplo, um supermercado compra os produtos 

e os revende. Não há uma tranformação propriamente dita sofrida pelos recursos. Um 

caso de transformação seria uma confeitaria: a matéria-prima são os ingredientes que 

passam por um processo. O bolo, o resultado, é vendido para os clientes. 

Mas somente de pessoas e ajuda uma empresa não vive. As máquinas compõe 

uma parte dos custos da mais alta importância para uma organização (veremos isso 

melhor no último sintoma da economia). Mas o que entendemos por máquinas? O 

dicionário nos diz que máquina é um “instrumento ou aparelho formado de peças 

móveis”. Com isso temos uma definição um tanto ampla. Podemos incluir nesta 

categoria desde um simples lápis a calculadoras, automóveis, cadeiras, papéis, portas, 

o prédio da empresa, o bebedouro no saguão, etc. Evidentemente esta categoria inclui 

as próprias máquinas que fazem parte do processo de produção de bens (se 

estivermos falando de uma indústria). 

“Juliano, como estas quatro categorias se relacionam com os custos fixos e 

variáveis?”, você talvez pergunte. Bom, você leu a definição dos tipos de custos. As 

três categorias estão presentes nos dois tipos, vejamos isso. Por exemplo, se estamos 

falando de uma empresa que vende celulares, podemos considerar, na categoria de 

empregados, os vendedores da loja. Pense, se estes vendedores ganham por comissão, 

quanto mais celulares forem vendidos, mais alto é o custo com as comissões, certo? 

Temos aí um custo variável. Não vamos nos prender nos inúmeros detalhes que isso 
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tudo pode nos gerar, não estamos tratando aqui de administração de empresas. O que 

importa é entendermos como circula dinheiro nas organizações. 

E nesta mesma empresa, o que podemos dizer do dinheiro gasto com os 

salários dos porteiros e dos diretores? Ora, se a loja não vender nenhuma unidade 

durante o mês, estas contas deverão ser pagas, pois são fixas. E o mesmo raciocínio de 

classificação entre custos fixos e variáveis se aplica aos itens que compõem as 

categorias de serviços, matéria-prima e máquinas. 

 

II. O LUCRO E A LIBERDADE 

“E qual a importância disso tudo, Juliano?”. Vamos manter o exemplo nesta 

loja e considerar todos os aparelhos vendidos no mês como uma coisa só. O dinheiro 

que entra todo o mês na conta de um empregado chamamos de salário, para o 

dinheiro que entra para uma empresa gerado pela venda de seus produtos, chamamos 

de receita. Pergunta-se: o que faz a empresa definir o preço dos produtos para a 

geração de sua receita? Ora, ela tem custos, não tem? Suas vendas precisam cobrir 

seus custos fixos, pois, do contrário, ela não terá dinheiro para pagar por sua 

subsistência. Ela precisa também cobrir seus custos variáveis, pois são contas 

relacionadas exatamente àquilo que gera sua receita. Então podemos concluir disso 

que o preço estabelecido por uma empresa precisa cobrir, primariamente, seus custos 

totais (fixos e variáveis juntos). Ao chegar em tal patamar, dizemos que o ponto de 

equilíbrio foi alcançado. Ou seja, a empresa não sofrerá prejuízo. 

Mas isso não é o suficiente! Uma empresa precisa de lucro. De forma 

simplificada, a lucratividade é o dinheiro que sobra da receita após o pagamento dos 

custos totais. Ou seja, se a receita gerada ficar abaixo do ponto de equilíbrio, teremos 

prejuízo nesta empresa. Se o valor for superior, teremos lucro. Se permanecer 

exatamente em cima do ponto de equilíbrio, evidentemente não temos nenhuma das 

duas situações.  
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Mas por que uma empresa precisa de lucro? Isso já lhe passou à cabeça? Não 

pense que é uma pergunta boba. Bobo é não perguntar! Vamos conferir porque é 

importante o lucro. 

Com a lucratividade uma empresa tem dinheiro disponível. E dinheiro, como já 

estudamos, é poder de acesso restrito a recursos escassos. Quanto mais dinheiro 

alguém tem, mais liberdade de escolha possui, e isso vale para empresas e indivíduos. 

O lucro, na prática, significa que uma empresa tem maior capacidade, digamos, de 

ampliar sua zona de atendimento construindo novas sedes pelo mundo. Ou pode 

comprar uma concorrente. Enfim, independente das opções, o fato é que como todos 

os recursos possuem uma etiqueta de preço, quem tem mais dinheiro, mais 

facilmente garante sua sobrevivência no dia de amanhã. Difícil de ver isso? Pense em 

você e eu gravemente doentes. 

 

Se você é muito rico (grande quantidade de acesso) e eu muito pobre (baixíssima 

quantidade de acesso), qual de nós dois poderá obter mais remédios, atendimento 

hospitalar, conforto, higiene, e todos os demais recursos diretos e indiretos escassos 

(logo, pagos) que facilitam a recuperação? 

(   ) você, rico 

 

(   ) eu, pobre 

 

III. A CADEIA QUE SUSTENTAMOS 

É momento de diagramarmos o que vimos até agora para podermos seguir em 

frente. Observe na figura (fig. 7D), no lado direito, que está ali você, como consumidor, 

fazendo a compra de um recurso, digamos que seja um celular. 

 



 

 33 

CAPÍTULO 7.2 PRODUZIMOS PARA QUEBRAR 

 

Figura 7D 

Todas as empresas (e você) precisam comprar e vender entre si, a circulação não pode cessar.  

 

Lembre-se que você é consumidor porque é também um empregado (se não é, 

será, ou alguém o é por você). Se você compra o recurso, alguém o vende. A figura 

com o número 1, logo à esquerda, representa uma empresa que comercializa 

celulares. Veja que o dinheiro que você pagou, que circula a venda do recurso, se 

direciona até os custos fixos, custos variáveis e à lucratividade da empresa. Este é o 

caminho da receita. 

Mas a história não para por aí. A empresa (1) que está lhe vendendo o celular 

não o produziu. Ela simplesmente comprou indiretamente o celular da fabricante (3). 

Perceba isso, a empresa 1 está comprando um recurso da empresa à sua esquerda (2). 

Digamos que a empresa 2 é uma montadora, ela compra o celular já fabricado da 

empresa 3 e a embalagem vazia da 4. Uma vez que o produto está pronto, ela o vende 

para a empresa 1, que vende para você. Perceba que para a empresa 2, a 3 e a 4 

cumprem o papel do que chamamos de fornecedor, pois estas vendem os recursos 

necessários para que seu negócio continue a existir. A empresa 1, ainda do ponto de 

vista da 2, assume o papel de cliente. Cliente, ou consumidor, é aquele quem compra 

um produto. 
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E o que dizer da 5? Digamos que ela representa uma refinaria de petróleo e 

vende o plástico para a fabricante de celular. A 6 é uma fabricante de papelão e a 7 de 

tintas industriais para embalagens. A toda esta relação entre empresas vendendo uma 

para a outra os recursos necessários para a sobrevivência do negócio é o que 

chamamos de cadeia de fornecedores. Mas, lembre-se, estamos tratando a realidade 

de forma muito simplificada. No mundo do dia-a-dia a quantidade de participantes é 

infinitamente maior e muito mais complexa do que vemos no desenho. 

Você pode ver esta cadeia de fornecedores em sua vida particular. Seja lá onde 

você estiver neste exato momento, olhe ao seu redor e repare que cada produto foi 

comprado por alguém. Por exemplo, isto inclui o fornecimento de energia da sua casa, 

a comida na geladeira, a própria geladeira, etc. Por sua vez, a empresa (ou pessoa) que 

vendeu este produto precisou comprar outros recursos. E a empresa que vendeu estes 

recursos, comprou de alguém. E assim se segue infinitamente em nosso corpo social. 

Olhe novamente para o diagrama. Para cada fornecedor da cadeia a receita 

gerada pela venda do produto precisa cobrir todos os custos e ainda gerar uma 

lucratividade. E isso vale para cada um dos participantes! Cada um! As vendas não 

podem parar. Se a empresa 1 falir, ela deixa de comprar da 2. Esta, por sua vez, 

precisará encontrar um novo cliente ou estará fora do mercado. Se isso acontecer, a 3 

e 4 sofrerão a mesma conseqüência, e assim por diante. Considere também que 

dentro de cada empresa há dezenas, centenas ou milhares de empregados 

dependendo deste trabalho para obterem acesso (dinheiro). Se a empresa quebra, 

todos terão suas necessidades naturais ameaçadas pela falta de acesso aos recursos 

escassos. 

Ainda mais, uma empresa que quebra, deixa de comprar os serviços (a segunda 

categoria). Suponhamos que um escritório de advocacia servia a dois clientes somente, 

cobrando o mesmo valor para ambos. Para estas empresas estes escritório era parte 

da segunda categoria de custos. No momento que uma delas quebrou, o escritório tem 

sua receita reduzida pela metade. Será o suficiente para cobrir seus custos totais e 

ainda gerar lucratividade para o escritório? Com certeza eles enfrentarão dias difíceis 

pela frente. 
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Mas não esqueçamos da categoria de máquinas. Ora, as máquinas também são 

vendidas por empresas. Quando seus clientes quebram, a receita diminui. Assim, todas 

suas três categorias serão prejudicadas, ou ameaçadas, se os consumidores deixaram 

de comprar da empresa 1. 

 

IV. É VOCÊ QUEM SUSTENTA ISSO 

Para finalizarmos o fator vendas, em que conclusão podemos chegar? Se as 

vendas não podem parar, os produtos vendidos precisam ser comprados 

incessantemente. Parece uma conclusão um tanto simples, não? Mas é isso o que 

você, deseja! Responda para si, é bom para você que a empresa em que trabalha 

venha a declarar falência? Se isso acontecer, você perde seu emprego. Sem emprego, 

não há mais renda (acesso). Vai ser muito difícil obter recursos de modo socialmente 

aceito. “Mas posso conseguir outro emprego, Juliano!”, você poderia dizer. E se o setor 

da economia em que você trabalha sofrer uma diminuição? Você será mais um ex-

empregado brigando por uma escassa vaga que pode ter sobrado por aí. “Mas sou 

profissional liberal!”, poderia dizer. Ok, o que você acha de perder clientes? É péssimo, 

não? Então, antes de continuarmos, quero reforçar que a necessidade de vender 

incessantemente não é uma característica “dos outros”, porque não existem “outros”. 

Só há humanos, e ponto final. É uma característica social esta condição, portanto é 

você quem sustenta a necessidade de vendermos sem parar. 

 

V. RESGATANDO EFICIÊNCIA 

Agora vamos ver o que isso significa quando consideramos o outro fator: 

compras. Primeiro é melhor definirmos uma base para apoiarmos nossos argumentos. 

Vamos fazer um regaste. Você se lembra da tríplice fundamental no capítulo dois? 

Lembra-se que comentei de que precisamos dela como piso básico para solucionar 

nossos problemas, ou melhor dizendo, para alcançarmos nossos interesses? A tríplice é 

formada pela abundância, eficiência e sustentabilidade. Chegou o momento de 
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relacionarmos elas com o que temos por aqui. Neste subcapítulo vamos analisar a 

relação com eficiência. 

Nós já vimos alguma coisa sobre eficiência no capítulo dois. Caso você tenha 

esquecido, por favor, releia. É importante manter esse conhecimento com fácil acesso 

na memória. Já leu? Ok! Vamos nos aprofundar no assunto relacionando com o 

sintoma que estamos analisando. Para isso, preciso fazer uma pergunta. Imagine que 

você esteja num deserto o dia inteiro. Você morre de sede e seu cantil está vazio. Você 

continua caminhando a esmo até que encontra uma jarra cheia de água a uns vinte 

metros (não é uma miragem). 

 

Considere que seu corpo está constantemente gastando energia, então responda, 

qual é a forma mais eficiente de caminhar até o recurso que você precisa? Ou seja, 

qual a forma mais eficiente de poupar energia (recurso cuja reserva se aproxima do 

fim) e chegar até a fonte para o reabastecimento? 

(   ) caminhar em zigue-zague até a água 

 

(   ) caminhar em linha reta até a água 

 

(   ) caminhar em um formato curvo até a água 

 

Qual sua resposta? Qual é o caminho mais eficiente? Qual destas opções poupa 

ao máximo sua energia até que possa usar a matéria (água) disponível para recarregá-

la? Posso presumir com grande segurança que você marcou a segunda opção. Para 

reforçarmos esta ideia, pegue um lápis ou uma caneta e trace o caminho mais curto 

entre estes dois pontos. 

 

.                    . 
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Qual a forma de chegarmos de um ponto ao outro utilizando o mínimo possível 

de grafite do lápis ou tinta da caneta? Uma linha reta! Pense que o ponto da esquerda 

é você com necessidade e o outro ponto é o recurso direto para saciá-lo. O traçado 

entre os pontos representa os recursos indiretos envolvidos. A menor distância entre 

dois pontos é uma linha reta. Da mesma forma, o caminho mais eficiente entre a 

necessidade e sua satisfação é o menor uso possível de recursos diretos e indiretos. 

 

VI. EFICIÊNCIA É LUCRATIVA? 

“E o que isso tem a ver com a economia, o corpo social, Juliano?”, você pode 

perguntar, e muito justamente. Vamos falar, hipoteticamente, que estou 

apresentando a você uma oportunidade de fazermos em sociedade uma empresa. 

Nosso negócio é no ramo de higiene e estética. Iremos produzir barbeadores / 

depiladores. Mas digo que tenho uma novidade, proponho que nossa fábrica venda o 

produto de forma diferente do que encontramos por aí. Ao invés do aparelho ser 

descartável, feito com um corpo de plástico e lâminas de aço, proponho um com um 

corpo de titânio extremamente reforçado, porém leve como uma pena, e lâminas de 

diamante sintético de altíssima durabilidade. Além de ser resistente a todo tipo de 

impacto, ao invés do cliente usá-lo poucas vezes e descartá-lo, o aparelho irá durar 

mais do que sua expectativa de vida pessoal. E sem nenhuma manutenção envolvida. 

E então, meu futuro sócio, qual sua opinião? Teremos mais sucesso econômico 

com um barbeador / depilador descartável ou um que dure “para sempre”? Pense 

bem em sua resposta. Esqueça um pouco o preço do produto que ofertaríamos no 

mercado. Considere o retorno de compra. Se vendermos um aparelho que dure “para 

sempre” (do ponto de vista de nossa expectativa de vida), só poderemos vender uma 

unidade por pessoa. Como iremos cobrir nossos custos totais? Como obteremos 

lucratividade? Como iremos gerar empregos? Como iremos, ao longo do tempo, 

comprar comida, casa, educação, transporte e tudo o mais, se as pessoas nunca mais 

comprarem nossos produtos? Mesmo que vendêssemos uma unidade para cada 
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habitante na Terra, em algum momento distante nós iríamos falir com um produto tão 

eficiente! 

Ficou claro o que fundamenta o sintoma de “produzirmos para quebrar”? 

Vejamos isto melhor. 

A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. A maior eficiência entre 

necessidade e satisfação é a quantidade mínima possível de recursos diretos e 

indiretos envolvidos. Ou seja, podemos dizer que a necessidade é um problema a ser 

resolvido. No caso, o problema é um corpo com pelo. Sei que é clichê, mas supomos 

que se trate de uma mulher a ponto de depilar suas pernas e um homem a barbear o 

rosto. Neste caso, a solução para o problema a ser resolvido é livrar-se dos pelos. 

Então o recurso direto é um aparelho para retirar os pelos. Qual o caminho mais 

eficiente para os consumidores seguirem? Ou seja, qual a forma de envolver a menor 

quantidade de recursos neste trajeto? 

Para isso, precisamos primeiro identificar quais são os recursos neste caso. 

Reflita, o recurso direto é o aparelho como um todo, pois é ele quem imediatamente 

resolve o problema. Os recursos indiretos são todas as partes isoladas que compõem 

esta máquina e também todos os elementos envolvidos neste processo comercial, 

desde a fabricação, transporte, propaganda e venda. O que inclui toda a cadeia de 

fornecedores e seus inúmeros recursos associados que os sustentam. 

Consumidores comprando aparelhos descartáveis (o recurso direto) durante 

toda a vida incentiva o uso dos recursos indiretos infinitamente. Cada recompra 

alimenta todo o fluxo real e monetário que já vimos antes. Mas eles podem usar nosso 

aparelho de titânio! Com esta opção de recurso direto temos um caminho muito mais 

próximo de uma linha reta, mais eficiente. 

“Mas por que esse caminho é eficiente e o outro não seria?”, você poderia 

perguntar. Pois bem, a necessidade é infinita, não é? Não importa quantas vezes a 

mulher e o homem aparem suas pernas e rosto, os pelos vão continuar a crescer. 

Usando a máquina de titânio, seus problemas serão resolvidos com apenas um só 

aparelho, terão sempre a ferramenta disponível para a solução. Isto exige o uso de um 
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só recurso direto durante toda a vida do indivíduo. Logo, a participação dos recursos 

indiretos ocorre igualmente somente uma única vez. Não haveria mais o formato curvo 

circular.  

 

 

Figura 7E 

 

Agora veja o próximo diagrama (fig. 7E). Se os clientes usarem aparelhos 

descartáveis, quantos serão necessários durante todas suas vidas para ajudar a 

solucionar o problema? Pense no nosso dia-a-dia. Quantos aparelhos de barbear e 

depiladores são vendidos e comprados em todo o mundo? Infelizmente não tenho 

esse número para informar com precisão. Mas considere um consumo de uma unidade 

mensal (para muitas pessoas pode ser mais). Multiplique esse número por doze e terá 

um volume anual por pessoa. Agora multiplique pela quantidade de pessoas que 

podem pagar por isso ao redor do planeta. É uma quantidade gigantesca de recursos 

diretos. E agora associe toda a circulação global de recursos indiretos que isto exige. O 

resultado é ineficiência. É muito desperdício! 



 

 

JULIANO 
MOREIRA 

SUA VIDA É UMA PORCARIA. E A CULPA É MINHA. 

40 

 “Mas como poderia deixar de ser? Pelo o que eu saiba não existem aparelhos 

como você supôs, Juliano.” Esta é uma situação hipotética apenas para ilustrar o que 

estamos estudando. No entanto, ainda iremos nos aprofundar sobre aquilo que existe 

ou não existe, naquilo que é possível ou impossível quando se fala em recursos. 

Veja “necessidade / problema” no diagrama. Ele é infinito, pois representa 

dinamicamente toda a vida de uma pessoa. Ou seja, enquanto ela estiver viva, ela irá 

necessitar, pois viver é precisar. A solução para o problema é o recurso direto, na outra 

ponta. Só há dois caminhos a serem tomados. Na linha reta, o modo eficiente, a 

pessoa sacia sua necessidade usando uma só ferramenta (recurso direto e indiretos 

associados) durante toda sua vida. Na linha superior, a curva, a pessoa usa inúmeras 

ferramentas (recurso direto e indiretos associados) enquanto estiver viva. Ou seja, no 

primeiro temos um único aparelho de titânio, no segundo, todos os milhares de 

aparelhos descartáveis. 

E como uma empresa poderia sobreviver se vender uma vez apenas? Como ela 

pagaria seus custos fixos? Como pagaria o salário dos empregados? Como poderia 

obter lucro? Nós quebraríamos este setor da economia desempregando milhares ou 

milhões de pessoas se vendermos aquilo que é mais eficiente. Pense nesse caminho da 

eficiência em tudo que cerca você agora mesmo. Pense em suas necessidades e em 

qual seria o meio mais eficaz de permitir “para sempre” a possibilidade de saciá-las 

usando o mínimo de recursos diretos e indiretos incessantemente. 

 

VII. NÓS DESPREZAMOS EFICIÊNCIA 

Como alertei há pouco, deixe de lado qualquer ideia e noções acerca de nossa 

capacidade produtiva e conhecimento sobre materiais. Entenda que tudo a sua volta é 

um produto comercial antes de ser considerado como um recurso para suas 

necessidades. É através da venda de produtos que nós (indivíduos e empresas) 

obtemos dinheiro, ou acesso. Mas se resolvermos os problemas (necessidades) das 

pessoas definitivamente, não poderemos mais vender novamente! Na economia 

monetária não há qualquer forma de incentivo em solucionar problemas, apenas em 
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perpetuá-los! Reflita. Se eu descobrisse uma maneira de eliminar os pelos do corpo 

das pessoas de uma vez por todas (algo como uma terapia genética) de modo seguro, 

eliminaria por completo as vendas de recursos indiretos e praticamente toda a cadeia 

de fornecedores. Simplesmente todo este setor econômico desapareceria. 

E se eu pudesse criar carros que não amassem e durassem “para sempre”? 

Computadores que não estragam, celulares que não quebram, revestimento de parede 

autolimpantes, moradias à prova de incêndio, entre muitos outros recursos diretos e 

indiretos definitivos? Poderia ter sucesso financeiro em nosso corpo social? Isso seria 

interessante para você? É óbvio que não! Você ficaria sem emprego, ou seu clientes 

poderiam perder poder financeiro. Você e milhões e milhões de pessoas seriam 

prejudicadas, pois não podemos esquecer da cadeia de fornecedores. 

Aproveite o momento e volte ao diagrama do fluxo real e monetário do 

sintoma anterior. Se usarmos o mesmo princípio de eficiência que vimos, 

possivelmente todas as empresas entre a fome e o alimento desapareceriam. Digamos 

que eu criasse uma espécie de mini fazenda automatizada e construísse uma em cada 

bairro de sua cidade, todas aquelas empresas da curva entre o alimento e sua fome 

deixariam de existir. Considere que também desapareceria as empresas relacionadas 

indiretamente no ciclo, os fornecedores dos fornecedores. 

Aliás, deixe-me tocar num ponto sensível. E se eu pudesse curar doenças como 

AIDS e o câncer, poderia ter sucesso econômico? O que aconteceria com todos os 

profissionais remunerados com estes problemas? Médicos, enfermeiras, hospitais, 

motoristas de ambulância, farmácias, laboratórios, psicólogos, agências de 

propaganda, fornecedores relacionados, enfim, bilhões e bilhões de reais que circulam 

em volta dos recursos desta indústria seriam prejudicados. Este fluxo monetário 

simplesmente não poderia existir se solucionássemos nossos problemas. Nosso corpo 

social, a economia monetária, precisa de ineficiência para existir. Mas a ineficiência é 

contrária aos nossos interesses. “E como posso ter mais segurança sofre esta 

afirmação, Juliano?”, você, prudentemente poderia questionar. Pois bem, é hora de 

falarmos sobre a obsolescência planejada. 
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VIII. A OBSOLESCÊNCIA PLANEJADA 

O que é obsolescência? Obsoleto é aquilo que já não cumpre mais com sua 

função estabelecida. Considerando exemplos exclusivamente físicos, temos coisas 

como um computador que não liga mais, uma televisão que deixou de transmitir 

imagens, uma caneta sem tinta ou um automóvel que deixou de se locomover. 

No entanto precisamos entender o que a palavra “planejada” tem a ver com 

isso tudo. Para tal, junte a necessidade das empresas em comprarem e venderem 

incessantemente. A obsolescência planejada trata-se de bens de consumo serem 

produzidos intencionalmente com materiais de qualidade inferiores para que os 

produtos venham a perder utilidade o quanto antes o consumidor puder pagar 

novamente por uma reposição. Ou seja,  Não há interesse nenhum para empresas 

produzirem bens com a maior durabilidade tecnicamente viável. 

Aliás, deixe-me mais uma vez reforçar. Isso não é algo defendido pelos 

“outros”. Você participa desta sociedade, logo, de sua economia. Não é de seu 

interesse, leitor, que nossos bens materiais durem. 

Quantos celulares você já teve? Quantas unidades destes seus amigos e 

parentes já possuíram? Você tem algum computador em pleno uso há mais de dez 

anos? Qual a vida útil de um automóvel? Quantos mp3 players e outros aparelhos de 

som portátil você já teve? Todos ainda funcionam? E os fones de ouvidos, nunca um 

dos lados deixou de funcionar obrigando você a comprar um substituto? Quantas 

televisões você já possuiu? Quantas canetas? Quantos calçados? Quantas peças de 

roupa? Quantas pilhas você já comprou até hoje? Quantos copos e utensílios 

domésticos já quebraram em suas mãos? Quantos litros de combustível você já 

comprou direta e/ou indiretamente até agora? Você simplesmente não pode parar de 

comprar, pois não há outra saída se não cumprir o papel de consumidor. O que, mais 

uma vez, o obriga a ser um empregado. E é você quem sustenta isso. Ou você gostaria 

de ficar sem dinheiro e correr o risco de não estar por aqui no dia de amanhã? 
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IX. OBSOLÊSCÊNCIA UTILITÁRIA 

Mas precisamos organizar isto tudo, pois a obsolescência planejada divide-se 

em dois grupos distintos: a utilitária e a psicológica. O primeiro grupo é o mais 

evidente. A obsolescência utilitária trata-se de literalmente produzirmos utilizando 

matérias primas e métodos de baixa qualidade. Pense no uso do plástico, por exemplo. 

Este material não possui tolerância ao calor, é frequentemente muito frágil a impactos 

e geralmente não possui resistência a stress mecânico. Olhe a sua volta, procure pelo 

plástico e você o encontrará em praticamente todos os produtos atuais, incluindo suas 

embalagens. 

Fazendo pesquisas pela internet, podemos encontrar algumas poucas notícias 

sobre este assunto. Em uma delas podemos ler que... 

 

“As lâmpadas são projetadas para durar milhares de horas quando elas 

poderiam fazer o mesmo por mais de cem anos, e um chip limita a vida útil de 

impressoras. É o que mostra o documentário ‘Comprar, Descartar, Comprar’, 

denunciando a obsolescência por empresas para incentivar o consumo.” *1+ 

 

Pessoalmente posso dar exemplo do notebook que uso para escrever este livro. 

Obviamente sua estrutura externa é plástica. Se ele cair de uma altura, digamos do 

nível da minha cintura, muito provavelmente o impacto será o suficiente para quebrá-

lo. “Coincidentemente” ele começou a apresentar problemas de superaquecimento 

logo após expirar os dois anos de garantia do fabricante. O cooler, às vezes, não 

funciona. O processador está cada vez mais lento. Mas podemos considerar outros 

bens. Logo ao lado do computador, em minha escrivaninha, há um copo com água. Se, 

por um descuido, eu bater no copo, o derrubando no chão, seu vidro fino irá se 

estraçalhar em inúmeros pedaços. A tinta externa de meu celular está toda 

descascada. Às vezes ele subitamente desliga-se. Todas as pilhas recarregáveis que 

usei até hoje “viciam” em pouquíssimo tempo. E a lista não tem fim. 
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Mas a obsolescência utilitária não para por aí. Ainda temos o problema de 

compatibilidade. Se a fonte de luz de meu notebook for extraviada terei de comprar 

outra, pois não há compatibilidade com outras fontes de marcas diferentes da qual eu 

uso. Se desejo assistir a um vídeo que baixei da internet na TV da sala, precisarei de 

um pen drive para colocar no aparelho de DVD, ou um cabo específico para isto. Mas 

preciso comprar um destes antes. Ok! Eu compro e descubro que ele não executa 

qualquer formato de vídeo. E o aparelho é um sistema fechado, ele não pode fazer 

atualizações. Ah claro! Se alguém possui uma coleção de DVDs terá apenas alguns anos 

para aproveitá-los ainda. O BluRay possivelmente tornará o DVD obsoleto como o VHS 

ficou. Aliás, se alguém tem uma coleção de VHS precisa manter em pleno 

funcionamento seu videocassete, pois este tipo de aparelho não é mais fabricado. Isso 

sem falar que as fitas mofam, pois não possuem tal proteção em seus designs. Ah é! 

DVDs e BluRays arranham, pois não são produzidos de forma a resistir desgastes em 

geral. 

E o que dizer sobre as tomadas? Quem vive em um país como o Brasil, do tipo 

“emergente” ou “em desenvolvimento”, uma hora ou outra vai se deparar usando um 

aparelho produzido no exterior. Ou seja, a tomada é de formato usado no país de 

origem. Então precisamos comprar adaptadores. Você coloca na tomada e o aparelho 

não liga. Ops! Ele queimou! O sistema elétrico da sua casa é de 220 V, mas o aparelho 

foi projetado para 110 V. Vai ter que comprar outro ou mandar arrumar. Mas digamos 

que isso não tenha acontecido, está funcionando perfeitamente. Supomos que seja um 

BluRay novinho ou o último videogame do momento. Você, ansioso, insere um disco, 

comprado em seu país e... Nada acontece. O aparelho é NTSC, mas o seu filme ou jogo 

é PAL-M. Sistemas diferentes, incompatíveis. De volta aos computadores, podemos 

também refletir sobre software. Sistemas operacionais e aplicativos novos a cada três, 

dois, um ano (ou ainda menos), pouco a pouco, geram incompatibilidade total entre si. 

Acho que você pode continuar a lista de situações sozinho: 

Pense, se todos os recursos disponíveis fossem eficientes (com compatibilidade 

universal e durabilidade “eterna”) como poderíamos continuar a vender, comprar, 

trabalhar e obter renda? Que tal alguns números? Segundo Giles Slade, no livro Made 

to Break, em 2004, cerca de 315 milhões de computadores pessoais foram colocados 
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no lixo, e em perfeito funcionamento. Em 2003, este número foi de 63 milhões. Em 

2005, mais de 100 milhões de celulares ainda em funcionamento foram para o lixo. 

Isto representa 50 mil toneladas de objetos abandonados somando com todo o resto 

que os já esperavam. [2] Acho que não preciso lembrar que parte da composição de 

computadores e celulares é tóxica, não? E estes números referem-se aos EUA apenas. 

Mantenha a proporção de população e poder de consumo no resto do mundo e os 

números sobem para além da imaginação. Por exemplo, 50 milhões de carros novos 

entram em circulação por ano. Mais de 400 mil televisões são vendidas por dia. [3] E 

mais de 1,5 bilhão de Coca-Colas são consumidas diariamente. [4] 

Ainda não é hora de verificarmos o que poderíamos fazer para termos a 

eficiência a nosso favor. Lembre-se que estamos analisando os sintomas. A ineficiência 

é o fundamento de “produzirmos para quebrar”. Ou seja, só estamos entendendo 

como e porquê a situação está deste jeito. Ainda mais à frente iremos estudar como 

superá-la. 

 

X. OBSOLÊSCÊNCIA PSICOLÓGICA 

Mas vamos falar do outro grupo de obsolescência planejada: a psicológica. Se o 

primeiro grupo pode ser assustador, este é ainda pior, pois a obsolescência psicológica 

trata-se de colocar fora o que ainda está funcionando para comprar algo novo 

somente pela novidade em si. Por mais extraordinário, ou estranho mesmo, que essa 

afirmação possa parecer, pense nas reais diferenças (as utilitárias) que existem entre 

os novos modelos anuais de automóveis. É praticamente nula. Historicamente a 

indústria dos carros foi a primeira a explorar a obsolescência psicológica, como 

apontado por Giles Slade: 

 

“A mudança anual de modelo, adotada por fabricantes de carros é um exemplo 

de [...] obsolescência psicológica. O termo refere-se ao mecanismo de mudar o estilo do 

produto de forma a manipular o consumidor à compra repetitiva”. [5, tradução nossa] 
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Esta estratégia de marketing se mostrou muito produtiva e... 

 

“Se tornou a regra entre as montadoras de automóveis americanas. E como a 

produção de carros era a bandeira da indústria americana, esta lição foi rapidamente 

reproduzida em todas as áreas da manufatura.” [6, tradução nossa] 

 

Ele continua explicando que “no início, estas mudanças anuais de modelos 

eram superficiais, numa perspectiva de engenharia, mas eram suficientemente 

significativas para os consumidores perceberem”. [7, tradução nossa] 

Embora suas palavras refiram-se aos EUA, podemos facilmente perceber o 

mesmo sintoma, em diferentes níveis, em qualquer país onde há o uso do dinheiro. 

Acredito que você mesmo possa citar pessoas que compram coisas, qualquer 

coisa, somente pela novidade. Sim, estamos falando do famoso consumismo. Quantas 

propagandas podemos citar que apresentam grandes novidades em produtos 

maravilhosos que, no fim das contas, são levemente diferentes do que já havia 

disponível? Slade diz que ao longo do século vinte... 

 

“As manufatureiras investiram em departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento cujas missões eram produzir ‘a próxima coisa melhor’ e, no processo - 

inevitavelmente - acelerar a extinção de produtos.” [8, tradução nossa] 

 

Analisaremos esta influência sobre o comportamento do consumidor mais 

profundamente no quarto sintoma. Para nós, por enquanto, o que importa é 

entendermos que a... 
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“Obsolescência psicológica foi uma estratégia desenvolvida para colocar o 

consumidor num estado de ansiedade baseada na crença de que qualquer coisa antiga 

é indesejável, disfuncional e embaraçosa, comparada com o que é novo.” [9, tradução 

nossa] 

 

Isso tudo pode soar para você como teoria da conspiração? Por favor, não leve 

para esse caminho, se for o caso. São apenas negócios. Vamos ver isto de mais perto. 

Não pense que é assim tão simples para empresas fazerem uso da 

obsolescência psicológica. Veja o que é ensinado a executivos de marketing em um 

livro da área. 

 

“Uma empresa com um produto bem-sucedido com forte participação de 

mercado confronta-se com duas ideias conflitantes. A primeira é a de que quer 

maximizar os lucros da linha de produtos existentes, concentrando-os nos pontos fortes 

atuais que prometem sucesso em curto prazo. A segunda ideia é a de que essa empresa 

- ou seus concorrentes - podem identificar oportunidades para novos produtos que 

atendem melhor às necessidades de certos segmentos. Se a empresa introduz um novo 

produto nesse campo, no entanto, ele pode ‘canibalizar’ as vendas dos produtos já 

existentes. Ou seja, pode enfraquecer as vendas de sua linha de produtos já 

consolidada e bem-sucedida. Mas, se a empresa recusa-se a introduzir o novo produto, 

ficará vulnerável aos concorrentes que lançarem tal produto e que poderão, assim, 

capturar suas vendas e sua participação de mercado. Frequentemente, quando novos 

segmentos estão emergindo e há vantagens de se adiantar no mercado, o fator-chave 

torna-se o tempo. Se uma empresa lança seu novo produto cedo demais, pode perder 

muita receita de sua linha existente; se o lança tarde demais, pode perder 

completamente a nova oportunidade.” [10] 

 

O que isso tudo nos diz? Temos que considerar que as empresas concorrem 

entre si para ver quem fica com o seu dinheiro. A consequência direta disso é uma 
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proliferação desenfreada de produtos similares competindo por espaços escassos no 

mercado. Veja que o livro citado alerta o executivo de como que a cada novo produto 

lançado é preciso considerar uma possível canibalização. Ou seja, a empresa precisa 

tomar o cuidado de não lançar um produto que danifique as atuais vendas de um 

outro produto já no mercado. Esta prática é sensível, pois a concorrência pode tomar o 

passo adiantado, caso haja hesitação. 

 

XI. A BIOGRAFIA DA OBSOLESÊNCIA 

Vamos ver o que é isso na prática. Ciclo de vida de produto, já ouviu falar 

disso? Pois então, em administração de empresas estuda-se que cada produto lançado 

no mercado passa pelas seguintes fases: introdução, crescimento, maturidade e 

declínio. Brevemente falando, trata-se do momento em que um produto é lançado, 

depois quando suas vendas começam a decolar (se obter sucesso), seguido de uma 

estabilidade financeira (geralmente é neste momento que o produto gera 

lucratividade) e então sair de circulação.  

Onde vemos isso? Ora, posso citar inúmeros exemplos, vamos pegar um 

bastante popular: o mercado de vídeos. Finja que estamos na década de 1980 e sua 

empresa lançou o videocassete. Estamos na introdução, a primeira fase. A minha 

empresa (concorrente sua) vê que seu produto está gerando uma boa receita e decide 

fazer o mesmo. E outras três também o fazem. O tempo passa e o videocassete torna-

se cada vez mais barato, pois todos nossos fornecedores têm suas receitas ampliadas, 

o que os permite nos venderem por menos custo. 

Agora estamos na fase de crescimento. Ao mesmo tempo em que compramos 

por mais barato, somos obrigados a vender o produto também por menos. Pois, se 

minha empresa não baixar o preço, a sua o faz. Não posso ficar de fora. 

Agora estamos na década de 1990. Nosso produto está na maturidade. Ou seja, 

quase todo mundo que poderia pagar por um videocassete já o fez. Mas nossos custos 

são fixos, mesmo que a obsolescência utilitária obrigue os consumidores a trocarem de 
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aparelhos a cada dois anos, o preço não pode ser aumentado por nós, empresários. 

Mas todos temos custos fixos e nossas lucratividades estão sob ameaça. 

O que acontece? Uma de nossas concorrentes resolve inovar e lança um novo 

sistema, o DVD. Essa novidade segue o mesmo caminho do ciclo de vida. E, ao mesmo 

tempo, o videocassete entra no declínio, a última fase do ciclo. 

Estas palavras estão sendo escritas em 8 de dezembro de 2010. Há muitos e 

muitos anos o videocassete desapareceu do mercado e o DVD é extremamente barato. 

Aos poucos, o BluRay está tornando-se cada vez mais popular. O ciclo não para. Dentro 

dele opera-se os dois tipos de obsolescência planejada. 

Perceba que, na economia monetária, os produtos a venda não possuem 

absolutamente nenhuma relação como nossa verdadeira capacidade tecnológica do 

momento presente. Aliás, deixe-me salientar isto: NENHUMA RELAÇÃO MESMO! O 

DVD não era o melhor que poderíamos criar naquela época, como humanos. Por favor, 

não seja ingênuo em acreditar que os produtos novos (portanto, mais caros) são as 

últimas novidades em avanço da tecnologia. É apenas uma questão de sobrevivência 

de acordo com o modo de funcionamento da economia monetária. Tudo é uma mera 

questão estratégica na competição do mercado global. 

Já estamos finalizando nosso assunto sobre este sintoma. Antes quero concluí-

lo clareando esta falsa percepção que o mercado deixa passar. Existe um estudo 

chamado curva de adoção. Em poucas palavras trata-se de classificar os consumidores 

em cinco diferentes grupos. O que define os grupos é o comportamento do 

consumidor frente ao tempo de compra dos produtos disponíveis no mercado. 

O estudo da curva de adoção aponta um grupo chamado pioneiros 

(innovators), que são aqueles indivíduos fanáticos pela novidade extrema. São 

indivíduos que se encontram em situações de comprar um produto em pré-venda, por 

exemplo. São pessoas que adoram a novidade pela novidade. No momento em que o 

produto se encontra no mercado, disponível a todos, o interesse some. O segundo 

grupo é composto pelos visionários (early adopters) que, como os do primeiro, adoram 

uma novidade. Contudo, estes conseguem se contentar em apenas ficar na fila, na 
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frente da loja, esperando ela abrir para comprar a novidade antes de todos. Estes dois 

grupos juntos é o que pode-se chamar de mercado adiantado, pois é uma considerável 

fatia que alimenta as vendas de produtos novos. Não preciso dizer que este grande 

grupo é o xodozinho das empresas, não? Pois eles estão dispostos a pagar qualquer 

preço. E nunca é barato. Qualquer bugiganga à venda é automaticamente comprada. O 

sucesso obtido com esta parcela do mercado serve como termômetro para o que vem 

em seguida.  

 

 

Figura 7F 

 

O grupo dos pragmáticos (early majority) são aqueles que aceitam uma 

novidade desde que esta já seja de uso comum e o preço suficientemente acessível. 

Pense nesse caso como pessoas comprando DVDs porque seu preço está ficando 

idêntico ao do videocassete. Além do mais, a maioria das locadoras possui uma grande 

quantidade de títulos de filme neste formato. Os conservadores (later majority) são 

bastante similares, porém possuem um poder aquisitivo significativamente menor. São 

pessoas pobres, por exemplo, que compram celulares em promoções, ou com planos 

extremamente acessíveis. Esta novidade, para o grupo, já está saturada há anos no 
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mercado global. Estes dois últimos grupos compõem a categoria mercado principal. 

Quando um produto está na maturidade é porque esta fatia do mercado está 

comprando sem parar. É neste ponto que as empresas começam a questionar-se se 

vale a pena lançar outra “inovação” tecnológica. 

Por último, e menos economicamente importante, estão os tradicionalistas 

(laggards), ou retardatários. São pessoas que só compram determinado produto 

porque é socialmente inevitável tê-lo. O telefone fixo é um bom exemplo. Quem não 

possui um telefone fixo estará totalmente fora de comunicação de longa distância. 

Não se trata de futilidade, um telefone em uma situação de emergência pode ser vital. 

Ou pense no celular e email. Hoje em dia, um jovem de classe média procurando pelo 

primeiro emprego terá dificuldades insuperáveis se não possuir uma (ou as duas) 

formas de comunicação. Seu currículo é só mais um na mesa do gerente de recursos 

humanos. Se o candidato não possuir celular e/ou email, talvez nem valha a pena o 

esforço em procurá-lo. Este grupo define o mercado atrasado. 

 “E como se relaciona a obsolescência planejada em todos estes grupos, 

Juliano?”, você pode perguntar. Acho que está claro agora que a economia monetária 

não possui absolutamente nenhuma prioridade em eficiência e avanço tecnológico. 

Seu foco é no dinheiro (acesso), não em recursos e necessidades. Como vemos na 

figura (fig. 7F), os três primeiros grupos são fundados pela obsolescência psicológica. 

Isto é mais do que evidente, pois estes grupos fazem suas recompras baseadas pela 

novidade do modelo, não porque o produto não funciona mais tecnicamente. Como 

diz Slade, esta fatia do mercado é manipulada de tal forma que os consumidores... 

 

“Tendem a valorizar o que é novo e original sobre o que é antigo, tradicional, 

durável, ou usado. A publicidade e outras estratégias de marketing têm ajudado a criar 

esta preferência incentivando a insatisfação com os bens materiais que já temos, e 

enfatizando o fascínio de bens que ainda não temos.” [11, tradução nossa] 
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Obviamente, para a segunda fatia, composta pelos conservadores e 

tradicionalistas, a obsolescência utilitária é o motor que os obriga a comprarem 

novamente. Eles não se importam com a novidade, o que importa é o produto 

funcionar e ser barato. Pois bem! As empresas têm o remédio certo pra esses 

consumidores retornarem às lojas: que tudo quebre logo! 

Vamos concluir este sintoma de nosso corpo social com uma citação de terceiro 

encontrada no livro de Giles Slade em que diz o seguinte: 

 

“Toda nossa economia é baseada em obsolescência planejada e qualquer um 

que consiga ler sem mover os lábios deve entender isso agora. Nós fazemos bons 

produtos, induzimos as pessoas a comprá-los e então, no ano seguinte, apresentamos 

deliberadamente alguma coisa que vai fazer esses produtos antiquados, desatualizados 

e obsoletos. Nós fazemos isso por uma sólida razão: ganhar dinheiro.” [12, tradução 

nossa] 
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Existem quatro categorias de custos a serem consideradas: empregados, 

serviços, matéria-prima e máquinas. Todas se associam aos custos fixos e variados. A 

soma destes dois tipos de custos chama-se custo total. 

A lucratividade acontece quando o dinheiro recebido (receita) é superior aos 

custos totais. O lucro é importante pois dá liberdade de escolha para que a 

organização (ou pessoa) aumente suas chances de sobrevivência imediata. Já que 

todos os recursos escassos são acessados por dinheiro, aquele que mais lucro tiver, 

mais chance possui de continuar a viver. 

As empresas todas se interrelacionam. Chamamos isto de cadeia de 

fornecedores. Isto é, como cliente, todo recurso escasso que chega à sua mão é 

proveniente de inúmeras empresas vendendo entre si. Todas as participantes precisam 

encontrar formas de gerar suas lucratividades. Se o cliente parar de comprar colocará 

em risco a vida de todos os empregados relacionados à cadeia. Mais uma vez, o fluxo 

monetário não pode parar. 

O menor uso possível de recursos diretos e/ou indiretos para satisfazer suas 

necessidades é uma forma de compreender eficiência na prática. Porém, se o corpo 

social organizar seus processos de forma eficiente, empregos serão cortados, o que 

coloca em risco a vida de pessoas. A eficiência está sempre em segundo lugar em 

relação à necessidade do fluxo monetário. Logo, não há razão econômica em resolver 

problemas eficientemente, apenas soluções paliativas e incompletas são valorizadas. 

A forma de garantir que as vendas nunca cessem é através do uso da 

obsolescência planejada, que se divide em dois tipos: utilitária e psicológica. 

A obsolescência utilitária se trata de recursos serem produzidos 

intencionalmente para quebrarem em pouco tempo. Incompatibilidade geral, matéria-

prima de baixa qualidade e designs ineficientes são algumas características 

recorrentes. 
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A obsolescência psicológica é o uso de incentivos para a compra orientada pela 

novidade em si, sem relação direta com parâmetros utilitários. Publicidade e 

lançamentos periódicos de produtos com mudanças superficiais são algumas 

características recorrentes. Consumismo e proliferações tecnicamente desnecessárias 

de recursos tangíveis são sintomas comuns. 

Neste corpo social uma coisa é clara: os recursos escassos à venda não 

possuem qualquer relação com nossa capacidade técnica, pois o que guia nossa 

economia não é o parâmetro eficiência, mas manter o fluxo monetário. 
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DDEESSEEJJAAMMOOSS  AA  EESSCCAASSSSEEZZ  

 

 

á esclarecemos que todos os recursos possuem uma etiqueta de preço e que, 

para podermos acessá-los, somos obrigados a procurar por um trabalho 

remunerado. Vimos há pouco que os preços cobrados pelos produtos vendidos 

por empresas precisam cobrir os custos totais e ainda criar uma margem de lucro. No 

entanto, saber isso não é o suficiente para entendermos porque os recursos valem o 

que valem, num sentido amplo da economia. Lembre-se que o foco de nosso corpo 

social é o acesso, o dinheiro. Lembre-se também que para podermos relacionar 

dinheiro com os recursos, estes precisam ser escassos. É por isso que não posso 

vender nem comprar ar ou o ato de caminhar, falar e dormir. Os exemplos podem 

parecer estranhos, mas tenho muita dificuldade em pensar em exemplos de recursos 

fundamentalmente gratuitos. Como talvez você possa ter percebido, este sintoma 

trata-se do mecanismo que usamos para dar e manter valor monetário aos produtos. 

 

Para entendermos isso, vamos começar com algumas perguntas. Por favor, responda: 

O que é mais caro? 

(   ) uma bolsa recém lançada da marca Victor Hugo 

 

(   ) uma bolsa sem marca feita por uma idosa em seu bairro 

 

Quem ganha o maior salário? 

(   ) um profissional com MBA na área de finanças gerente de um banco 

 

J 
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(   ) um profissional semi-analfabeto faxineiro no mesmo banco 

 

O que é mais caro? 

(   ) água engarrafada da marca Perrier 

 

(   ) água da torneira da sua casa 

 

O que é mais caro? 

(   ) um automóvel da marca Porsche construído sob encomenda 

 

(   ) um carro popular nacional que deixou de ser fabricado há cinco anos 

 

Por que a primeira opção é sempre marcada? Perceba que todas as segundas 

opções são mais abundantes que as primeiras. É uma regra simples. Se todos os 

produtos (e serviços) de nosso corpo social possuem obrigatoriamente uma etiqueta 

de preço, teremos muito maior facilidade em cobrarmos mais por algo raro, não? O 

mesmo vale para as pessoas, ou melhor, empregados. Se sou um profissional com 

qualificação muito superior à maioria, sou mais escasso, portanto posso cobrar mais 

pelos meus serviços, posso ganhar um salário maior. Como regra geral, em outras 

palavras, se há pouco daquilo que é ofertado, o preço tende a aumentar. 

No entanto, apenas a raridade da oferta em si não é fator o suficiente para 

justificar um preço mais alto. Por exemplo, eu, Juliano Moreira, poderia desenvolver 

uma habilidade extraordinária em memorizar números de telefones. Supomos que 

consiga memorizar mais de 350 novos números por dia. E sinto muito prazer em 

praticar esse desafio, pois gosto de saber até que ponto minha memória pode chegar. 

Porém, mesmo que essa minha habilidade possa chamar a atenção do mundo 

do entretenimento, passada a moda, poderia ganhar algum dinheiro com isso? Eu seria 

raro, o único do mundo, talvez. Qual serventia monetária poderia ter? Nenhuma. Aliás, 

imagino que você, possua inúmeras habilidades que lhe dão muito prazer em praticá-

las. São atividades e/ou habilidades que o destacam em relação à maioria (raro, por 
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assim dizer), mas que não geram retorno financeiro algum. Estou certo? Como 

obtemos muito prazer com estas atividades, as praticamos assim mesmo. Isso é o que 

chamamos de hobby ou passatempo. 

 

I. OFERTA E DEMANDA 

Mas então, por que aquela minha hipotética habilidade em decorar números 

não poderia gerar nenhum retorno financeiro para mim? Ora, posso ser raro, mas é 

uma habilidade totalmente inútil quando consideramos que podemos anotar números 

de telefone em uma agenda. Ou, ainda melhor, anotá-los em um computador. Esta 

máquina tem capacidade de anotar todos os números de telefone da humanidade sem 

dificuldade alguma. Então, por isso, ninguém em sã consciência pagaria pelos meus 

serviços em decorar números, sou inútil perto de outras opções disponíveis. Em outras 

palavras, eu não sou desejável. Não há demanda por meu serviço. 

Demanda! Esta é a palavra que precisamos explorar agora. O dicionário nos 

explica demanda como procura, e esta se relaciona com o ato de desejar. O que isso 

lembra? Vimos até agora termos como oferta, preço e demanda. Essas palavras soam 

familiares? Ora, estamos nos referindo à famosa lei de oferta e demanda, que diz algo 

como: se a demanda (intenção de comprar por parte dos consumidores) por um 

produto for alta e a oferta (intenção em vender por parte de empresas e outros) baixa, 

o preço tende a subir. Numa outra situação, se a demanda for baixa e a oferta for alta, 

o preço cai. [1] Estas duas situações opostas são o suficiente para nós. 

Vamos ver como funciona a primeira em termos práticos. Se eu tenho alguma 

coisa para vender e muita gente deseja comprar, posso colocar o preço nas alturas. 

Digamos que eu seja a única pessoa que possua esta coisa no mundo. Quanto menos 

dessa coisa eu tiver, mais caro poderei cobrar, pois nesse grande grupo de pessoas 

interessadas terão aquelas com maior poder aquisitivo que estarão dispostas a pagar 

qualquer preço. Um exemplo prático, mesmo que absurdo, seria eu roubar o quadro 

original da Mona Lisa. É o único do mundo (é escasso), posso cobrar praticamente o 

que desejar. Alguém irá pagar, uma hora ou outra. 
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Na outra situação temos o oposto, por exemplo, se estou vendendo alguma 

coisa que poucos têm interesse em comprar, não poderei cobrar caro. Não importa se 

minha oferta (a quantidade) seja abundante ou não, se tenho um público consumidor 

desinteressado, serei obrigado a colocar o preço mais baixo possível. Um exemplo 

prático, e também absurdo, seria a tentativa de vender geladeiras no pólo sul. Não 

importa quantas pessoas morem lá, simplesmente elas não estarão dispostas a pagar, 

por mais barato que seja, pelo meu produto. Afinal, o frio é abundante. 

Portanto, para um recurso, na economia monetária, obter o maior valor 

financeiro possível, é preciso que ele seja escasso e o público consumidor o deseje 

muito. Pense nas perguntas que fiz para você lá no início. De modo geral, os 

consumidores possuem uma demanda (um desejo) muito grande (abundante) pelas 

bolsas da Victor Hugo. Mas estas bolsas, perto de outras sem marca alguma, são 

escassas. A Victor Hugo vende por mais caro enquanto todas as demais genéricas, pelo 

mais barato possível. 

O mesmo vale para a água engarrafada Perrier e a água encanada da sua 

torneira. Considere que se todas as fontes naturais de água doce fossem limpas (como 

lagos, rios, poços, etc.) e também as naturais de água salgada fossem facilmente 

dessalinizadas, toda água do mundo seria abundante. Acho que não preciso dizer que 

esse é um dos recursos mais importantes paras os seres vivos, não? Ou seja, sua 

demanda é tão grande quanto a quantidade de animais, plantas e outros seres vivos 

sob a face da Terra. Frente a toda esta demanda, se a sua empresa, leitor, vende água 

engarrafada, qual o interesse em limpar as fontes naturais? Qual o seu interesse em 

dessalinizar? Qual seu interesse pela abundância? Nenhum. Pois você perderia sua 

fonte de acesso restrito. E como poderia continuar vivendo sem dinheiro, não é 

mesmo? 

E a história é idêntica para o carro produzido artesanalmente pela Porsche, de 

grande demanda e pouca oferta, contra o carro fora de linha, abundante. O que é mais 

fácil vender? O primeiro carro todo mundo deseja, então cobra-se caro. O segundo, 

quase ninguém, então cobra-se barato. Para o primeiro, tem fila de espera para ser 
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atendido. Para o segundo, há uma multidão tentando vender um automóvel similar em 

classificados de jornais, por exemplo. 

E, por último, os dois empregados do banco. Um dos profissionais possui uma 

formação que classifica seu conhecimento como escasso. O outro é pobre e sem 

instrução formal, portanto abundante. Agora, no final de 2010, somos, 

aproximadamente, 7 bilhões de humanos. Mais de 50% da humanidade compartilha 

esta categoria que pouco vale monetariamente. Digamos que este banco está 

inaugurando uma sede em uma pequena cidade do interior de um país qualquer. Abre-

se uma vaga para gerente geral e uma para faxineiro geral. Para a primeira vaga há 

somente dois candidatos em toda a cidade. Para a segunda, cerca de 350. O banco 

jamais pagaria um salário baixo para a primeira vaga e um alto para a segunda. 

Simplesmente não faria sentido monetário. 

Ok, mas ainda falta um ponto importante. Por que os consumidores preferem 

comprar bolsas da Victor Hugo do que uma qualquer sem marca? A pergunta refere-se 

à intenção em comprar produtos de marcas famosas à desconhecidas (ou mesmo 

inexistentes). Ou seja, como se faz demanda? Como despertamos o desejo nas pessoas 

por uma coisa e não por outra? 

 

II. O QUE SABEMOS SOBRE QUALIDADE? 

O que estamos acostumados a pensar sobre o preço em nosso dia a dia? 

Geralmente associamos produtos melhores com preços mais altos, não? “Tal produto 

é o mais caro porque tem muito mais qualidade que os outros similares”. Você já deve 

ter escutado ou mesmo falado isso, não é? Ora, sejamos francos! Já vimos que os 

produtos a venda não têm absolutamente nada a ver com serem melhores ou piores. 

Os produtos “inovadores” no mercado simplesmente estão lá porque toda a linha de 

vendas atual já alcançou o estado de maturidade. A obsolescência planejada é o 

mecanismo que garante a circulação infinita da economia monetária. Nunca se trata 

do que é melhor ou mais eficiente, simplesmente é apenas uma questão de vender 
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algo novo. Perceba o destaque que fiz à palavra “qualidade”. Você sabe o que a 

administração de empresas diz sobre qualidade? 

 

Vamos ver isso começando com uma outra bateria de perguntas. Responda: quem 

gasta mais em propaganda? 

(   ) a Victor Hugo com suas bolsas mais caras 

 

(   ) a idosa de seu bairro com suas bolsas mais baratas 

 

Quem gasta mais em propaganda? 

(   ) a Perrier com sua água engarrafada mais cara 

 

(   ) o serviço municipal de tratamento de água da torneira da sua casa 

 

Quem recebe a maior verba em propaganda por sua proprietária? 

(   ) os automóveis por encomenda da Porsche 

 

(   ) o carro popular nacional que já não é mais fabricado há cinco anos 

 

De acordo com sua doutrina acadêmica, para profissionais de marketing e 

administradores de empresas, qualidade é vista como a satisfação do cliente em 

perceber o produto dentro de suas expectativas. O que isso quer dizer? Digamos que 

você, consumidor, tem uma expectativa de que o automóvel que acabou de comprar 

tenha uma aceleração de 0 a 100 Km/h em X segundos, tenha um consumo de 

combustível de tantos litros por quilômetro, necessite trocar o óleo a cada Y de 

estrada rodada, etc. Você começa a usar o carro e ele cumpre exatamente todas estas 

promessas. Para a empresa, você é um cliente satisfeito e o produto vendido tem 

qualidade. Em outras palavras, poderíamos dizer que qualidade é quando o cliente 

não sofre dissonância cognitiva. 
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Esse termo, na prática, pode ser explicado com o seguinte exemplo: um sujeito 

de classe baixa passa três anos economizando para comprar um notebook à vista. Ele 

vai a loja todo sorridente e efetiva a compra. Chega em casa todo ansioso para ligar e 

usar o computador. O aparelho liga, mas cerca de uns dez minutos depois, ele super 

aquece, pois o cooler está com um defeito, e a máquina subitamente se desliga. 

Perceba que o sujeito levantou um grande esforço (a economia de três anos) para 

obter o produto. Mas o produto quebrou sua expectativa, que era de, obviamente, 

funcionar perfeitamente. Ele sofreu uma dissonância cognitiva. 

 

III. DE ONDE VEM A NOÇÃO DE QUALIDADE? 

Mas perceba que temos um problema! Se a qualidade de um produto é 

simplesmente o cumprimento da expectativa que o consumidor possuía, então de 

onde vem esta percepção? Ora, de onde vem quase todas as informações sobre os 

produtos que conhecemos e compramos? Da propaganda! Agora responda o 

seguinte: 

 

Baseado no que vemos em todos os canais de comunicação de hoje em dia, qual o 

propósito da propaganda?  

(   ) informar de modo objetivo e imparcial as qualidades, características técnicas e 

limitações do recurso buscando a máxima satisfação de suas necessidades como ser 

humano tentando garantir que você não precise comprar repetidamente 

 

(   ) gerar desejo em comprar frequentemente o produto apelando para emoções 

subjetivas usando linguagem associada ao erotismo, poder, destaque, sucesso 

financeiro, entre outras vantagens pessoais 

 

Acredito fortemente que você marcou como resposta a opção de baixo. E 

então, o que temos em mãos? A qualidade é uma perspectiva subjetiva do cliente, e 

esta perspectiva é estabelecida pela propaganda. A propaganda é a principal 
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criadora de demanda. Se um produto possui demanda, é vendido em maior 

quantidade, portanto gera mais receita. Com a receita, pode-se investir em mais 

propaganda. E o ciclo não tem fim. O que isso significa? Se uma empresa pode instruir 

seu público consumidor de que o recurso que necessitam é escasso e muito 

importante para seu sucesso pessoal nesta vida social baseada em competição, as 

vendas podem continuar fluindo incessantemente. Considere os exemplos da bolsa, da 

água, do carro e de qualquer coisa à sua volta. 

 

IV. VOCÊ SUSTENTA ISSO 

Difícil de ver isso? Pense em você mesmo. Há algum interesse de sua parte que 

todas as pessoas do mundo possuam PhD em suas respectivas áreas de interesse? Sei 

que é um exemplo exagerado, só quero deixar claro o ponto. Digamos que você more 

numa cidade com apenas 80 mil habitantes. Você possui formação superior em direito, 

é advogado. O único da cidade. Toda vez que alguém precisa do seu serviço, você tem 

a liberdade de cobrar quanto quiser. Não há nenhum outro profissional do ramo na 

grande região. Digamos que um dia você acorde e subitamente todas as 80 mil pessoas 

também possuam um curso completo em direito. Você não é mais único. Seu serviço 

compete com todos. Sua oferta, ou melhor, você não é mais escasso, você não vale 

mais nada. Seria um pesadelo, não? 

 

V. NÓS DESPREZAMOS ABUNDÂNCIA 

Deixe-me contar uma situação que presenciei. Em uma certa aula do curso de 

administração de empresas, um professor contou um caso. A história dele era mais ou 

menos assim: 

 

“Uma certa mulher era micro-empresária no ramo de cogumelos. Ela era uma 

pequena fornecedora de um determinado tipo dessa especiaria. Seus clientes eram 

restaurantes de Porto Alegre. Uma vez, esta empresária teve que fazer uma viagem e 
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seu marido ficou tomando conta do negócio. Este marido, ao perceber uma coisa muito 

importante, veio até mim pedir um conselho profissional. O que o marido descobriu é 

que o negócio de sua esposa era o único da região que vendia aquele determinado tipo 

de cogumelo. Então o ajudei a explorar isso, afinal, esta pequena empresa encontrava-

se em uma privilegiada vantagem competitiva em seu mercado. O resultado é que o 

preço subiu e só os restaurantes mais ricos puderam continuar a pagar. Mesmo 

vendendo uma quantidade relativamente menor do produto, sua receita subiu muito 

mais”. 

 

Esta história serve para ilustrar uma teoria chamada de cinco forças de Porter. 

[2] Sem entrar em detalhes enfadonhos, esta teoria se resume em enxergar a empresa 

lidando com cinco diferentes tipos de relacionamentos de poder. São eles: os clientes, 

os fornecedores, os concorrentes, os novos entrantes e os substitutos. “O que isso 

tudo tem a ver com o sintoma que estamos estudando, Juliano?”. Vamos conferir isso. 

Apesar da teoria referir-se a empresas, perceba que é perfeitamente plausível 

substituir por você como um profissional. Vamos lá. 

A teoria diz respeito de como se dá o poder de barganha (de negociação ou 

persuasão) que a empresa possui com cada uma das cinco categorias. Vejamos, para a 

categoria clientes, a empresa terá maior poder de negociação se seu produto for 

escasso e muito desejado. Podemos usar esta última história como exemplo, os 

clientes (restaurantes) são muitos e desejam aquilo que é vendido, a produtora de 

cogumelos é a única disponível. Numa posição competitiva tão vantajosa ela vendeu 

por mais caro e obteve maior renda. Com mais renda, mais lucro, logo, maior poder de 

liberdade. 

A categoria fornecedores refere-se ao poder de compra da empresa. Pense no 

Walmart e centenas de pequenos mercados de bairro. Todas as empresas compram, 

digamos, Coca-Cola para revender. Trata-se de um fornecedor. O Walmart compra, 

mundialmente, bilhões e bilhões de engradados por ano, os pequenos mercados 

compram algumas dezenas, cada um separadamente. Se houver algum problema na 

produção da Coca-Cola, quem você acha que terá problemas em receber o 
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fornecimento? Acho que você já sabe, não? Portanto, em relação a fornecedores, uma 

empresa terá maior poder de negociação se seu volume de compras for maior do que 

os demais. Ou seja, para o fornecedor, vale mais aquele relacionamento escasso de 

grande volume do que os abundantes de baixo volume. 

Para a categoria concorrentes, a empresa terá mais poder de barganha se seu 

produto for mais desejado do que os dos terceiros. Pense na Pizza Hut e pizzarias 

concorrentes totalmente desconhecidas na mesma cidade. Qual delas os 

consumidores desejam mais? Se há maior demanda, pode-se subir o preço. Como se 

obtém demanda? Com propaganda e fluência social. Ambos recursos mercadológicos 

muito caros. Portanto, os concorrentes facilmente ficam nas mãos da empresa maior, 

pois ela possui mais poder de influência no mercado. O resultado é que a maior 

concorrente fica com quase toda a fatia de mercado enquanto as demais pequenas 

combatem pelo resto. Quanto mais escassa for a quantidade de empresas maiores 

em um setor, mais força estas possuem em suas áreas de negócios. 

Os novos entrantes referem-se a empresas que estão tentando entrar no 

mercado para competir. Voltemos à empresa que vende cogumelos para restaurantes. 

Se você achou esse negócio uma boa ideia e decidiu abrir uma empresa na mesma 

região, essa micro-empresária se sentirá ameaçada por você, obviamente. Para se 

proteger disso, ela precisa criar um relacionamento muito forte com seus atuais 

clientes para não os vir a perder depois que você iniciar suas vendas. Como isso poderá 

acontecer? Ela poderia criar um selo de qualidade para identificar seus cogumelos. Eles 

passariam a ser percebidos como únicos. Ou também ela poderia fazer um contrato de 

fornecimento exclusivo de três anos com todos seus clientes. São inúmeras as 

estratégias fornecidas pela doutrina acadêmica da administração de empresas. Em 

resumo, quanto mais escassa for as oportunidades para novos concorrentes, mais 

força as empresas atuantes possuem. 

Por último, temos os substitutos. Do ponto de vista de um consumidor, 

substitutos são aqueles produtos que ocupam o lugar daquilo que seria comprado. Por 

exemplo, você vai até o supermercado para comprar um pacote de massa, mas 

descobre que este recurso está em falta. Então você compra outra coisa. Digamos, 
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arroz. Neste caso, o arroz é um substituto da massa. E como se dá o relacionamento de 

empresas com substitutos? Pense, se você é sócio majoritário de uma grande 

companhia aérea em que a maior fonte de receita vem de voos domésticos, o que 

você iria achar de um projeto de construção de um trem bala que cobre exatamente 

onde você mais voa, sua maior fonte de receita? Substitutos são ameaças para seu 

negócio, para sua sobrevivência. Neste caso, um trem bala, mais veloz do que aviões, 

tornariam o translado mais eficiente. Só que mais eficiência é menos emprego na 

economia monetária. Então você e seus concorrentes se juntam para impedir que o 

projeto se concretize. Aquilo que você vende tem que PARECER mais abundante e 

financeiramente mais lucrativo do que possíveis substitutos. Do contrário, você 

poderá ficar sem acesso, dinheiro. Lembra-se da tríplice fundamental? Lembra-se qual 

é o oposto de abundância? Perceba que nosso corpo social, a economia monetária, 

precisa de escassez para existir. Mas a escassez é contrária aos nossos interesses. 

Quero acabar este sintoma com mais duas coisas. A primeira é uma indicação 

para você ver outra pessoa falando sobre o mesmo assunto. Procure na internet um 

vídeo chamado A História da Água Engarrafada (Story of Bottled Water) [3]. Annie 

Leonard resume muito rapidamente vários aspectos que vimos até aqui como nosso 

desejo por escassez e criação de demanda. Vale a pena assistir esse e os demais vídeos 

dela. 

A outra é uma citação. Você conhece um livro chamado A Estratégia do Oceano 

Azul? Este livro busca ajudar os executivos a como superar mercados saturados, 

quando demanda e oferta estão alcançando patamares semelhantes. Ou, do ponto de 

visto de ciclo de vida do produto, quando todos os concorrentes estão trancados na 

maturidade e passam por dificuldades em obter sucesso com estratégias inovadoras. 

Já sabemos o que acontece em tal situação. Temos um mercado saturado de 

competidores brigando por escassos clientes. O resultado dessa briga os autores 

chamam de oceano vermelho, pois é banhado pelo sangue dessa competição 

financeira. Segue um trecho de seus textos: 
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“À medida que a rivalidade se intensifica e a oferta supera a demanda, inicia-se 

a competição sangrenta e as águas azuis ficam vermelhas. Quando as curvas de valor 

se tornam convergentes, é hora de começar a buscar outra inovação de valor para 

desbravar um novo oceano azul.” [4] 

 

Apenas lembre-se, é você quem deseja a escassez. Não são as “outras 

empresas” ou os “outros profissionais”. Todos convivem neste mesmo planeta, lidando 

com os mesmos recursos para suprir as mesmas necessidades. Apenas reforço isso. 

Ainda vamos explorar mais este ponto. 
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Se todo recurso escasso possui uma etiqueta de preço, valerá mais aquele que 

é raro e muito desejado. Valerá menos o mais abundante e pouco desejado. Isto 

resume a lei de oferta e procura. 

Obviamente todos procuram estratégias para vender seus produtos (ou 

habilidades profissionais) por mais caro. Sendo assim, por exemplo, pessoas precisam 

ser raras e desejadas. Não há incentivo algum que todos humanos tenham acesso livre 

às mais avançadas educações / instruções. 

Para se criar demanda faz-se uso da publicidade. Como ninguém tem acesso à 

informações técnicas sobre os recursos, não há estranheza alguma por parte dos 

clientes de que os produtos à venda não representem o melhor que a humanidade 

possa produzir no momento. 

A noção de qualidade é uma equação oriunda da expectativa que o cliente 

possui sobre o recurso. Tal expectativa é informada pela publicidade. Não há caráter 

técnico em tal informação, apenas apelativo às inseguranças humanas. 
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ocê pode ter percebido um padrão nos três sintomas que vimos até agora: 

eles são cumulativos. E quanto maior torna-se nossa compreensão sobre as 

atividades de nosso corpo social, pior demonstra seu estado geral. Mas esta 

condição, o diagnóstico, iremos ainda analisar no próximo capítulo. É hora de 

verificarmos o último dos sintomas. Sem mistérios, já adianto uma informação: este 

não foge à regra, e é o mais grave de todos. 

 Em certo momento do capítulo sobre o sintoma “produzimos para quebrar” 

definimos brevemente o que é e como se obtém lucro, está lembrado? Caso tenha 

esquecido, por favor, releia. Também já temos mais do que claro como o foco da 

economia monetária está em manter a circulação infinita do dinheiro acima da 

eficiência e abundância dos recursos. Agora iremos verificar os mecanismos e algumas 

consequências nada agradáveis desta prioridade. 

 Sei que posso estar sendo repetitivo, mas preciso reforçar o propósito do lucro. 

Vimos que quanto mais dinheiro alguém tem, mais liberdade de escolha possui, e isso 

vale para empresas e indivíduos. Para empresas, o lucro é obtido através de receita, e 

esta é uma contrapartida do ato de vender. No caso de empregados, não usamos 

lucro, definimos como salário, e este é obtido como contrapartida do ato de trabalhar. 

Independente de nomes, o fato é que como todos os recursos possuem uma etiqueta 

de preço, quem tem mais dinheiro, mais facilmente garante sua sobrevivência no dia 

de amanhã. Reforçado isso, vamos seguir em frente. 

 

V 
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I. HUMANOS? QUEM SE IMPORTA? 

Deixe-me contar uma história. Certa vez minha namorada não estava bem de 

saúde. Seu problema não era grave, muito menos uma ameaça à sua vida, mas um 

incômodo bastante significativo. Sua garganta doía muito e sua voz estava fraca, quase 

desaparecendo. O que fizemos? Como pessoas comuns, procuramos por um recurso 

direto apropriado: assistência médica. Obviamente, para chegarmos até o local, 

fizemos uso de vários recursos indiretos, entre eles, o automóvel e seu combustível à 

base de petróleo. 

Ao nos aproximarmos da clínica de atendimento rápido, nos deparamos com 

uma rua repleta de carros. Não havia vaga nas proximidades. Então continuamos a 

consumir os recursos indiretos até encontrarmos um lugar apropriado para 

estacionarmos. Feito isso, nos dirigimos até a clínica. Ao entrarmos neste 

estabelecimento comercial nos deparamos com uma significativa fila de espera, apesar 

de sua propaganda afirmar pronto atendimento.  

Frente a essa situação de escassez de recurso direto, nós aguardamos, pois 

possuíamos demanda. Quando chegou a sua vez, minha namorada dirigiu-se até um 

recurso indireto do estabelecimento: a funcionária do caixa. Lembre-se que minha 

namorada estava ali para receber o recurso direto que precisava. Do que se tratou a 

abordagem da funcionária? Sobre qual seria a forma de pagamento. Ou seja, ela 

procurou conferir se a cliente tinha direito ao acesso restrito ao recurso direto escasso 

que a empresa ofertava. Ela informou que faria o pagamento através de seu plano de 

saúde. 

A clínica tem a política de receber primeiro e trabalhar depois. Então minha 

namorada iniciou o processo de pagamento. Mas, para sua surpresa, a funcionária 

informou que não foi possível completar a transação financeira. Aparentemente houve 

uma falha num protocolo administrativo da seguradora. Posteriormente confirmamos 

o caso, a seguradora não recebeu o atestado de matrícula em curso superior de minha 

namorada. Apesar dos pagamentos das mensalidades estarem em dia, o plano de 

saúde cortou o acesso restrito ao recurso direto escasso. O que aconteceu? Voltamos a 

usar o automóvel em busca de uma farmácia. Consumimos mais recursos indiretos até 
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nos aproximarmos de uma. Optamos pela automedicação, um caminho muito mais 

fácil, pois farmácias são mais abundantes do que clínicas. E remédios, apesar de caros, 

são mais baratos que uma consulta médica particular. 

Tenho certeza que você já passou por inúmeras situações relativamente 

similares. Se assistência médica fosse abundante, como todos os recursos indiretos 

que consumiram nosso dinheiro poderiam ter sido vendidos? Perceba que a 

necessidade de minha namorada só iria se satisfazer com o recurso direto da 

assistência médica. O que nunca aconteceu. O remédio foi uma solução paliativa e 

incompleta, sem contar o risco à sua saúde. Ou seja, de nada adiantou tudo o que 

fizemos. Mas gastamos bastante dinheiro com recursos indiretos. O combustível do 

carro e o remédio são os mais caros da lista. Curioso se pensarmos que a indústria do 

petróleo e a farmacêutica são umas das mais lucrativas do mundo. “O propósito de 

toda empresa é criar e manter clientes satisfeitos.” *1+ É o que podemos resumir das 

palavras de Peter Drucker, um dos gurus da administração de empresas. Para os 

postos de gasolina e farmácias esta máxima se concretizou. 

 O que podemos perceber disso tudo? Ora, “lucramos acima de tudo”, diz o 

sintoma. Ou poderíamos dizer que a prioridade é o lucro. Reflita: baseado no corpo 

social que temos no momento, o que aconteceria se os médicos daquela clínica 

resolvessem atender minha namorada sem cobrar? O que aconteceria se tivesse 

ocorrido diferente? Seria bom para minha namorada, com certeza. Mas há uma grande 

probabilidade de que os outros pacientes da sala de espera vejam isso e reclamem 

pela mesma oportunidade. Ok! Todos são atendidos grátis. E todos saem dali felizes 

para suas famílias e amigos contando como aquela clínica é solidária, pois ela trata 

pessoas, não apenas clientes. O que poderia acontecer no dia seguinte? Mais e mais 

pessoas, que ouviram falar da boa notícia, procuram pelo atendimento grátis. 

E então, que dilema os médicos se encontram, heim? Eles podem voltar a 

cobrar e correr o risco de um tumulto da multidão ou continuar com o atendimento 

grátis. Mas você sabe muito bem que a segunda opção é inviável. Sem mais cobrar, 

como a clínica poderia pagar por todos os seus recursos? As três categorias são os 

empregados, os serviços e as máquinas. Nada disso é grátis. A clínica precisa vender 
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seus serviços para que seus consumidores paguem pelos custos totais e ainda gerem 

uma margem de lucro. Simplesmente não há como não priorizar o lucro acima de 

tudo. A plena solidariedade, ou altruísmo, que eles poderiam tentar praticar, não pode 

ocorrer. Em outras palavras, médicos não podem ajudar pessoas, somente clientes. E 

isto não se restringe apenas à medicina, vale para qualquer outro recurso associado a 

etiquetas de preço. 

 Perceba o que está sublinhado na frase de Drucker. O que isso significa? Ora, 

cliente, ou consumidor, é aquele indivíduo que tem poder de acesso restrito para usar 

recursos escassos. Se você não pode pagar, você não tem serventia alguma para 

empresas, você não tem serventia para a economia monetária, você não tem serventia 

para a humanidade, do modo como ela ainda se comporta. Ou seja, podemos dizer 

que o propósito das empresas é ignorar as necessidades dos seres humanos, a menos 

que estes possuam acesso restrito para então se tornarem consumidores. “Mas, 

Juliano, existe assistência médica pública!”, você poderia dizer. Ok, é uma observação 

justa. Quando usamos o exemplo da saúde podemos facilmente cair nessa falácia. Em 

primeiro lugar, lembre-se que mesmo sendo público, o serviço não é grátis. A 

população o financia através de impostos. “Mas e os isentos?” Já conferimos isso 

também. Estamos falando em humanidade. Ou mantemos a perspectiva na 

humanidade toda, ou você estará perdendo tempo lendo este livro. Além do mais, há 

países que não possuem sequer serviço de saúde pública. Enfim, vamos verificar o caso 

assim mesmo. 

 Supomos que minha namorada fosse muito pobre, como seria a história? 

Provavelmente ela usaria o serviço de transporte público (recurso indireto acessível 

mediante pagamento) que é um ônibus com combustível fóssil para chegar a um posto 

de saúde. Aguardaria horas para então ser atendida por um clínico geral que 

diagnosticaria sua condição como consumidora, ou paciente (como alguns chamam). 

Supondo que houvesse necessidade de um atendimento de especialista, o processo 

continuaria. Agendada a nova consulta, ela teria que esperar o dia chegar. Acho que 

não preciso dizer que todos os dias o ônibus está presente, não? Chegado o dia da 

consulta, ela aguardaria mais algum tempo na fila e, quando atendida pelo recurso 

direto que precisava, seria informada que a cura depende do consumo de 



 

 

JULIANO 
MOREIRA 

SUA VIDA É UMA PORCARIA. E A CULPA É MINHA. 

72 

determinado remédio. Com a receita na mão, ela usaria mais uma vez o ônibus para 

chegar até a farmácia popular para comprar o remédio subsidiado pelo governo. Como 

na outra situação: “o propósito de toda empresa é criar e manter clientes satisfeitos.” 

 

II. NEM TODO CLIENTE É LUCRATIVO 

 Mas assistência médica não é o único recurso que um humano necessita. Há 

uma versão “facilmente acessível” de todos recursos diretos e indiretos que satisfaçam 

significativamente as necessidades de toda a população mundial? É óbvio que não! Se 

houvesse, como poderíamos continuar vendendo saúde, moradia, transporte, 

alimentação, educação, lazer, e tudo o mais para quem pode pagar diretamente? Se 

tudo que é necessário para a vida humana fosse eficiente e abundante, logo 

sustentável também, o dinheiro não teria valor algum. 

Podemos buscar mais fontes para sustentar esta precária situação social. Mais 

uma vez, veja o que executivos aprendem sobre como mensurar clientes. 

 

“O cálculo da rentabilidade do cliente é um passo importante para entender 

quais relações com clientes são melhores do que as outras. Com frequência, a empresa 

descobrirá que algumas relações com clientes não são lucrativas. A empresa pode 

até ficar melhor (mais lucrativa) sem esses clientes. Por outro lado, a empresa poderá 

identificar seus clientes mais rentáveis e ficar em posição de tomar iniciativas para 

garantir a continuação dessas relações.” [2] 

 

Os autores explicam melhor o propósito deste cálculo: 

 

“Uma citação comum nas empresas é algo assim: ‘tivemos um bom ano, e os 

negócios geraram 400.000 dólares de lucro’. Quando clientes são considerados, muitas 

vezes, utiliza-se uma média do tipo ‘tivemos um lucro de $2,50 por cliente’. Embora 
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essas métricas possam ser úteis, elas às vezes disfarçam o fato importante de que nem 

todos os clientes são iguais e, pior ainda, alguns não são rentáveis. Dito de maneira 

simples, em vez de medir o ‘cliente médio’, podemos aprender muito descobrindo o 

quanto cada cliente contribui para nossa base.” 

 

Eles avançam mais, há sugestões do que se fazer com cada categoria baseada 

na rentabilidade por cliente. 

 

“A rentabilidade geral da empresa pode ser melhorada tratando clientes 

distintos de forma diferente. Essencialmente, deve-se pensar em diferentes níveis de 

clientes: 

(1) Clientes de primeiro nível - RECOMPENSAR: Seus clientes mais valiosos são 

aqueles que você mais quer manter. Eles devem receber mais atenção do que 

qualquer outro grupo. Se você perdê-los, seus lucros serão muito afetados. Procure 

recompensá-los de outras maneiras que não seja simplesmente o rebaixamento de 

preços. Esses clientes provavelmente valorizam o que você faz e podem não ser 

sensíveis ao preço. 

(2) Clientes de segundo nível - DESENVOLVER: Os clientes intermediários - com 

lucros de baixos a médios - podem ser alvos de desenvolvimento. Trata-se de clientes 

que você pode tornar clientes de primeiro nível. Verifique as métricas de clientes [...] 

para compreender quais os clientes que têm maior potencial de crescimento. 

(3) Clientes de terceiro nível - DISPENSAR: A empresa perde dinheiro 

atendendo essas pessoas. Se você não consegue promovê-lo facilmente para os níveis 

mais altos de rentabilidade, deve considerar a possibilidade de cobrar mais pelos 

serviços que atualmente utilizam. Se for possível reconhecer esse grupo de antemão, 

pode ser melhor não adquirir esses clientes.”  [3] 
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Ou seja, nem ao menos basta uma empresa vender. Lembre-se dos custos 

variáveis. Às vezes o custo de atender um cliente não compensa a receita que será 

gerada. Se você não for um consumidor rentável, não vale nada. Quer um exemplo 

prático? Aproveitando o assunto na área médica, pense nos planos de saúde. Suponha 

que você tenha um filho pequeno. Você descobre que a criança tem uma doença 

muito grave. Se ela não receber atendimento hospitalar intenso, correrá altíssimo risco 

de perder a vida. Frente à necessidade natural de viver e permanecer saudável, seu 

filho não deseja uma morte evitável. Obviamente você também não. O que fazer? 

Bom, você não tem acesso o suficiente para obter os recursos diretos que seu filho 

precisa: o atendimento médico. Mas, através de um plano de saúde, o custo diminuirá 

o suficiente para você pagar. E aí? A empresa que vende este produto terá interesse 

em lhe atender? Seu filho é um custo alto que irá prejudicar os negócios. Esqueça o 

plano de saúde, você é um consumidor que não vale a pena receber atendimento. 

 

III. VOCÊ SUSTENTA ISSO 

Ei! Não devemos, de modo algum, sustentar ideias e pensamentos do tipo 

“como odeio essas empresas”, “como isso é injusto”, “eles são maus” e coisas do tipo, 

quando enfrentamos estas situações. Veja bem! Você faria (e faz) exatamente o 

mesmo, todos os dias. Quando está no supermercado fazendo compras, você compra 

todos os produtos de toda a loja? Obviamente não. Você compra somente o que 

precisa, certo? 

Digamos que você tenha uma lista de itens para comprar. Nesta lista há um 

quilo de arroz. Quando chega a hora de comprar este recurso, tipicamente você irá se 

deparar com muitas opções de arroz. 

 

Qual produto você irá comprar? 

(   ) o mais barato 

 

(   ) o mais caro 
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(   ) com a embalagem mais bonita 

 

(   ) o que sua mãe sempre comprou 

 

(   ) o de sempre, que você gosta porque é muito bom 

 

(   ) tanto faz 

 

 Não importa sua resposta. O resultado é sempre o mesmo. Se você compra um, 

é porque deixa de fora os demais. Se você comprar o produto de determinada 

empresa, o dinheiro que você entrega só irá beneficiar aquela empresa específica. As 

outras empresas deixarão de receber o seu poder de acesso. Logo, elas serão 

prejudicadas pela ausência de venda, não gerando renda. Sem esse dinheiro não 

poderão pagar por seus custos, o que coloca em risco o emprego de seus funcionários 

e todos os demais recursos diretos e indiretos e fornecedores envolvidos. 

A seguradora do exemplo anterior não pode aceitar todos os clientes 

interessados em seu serviço, pois ela possui um limite de custo que, se não for 

respeitado, irá prejudicar sua saúde financeira. Da mesma forma você não pode 

comprar todas as marcas de arroz que se oferecem para o seu dinheiro, pois há um 

limite financeiro a ser respeitado. 

“Mas isso não é uma exagero, Juliano? Eu não sou o único cliente do 

supermercado. Outras pessoas irão comprar as outras marcas.” Pois é, isso é verdade 

se você limitar a perspectiva somente em você. Mas, lembre-se, estamos tratando de 

humanidade e sua economia, uma visão reducionista como esta simplesmente não nos 

ajuda a entender como as coisas funcionam ao nosso redor. Um só cliente não compõe 

um mercado, nem uma economia, nem sociedade. 

Existe um famoso livro para administradores chamado Marketing de Guerra 

(Marketing Warfare). Seus autores defendem uma teoria que coloca os concorrentes 
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de determinados mercados em quatro posições diferentes. Estas posições relacionam-

se à participação em vendas que cada empresa possui. Os autores descrevem a batalha 

que as empresas travam entre si para conseguir a atenção do consumidor. De fato, 

eles ilustram que o campo de batalha acontece dentro da mente dos clientes. E uma 

das principais armas é a publicidade. 

Detalhes à parte, o cenário da guerra é comparado com um campo de batalha 

com uma grande montanha no centro. Em termos de guerra, o exército que está em 

cima da montanha possui a melhor perspectiva do campo. Ou seja, é a empresa que 

domina o mercado, a que possui o maior número de vendas. 

Vamos usar o mercado de refrigerantes como exemplo, pense na Coca-Cola e 

seu astronômico volume de vendas. A função do líder é defender seu posto no topo da 

montanha, sua grande vantagem competitiva. Mas no pé da montanha, tentando subi-

la, está a empresa que ataca diretamente o líder para tentar derrubá-lo e assumir a 

melhor posição. Pense na Pepsi. No chão do campo de batalha, encontra-se o terceiro 

lugar. Para esta posição a empresa assume um ataque de flanco. Ou seja, vende para 

um mercado específico, ignorado pela guerra entre a líder e a segunda colocada. Aqui 

sobra espaço para refrigerantes “sofisticados” como o Schweppes (embora ele seja 

propriedade da Coca-Cola, mercadologicamente trata-se de um concorrente). Por 

último, também no chão do campo, está a posição de guerrilha. Neste quarto lugar 

estão empresas pequenas que se agarram em mercados locais, pouco lucrativos para 

gerar interesse pelos demais combatentes. Você pode colocar qualquer pequena 

empresa local de sua região para esta posição. 

E o que isso tudo quer dizer? Ora, estas empresas estão todas brigando por sua 

decisão de compra como consumidor. No momento em que você compra um produto 

do líder, dá mais um voto de poder para a Coca-Cola manter sua posição de domínio 

quase absoluto. Quando compra da Pepsi, o segundo lugar, financia sua mais nova 

campanha de ataque à Coca. Comprando Schweppes ou a de produção local, você 

enfraquece Coca e Pepsi. A menos que você obtenha todos os recursos de que precisa 

sem pagar nada para ninguém, não há como não financiar a guerra. Todas as 

empresas precisam do seu dinheiro, mas somente uma irá conquistá-lo. As maiores 
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empresas do ramo usam todas suas ferramentas para influenciar sua decisão de 

compra. Como as pequenas não têm dinheiro para fazer o mesmo, sofrem a 

consequência de não vender. Como mostra esta teoria, quanto maior for uma 

empresa, maior a chance de manter vitória. Ou empresas pequenas nunca fecham por 

não terem mais clientes o suficiente? Responda: 

 

Quem tem mais chance de continuar no mercado se subitamente perder 25% dos 

clientes? 

(   ) Walmart 

 

(   ) mini-mercado de bairro 

 

 Perceba que o caso é o mesmo com seu filho hipotético precisando de 

assistência hospitalar. Seu filho é um cliente sem potencial, não é atraente para a 

seguradora, não preenche suas expectativas. Da mesma forma, um pequeno mercado 

de bairro não preenche suas expectativas para, por exemplo, fazer uma compra com 

muitas opções e preços mais baixos. Não se trata de você ser “mal” com o dono do 

pequeno mercado, você apenas não pode comprar tudo de todos. Não se trata da 

seguradora ser “má”, ela não pode ter todos como clientes. 

Vamos conferir uma última perspectiva sobre isto. Todos nós precisamos, ou 

precisaremos, de um emprego, um trabalho remunerado, certo? Obviamente você irá 

sempre procurar um trabalho com um salário razoável que pague pelo acesso a 

muitos recursos que você precisa. Já vimos que para isso acontecer é preciso que você 

tenha uma formação, alguma habilidade ou qualquer outro atributo que o torne 

escasso. E também vimos que é fundamental que haja demanda por esse trabalho. Ou 

seja, não basta você ser bom e raro, alguém tem que estar disposto a pagar pelo o que 

você faz. Perceba a ordem. Não se trata apenas de você preencher quesitos e ter 

vontade de ser produtivo, alguém tem que lhe dar a oportunidade. Ou seja, é preciso 

haver demanda por empregados. Isso é o que também chamamos de geração de 

empregos. 
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 Tudo certo até aí? Aparentemente sim. Mas deixe-me fazer uma pergunta. 

Peço que responda com a mais absoluta sinceridade. Se você não trabalha, peça para 

alguém responder. 

 

Se você pudesse ganhar um salário significativo com qualquer outra atividade (como o 

seu hobby), você deixaria o seu emprego atual? 

(   ) sim 

 

(   ) não 

 

IV. A PRODUTIVIDADE DAS MÁQUINAS 

Esta resposta ficará marcada, depois voltaremos ao assunto emprego. Agora 

precisamos levantar um ponto pertinente que esteve ausente até o momento: 

produtividade. “E o que isso tem a ver com o lucro acima de tudo, Juliano?”. Tem tudo 

a ver, meu querido leitor. Vamos conferir. 

O dicionário relaciona produtividade com o ato de criar, gerar e dar. Mas o que 

isso significa na economia monetária? Ora, produtividade refere-se a quantos recursos 

podemos produzir para buscar nossa satisfação. Como você muito bem sabe, não nos 

limitamos a somente recursos naturais. Também aproveitamos aqueles artificiais, ou 

seja, criados pelo humano, sejam diretos ou indiretos. Por exemplo, embora a água 

seja um recurso direto natural, um copo, uma jarra ou até mesmo o sistema de 

encanamento em sua casa, são recursos indiretos artificiais que facilitam a água matar 

sua sede. Mas podemos beber muitas outras coisas além de água. Um suco, por 

exemplo, é um recurso direto artificial, pois é criado pelo humano. Por mais simples 

que seja sua composição, tal recurso não se encontra disponível na natureza nesta 

configuração. Frente a isso, o que é produtividade? Produtividade é nossa capacidade 

em ampliar a quantidade de recursos diretos e indiretos à nossa disposição. 

Quando estávamos conferindo as três categorias de recursos que uma empresa 

precisa para sobreviver, comentei que as máquinas eram as mais importantes. Está 
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lembrado disso? Para retornar o conceito: máquina é qualquer composição feita por 

peças móveis. Ou seja, é praticamente tudo o que nos cerca criado por nossa própria 

capacidade humana. E o que tem a ver máquinas com produtividade e a priorização do 

lucro? Tudo a ver! 

Lembra-se da senhora que fazia bolsas sendo comparada com a Victor Hugo? 

Mesmo que você possa não entender do assunto, me diga: 

 

Qual a maneira mais rápida desta senhora produzir bolsas? 

(   ) usando suas próprias mãos 

 

(   ) com o auxílio de uma só agulha 

 

(   ) com o auxílio de uma máquina de costura elétrica 

 

Por que a resposta é a última opção? Quando consideramos a capacidade 

produtiva do ser humano com suas ferramentas mais primitivas apenas, a opção um, 

temos uma capacidade consideravelmente baixa. Ou até mesmo nula, em certos casos. 

Confesso que não entendo muito bem do assunto, mas acredito que seja quase 

impossível fazer uma bolsa usando as próprias mãos apenas. A máquina é capaz de 

aumentar inúmeras vezes a capacidade produtiva do ser humano. Não vamos nos 

estender neste assunto agora, temos muito mais a aprofundar sobre o funcionamento 

das máquinas na parte três deste livro. Por ora, nos interessa apenas associar 

produtividade com este último sintoma. 

 

V. AUTOMAÇÃO: UMA VANTAGEM COMPETITIVA 

 Vamos desenvolver esta associação através de um exemplo ilustrativo. 

Considere que somos, você e eu, concorrentes no mercado. Cada um de nós 

administra uma pequena empresa no ramo de jardinagem. Nós competimos na mesma 
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cidade. Aliás, nossas empresas são as únicas que existem na região. Também temos 

uma outra característica, temos ambos uma quantidade enorme de clientes, nossas 

agendas estão sempre completas. Nossas empresas são similares também em suas 

configurações, nossos recursos humanos são compostos por uma equipe de cinco 

funcionários e nossas máquinas são apenas uma tesoura de jardim para cada membro 

da equipe. Nosso serviço é apenas um: cortar a grama. Com nossa equipe e máquinas, 

demoramos ambos uma semana inteira para cortar toda a grama de nossos clientes. 

Todas as casas desta cidade possuem exatamente a mesma quantidade de gramado. 

Portanto, todos os clientes consomem sempre uma semana (cinco dias úteis) nossa 

para um atendimento completo. Sei que é um exemplo absurdo de tão simples, mas 

precisamos do exagero para ilustrar mais claramente. 

 É bom colocarmos alguns números no exemplo. O mesmo vale para as duas 

empresas: custo fixo de $ 1.000, custo variável de $ 500 por cliente. Se atendo até 

quatro clientes por mês, tenho um custo variável total de $ 2.000. O custo total da 

empresa é de $ 3.000 ($ 1.000 fixo + $ 2.000 variável). Como só consigo atender quatro 

clientes por mês (vamos fingir que são sempre vinte dias úteis mensais), tenho que 

cobrar $ 3.000/4 = $ 750 de cada cliente. Mas como precisamos de lucro, cobramos $ 

800. 

 Vamos seguindo em frente com nossos negócios sempre deste modo. Em um 

dado momento, aquele meu filho hipotético adoece. Como o plano de saúde nega nos 

atender, sou obrigado a pagar por um atendimento particular. De onde posso obter o 

dinheiro que preciso? O melhor caminho é pela empresa, minha única fonte de acesso 

restrito. 

Então percebo que se eu puder aumentar minha rentabilidade (receita) 

atendendo mais clientes, poderei ter mais lucro. Mas como posso aumentar minha 

receita? Posso contratar mais empregados e comprar mais uma tesoura para cada um. 

Mas isso aumentará muito os custos variáveis e não renderá uma produtividade que 

compense o desembolso, pois o tempo de corte de grama não diminuirá de cinco dias 

úteis. Então como posso cortar mais rápido a grama? 
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 Pesquisando em revistas de negócio, acabo descobrindo uma máquina nova: o 

cortador de grama elétrico. Compro uma dessas e treino meu melhor empregado para 

usá-la. A produtividade de minha empresa aumenta muito. Com uma equipe de cinco 

pessoas, com uma máquina elétrica e quatro tesouras, conseguimos finalizar o 

trabalho em três dias. Assim, meu número de clientes mensais subiu de quatro para 

seis. Como cobro $ 800 por atendimento, minha receita subiu de $ 3.200 para $ 4.800. 

 Você vê meu sucesso e, naturalmente, resolve copiar. Afinal, você está sob uma 

ameaça de perder terreno nessa competição, ainda que prematuramente. Você não é 

bobo em apenas esperar. Se você perder sua empresa, todos que dependem de você 

irão se prejudicar seriamente, incluindo seus empregados, fornecedores e família. Mas 

você é um empresário ousado. Ao invés de apenas imitar, vai ainda mais longe. Você 

compra uma máquina elétrica para cada funcionário seu. Seu atendimento agora é de 

apenas um dia. Os clientes adoram o seu serviço, pois é muito mais eficaz que o meu. 

Sua receita sobe de $ 3.200 para $ 16.000. Na medida que seu telefone toca cada vez 

mais, o meu toca cada vez menos. Afinal, se ambos serviços custam $ 800, porque 

iriam pagar por um que tome mais tempo? 

 O que eu faço? Não posso deixar a situação quieta. Meu filho poderá morrer e 

minha empresa falir. Tomo a mesma atitude que você tomou, compro uma máquina 

para cada membro da equipe e ainda baixo ligeiramente meu preço. Agora os clientes 

passam a dar preferência para mim, pois nossos serviços podem durar apenas um dia, 

mas o meu é um pouco mais barato. Você, ao perceber que seu futuro novamente está 

sob ameaça, procura no exterior alguma solução ainda mais inovadora. Você volta da 

viagem com uma máquina totalmente nova: a máquina de cortar automática. Esta 

máquina, além de cortar tão rápido quanto cinco elétricas, nenhum ser humano 

precisa operá-la. Como não são mais necessários, você demite quatro dos cinco 

funcionários. Seus custos variáveis vão de $ 500 por cliente para apenas $ 200. Sendo 

assim, os custos de sua empresa diminuíram de tal modo, que você pode colocar um 

preço mais baixo sem sofrer prejuízo qualquer, isto é uma vantagem competitiva (5 

forças de Porter, relação com concorrentes). Aliás, você coloca um preço mais baixo do 

que o meu, assim perderei todos os clientes que possuo (força de relação com 
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clientes). Como não posso competir com você em preço, pois meus custos são mais 

altos que o seu, minha empresa quebra. 

 Você apenas reagiu ao meu ato inicial. E eu, lá no início, apenas reagi à falta de 

acesso aos recursos necessários para meu filho. O plano de saúde, como não pode ter 

todos os clientes interessados, negou o atendimento. Eu busquei uma solução 

inovadora para aumentar minha receita. Perceba que a novidade tecnológica é apenas 

uma ferramenta de competição aguardando a melhor hora para servir como vantagem 

de negócio. Inevitavelmente eu comprometi a saúde de sua empresa. Você reagiu 

fazendo o mesmo. Como não podemos, nós dois, termos todos os clientes 

sistematicamente divididos, pois eles sempre buscam minimizar seus próprios custos, 

nossa competição acabou por tirar um de nós do mercado. E isto só pode ocorrer 

graças ao aumento de produtividade e diminuição de custos totais. Que, por sua vez, 

chega ao patamar máximo com a automação. 

 Mas, se mesmo que nenhum de nós viesse a quebrar, uma hora ou outra 

alguma empresa de fora tentaria nosso mercado. Como a cidade é pequena demais 

para os três, seríamos obrigados a seguir o mesmo caminho desta história que 

acabamos de ver. A automação é o destino inevitável da competição pelo aumento 

da produtividade com custos cada vez mais baixos. E, como ficou claro no exemplo, 

nossos aumentos de produtividade não possuíam nenhuma relação com eficiência e 

abundância. Muito pelo contrário. Se eficiência fosse priorizada, assim que as 

máquinas fossem inventadas, iriam direto para o uso das pessoas, e não guardadas 

como vantagens competitivas. Se abundância fosse valorizada, não usaríamos as 

máquinas para tornar nossas empresas únicas no mercado. Mas, enfim, ainda iremos 

mergulhar mais fundo neste assunto. Agora nos interessa entender o paradoxo que a 

automação gera na economia monetária. 

 

VI. EMPREGOS EM EXTINÇÃO 

 Todos precisamos de emprego, afinal, todo recurso possui uma etiqueta de 

preço. No caso do exemplo, quando sua empresa fictícia comprou a máquina 
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automática, você demitiu 80% de sua mão-de-obra. Ou você faria isso ou, em algum 

momento, eu acabaria fazendo (ou ainda uma futura concorrente), pois a automação 

diminui os custos e aumenta a produtividade. Isto é uma vantagem competitiva. Só 

que isto não é um mero exemplo, isto é a realidade diante de seus olhos. Deixe-me 

fazer uma pergunta. Responda sobre seu trabalho remunerado, caso você não 

trabalhe, considere seus planos futuros sobre isso: 

  

A qual setor da economia pertence o seu emprego? 

(   ) primário, a agropecuária 

 

(   ) secundário, a indústria 

 

(   ) terciário, o serviço 

 

 É o terciário, não é? Se não for, você pertence a uma parcela minúscula da 

população mundial. Vejamos, embora referentes aos EUA, esses dados refletem-se no 

mundo todo: em 1949, as máquinas faziam cerca de 6% da colheita de algodão no sul 

do país. Por volta de 1972, a quantidade de máquinas subiu para 100%. [4] Quando a 

automação atingiu o setor secundário, na década de 1950, 1,6 milhão de operários 

foram demitidos em nove anos. [5]  Em 1860, 60% dos empregados trabalhavam no 

primeiro setor, hoje são menos de 3%. [6] Em 1950, 33% dos trabalhadores estavam 

no setor secundário, por volta de 2002, reduziram-se para 10%. [7] Em contrapartida, a 

indústria metalúrgica, de 1982 a 2002, aumentou sua produção em 60%, enquanto que 

os empregados reduziram de 289 mil para 74 mil, uma queda de cerca de 75%. [6] 

Em 2003, a Alliancie Capital estudou as vinte maiores economias do mundo, 

entre 1995 a 2002, e descobriu que 31 milhões de empregos no setor secundário 

foram perdidos, enquanto a produtividade aumentou 30%. [8] Hoje, o setor de 

serviços é o maior responsável pelos empregos. Mas ele é saturado, ou seja, não há 

demanda para tantos candidatos procurando por salário (ou sobrevivência).“Embora 

haja mais pessoas trabalhando do que antes, o número de desempregados manteve-se 
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em uma marca sem precedentes de 195,2 milhões de pessoas em 2006”, [9] diz uma 

notícia sobre o desemprego no mundo. 

Lembre-se da escassez. Se é abundante uma população pobre e sem instrução, 

porque alguém pagaria um salário alto se candidatos à vagas não é o que falta? Você 

deseja submeter-se a empregos como atendente de balcão, gari, faxineiro, catador de 

lata, sucateiro, entre outros? Quem não tem acesso a níveis de instrução mais 

avançados (que são pagos, e muito caros), se vê obrigado a aceitar empregos mal 

pagos e desinteressantes. Aliás, poderíamos falar em subemprego, em tais condições. 

Nas palavras da Organização Internacional do Trabalho... 

 

“Ocorreram apenas avanços modestos nos planos para tirar da pobreza 1,37 

bilhão de trabalhadores que, embora tenham emprego, vivem com menos do 

equivalente a dólares por pessoa ao dia.” [9] 

 

Além de saturado, o setor de serviços também está tornando-se cada vez mais 

automatizado. Desde chancelas automáticas em estacionamentos e pedágios, até 

bancários sendo substituídos por caixas automáticos, atendimento por telefone com 

sistema eletrônico, compras pela internet dispensando vendedores ou lojas inteiras, 

etc. Pare para pensar. Comece a olhar para sua vida diária e questione se a pessoa que 

lhe atende não poderia ser facilmente substituída por uma máquina automatizada. 

Desde empacotadores de supermercado, até mesmo seus caixas, ou atendentes de 

cafeterias. Não há nada que estas pessoas façam que uma máquina não faria ainda 

melhor. Aliás, leitor, o seu trabalho poderia ser realizado por uma máquina muito bem 

projetada? 

Mas neste corpo social nós precisamos de emprego! Sim, precisamos. Mas se 

não automatizarmos, nossos concorrentes o farão! E, como vimos, temos que 

automatizar para ampliarmos nossas chances de sobrevivência na economia 

monetária. Perceba o paradoxo. Para vivermos neste corpo social, precisamos de 

emprego. Mas para aumentarmos nossas chances de sobrevivência, precisamos 
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aumentar nossas vendas. A melhor forma é aumentando a produtividade e diminuindo 

custos através da automação. Mas isso gera um desemprego proliferado. E quanto 

menos empregados houver, menor será o poder aquisitivo geral. Se não temos poder 

aquisitivo, não podemos comprar produtos. Se não compramos, não podemos vender. 

Se não vendemos, não temos para quem produzir. 

Isso nos leva a empregos cada vez mais mal pagos. E a pobreza e o subemprego 

crescem sem freios. Mas, além disso, reflita comigo: acabei de questionar você sobre o 

emprego dos vários atendentes que o cercam. Será mesmo que estes empregos ainda 

não foram automatizados para apenas manter alguém empregado? Não sei como é 

onde você mora, mas em Porto Alegre, onde atualmente me encontro, os ônibus 

públicos possuem um motorista e um cobrador. Ora, não vemos máquinas de 

refrigerantes por aí? Basta colocar o dinheiro e pegar a bebida. A máquina dá até o 

troco. Qual o motivo de ainda existir um cobrador no ônibus se não para manter seu 

emprego? 

 

VII. O MUNDO NÃO É PARA AS PESSOAS 

Vamos retornar ao relacionamento econômico que a automação e a prioridade 

em lucrar possuem. Esta tangente que o papel do emprego abre ainda será revista 

mais tarde. 

 Você sabe o que aconteceu durante a primeira metade do século vinte? Nossa 

capacidade produtiva aumentou estratosfericamente em escalas geométricas. Nós 

analisaremos historicamente este surgimento na parte quatro, a questão é que, pela 

primeira vez, em 200 mil anos de espécie humana, temos a capacidade de produzir 

mais do que podemos consumir. Mas nosso corpo social é a economia monetária. Ou 

seja, todo recurso é associado com uma etiqueta de preço, logo é tratado como 

produto comercial. Frente a uma superprodutividade o que podemos fazer? Vamos 

criar um super consumo! Para conferirmos isso melhor, precisamos retomar algumas 

questões referentes à obsolescência planejada. 
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 Como vimos, há dois tipos: utilitária e psicológica. Embora os produtos sejam 

feitos para quebrarem o mais rápido possível, a indústria não pode vendê-los já 

estragados, nem com prazos de validade perceptivelmente curtos. Como o 

consumidor não possui conhecimento algum sobre materiais, química, elétrica e 

ciência em geral, sua única fonte de conhecimento é a propaganda. Isso nos leva a 

situações em que, no dia a dia, ninguém compraria um notebook, por exemplo, que 

estragasse em três meses. Contudo, produtos deste tipo tornarem-se utilitariamente 

obsoletos em dois anos é aceitável, considerado normal e previsível. Mesmo assim, 

esta distorção sobre eficiência não é o suficiente. Como podemos produzir 

infinitamente mais do que a velocidade de obsolescência utilitária permite a recompra, 

precisamos apelar para a psicológica. 

 Como afirmado por Giles Slade, a... 

 

“Obsolescência psicológica faz parte de um complexo conjunto de estratégias 

empresariais pioneiramente adotadas na década de 1920 para enfrentar o desafio da 

superprodução, criando um mercado infinitamente renovável de bens” [10, tradução 

nossa] 

 

Ele também comenta que “a maioria das coisas não são projetadas para as 

necessidades das pessoas, mas para as necessidades da indústria em vender para as 

pessoas.” [11, tradução nossa] 

Vamos juntar isto às palavras do cientista social, Jacque Fresco: 

 

“Na cultura atual do lucro, nós não produzimos bens baseados nas 

necessidades humanas. Nós não produzimos casas baseados nas necessidades da 

população. Não produzimos comida baseados unicamente pela demanda, nem 

praticamos medicina exclusivamente para curar doenças. A maior motivação da 

indústria é o lucro.” [12, tradução nossa] 
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VIII. ARROGÂNCIA INEVITÁVEL 

Reflita comigo: se compararmos aquele gerente do banco e o faxineiro do 

exemplo que usamos antes, o que poderemos constatar? O gerente, perto do outro, é 

uma pessoa rica. Quem tem mais dinheiro para comprar produtos? Quem tem mais 

liberdade de escolha? Se ambos vão a um mesmo supermercado, o gerente tem 

praticamente toda a loja à sua disposição. O faxineiro possui uma faixa limitada por 

seu acesso restrito ser diminuto perto do gerente. Existem produtos ditos como 

“sofisticados”, exclusivos para quem pode pagar mais. São como símbolos da condição 

financeira superior para fortificar aos demais, que podem menos, como a liberdade de 

escolha está sendo exercida. 

Vemos isso na prática? Facilmente. Qual a probabilidade de uma pessoa rica 

como este gerente comprar um carro popular, ou até mesmo comprar uma casa num 

bairro dito pobre? É mínima. Quem tem dinheiro, tem o poder de escolha. Como 

vimos, as empresas priorizam quem mais pode pagar. Nada mais óbvio. A tendência é 

também você valorizar o emprego que puder pagar o maior salário ou um cliente que 

compre mais de você. 

 A obsolescência psicológica se alimenta desta estratificação social entre 

aqueles que possuem maior acesso restrito. Se todos os recursos possuem uma 

etiqueta de preço, quem possui mais dinheiro é socialmente mais desejado. Ou seja, 

vale mais o rico escasso, do que o pobre abundante. Este sentimento de arrogância é 

um subproduto inevitável da economia monetária, que é especialmente ampliado 

quando enfrentamos uma superprodutividade. Em outras palavras, uma empresa 

precisa produzir para vender. Quem mais pode comprar são os ricos. Como o consumo 

não pode parar, cria-se um elitismo consumista. Portanto, se sou rico, a economia me 

trata melhor, pois eu a sustento muito mais do que os pobres. Mas para eu 

demonstrar minha riqueza para outros, preciso comprar os produtos fundamentados 

na obsolescência psicológica, preciso possuir sempre a última novidade. 

Acho que podemos considerar alguns exemplos de produtos fundamentados 

por este mecanismo economicamente monetário. A moda talvez seja o carro-chefe do 

consumo do novo pela simples novidade. Quem pode comprar as roupas mais caras do 
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momento, identifica-se à economia como alguém com maior poder de acesso. Isto é 

socialmente tão forte que dificilmente encontraremos pessoas usando “roupas da 

década de 1980” em pleno 2011, por exemplo. Isto seria motivo de vergonha, afinal, 

tais roupas são “obsoletas”, “ridículas” ou mesmo “velhas e cafonas”. 

Praticamente todos os produtos possuem versões de “luxo”, desde carros tipo 

esporte, a relógios, celulares, casas, serviços de cabeleireiros, bairros inteiros, água e 

tudo o mais que pudermos inventar para manter o fluxo monetário constante. 

Lembre-se que nada disso reflete produtos da melhor qualidade. Este “luxo” todo é 

simplesmente uma parte da afirmação da estratificação social. Acho que não preciso 

lembrar de como isso é contra nossos interesses, não? 

 

IX. NADA ALÉM DE UM MECANISMO 

“Mas, Juliano, se temos uma superprodução, não poderíamos vender tudo a 

todos, mesmo com a obsolescência planejada?”, seria uma boa pergunta. Nós a 

veremos no próximo capítulo. O importante é entendermos essa aparente contradição 

que a superprodutividade pode gerar. A questão é que, sim, estamos produzindo, de 

fato, muito mais. Mas toda esta produção vai para o lixo. Recomendo que assista outro 

vídeo de Annie Leonard, A História das Coisas (Story of Stuff). [13] Ela irá comentar que 

praticamente tudo o que é produzido encontrará a cesta de lixo em até dezoito meses. 

É importante também citar Thorstein Veblen. É mais um esclarecimento de 

como nossa capacidade produtiva é simplesmente desviada para um foco 

contraproducente aos nossos interesses, em nome dos fundamentos da economia 

monetária. Ele disse: 

 

"Se a indústria de produção de um país fosse organizada como um todo 

sistemático, e fosse então gerenciada por técnicos competentes visando a maximização 

da produção de bens e serviços ao invés de, como atualmente, ser gerenciada por 

homens de negócios ignorantes visando a maximização dos lucros, o resultado da 



 

 89 

CAPÍTULO 7.4 LUCRAMOS ACIMA DE TUDO 

produção de bens e serviços excederia, sem a menor dúvida, a atual produção 

industrial por vários pontos percentuais." [14, tradução nossa] 

 

Para concluir, a lucratividade como valor acima de qualquer coisa, coloca até 

mesmo uma capacidade super produtiva como um mero mecanismo a manter o 

fluxo monetário incessante em nossa economia. É por isso que aquelas citações 

anteriores afirmam que produzimos para clientes, nunca para os seres humanos. Não 

importa o que as pessoas precisam, nosso único foco econômico é o dinheiro, o acesso 

restrito. Para a economia monetária, a exploração, produção e distribuição dos 

recursos, nos quais simbioticamente dependemos, são meras desculpas para sustentar 

o incessante fluxo de dinheiro. 

As pessoas possuem pesos econômicos diferentes de acordo com grau de 

participação financeiro. De fato, não se tratam exatamente de pessoas, mas 

engrenagens monetárias. Quem não possui peso financeiro o suficiente, nada vale 

nesta economia. Mesmo que sobre comida no mundo, ou todos os demais recursos, se 

você não tem dinheiro, não poderá pagar. Talvez não poderá estar por aqui no dia de 

amanhã. 
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O custo variável é um mensurador que coloca empresas em situações das quais 

às vezes não vale a pena vender para certos clientes, pela ausência de lucratividade. 

Assim, empresas não apenas ignoram humanos, mas são também obrigadas a 

dispensar clientes pobres. Clientes fazem a mesma discriminação quando compram 

produtos da empresa X e não da Y, pois o dinheiro é limitado, não há como dar este 

poder de acesso a todos os clientes e empresas (empregadores). 

Produtividade é a capacidade de ampliar recursos à disposição, de sair de um 

estado de escassez em direção a certa abundância. A máquina é a ferramenta que 

aumenta a produtividade, chegando a patamares mais elevados na automação. 

A automação é uma vantagem competitiva para os grupos nesta economia 

fundamentada na escassez geral. A automação corta custos da categoria empregados, 

logo aumenta a lucratividade da empresa. Nesta competição, as demais empresas são 

obrigadas a fazer o mesmo uso das máquinas. Do contrário, correm risco de fecharem 

e empregos cessarem. 

Hoje praticamente só há empregos disponíveis no setor de serviços. 

Globalmente falando nossa espécie é capaz de gerar mais recursos do que possui 

necessidades. Mas os empregos são escassos, e se trabalhadores são abundantes, os 

salários diminuem. Com salários baixos, o poder de compra diminui, logo há poucos 

clientes para quem vender. Este é um paradoxo que enfrentamos. Relembrando: esta 

economia não é voltada para o encontro das necessidades e recursos, mas em como 

manter o fluxo monetário (acesso restrito a recursos escassos). 

Economicamente vale mais aquele que maior acesso restrito tiver. Para ter 

reconhecimento social deste status o indivíduo deve gastar segundo seu poder de 

compra superior. O corpo social inevitavelmente torna-se orientado para o rico, a 

arrogância é uma consequência econômica, a causa é a sobrevivência, comum a todos 

nós humanos. 
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 chegada a hora de relacionarmos todos os sintomas que analisamos 

comparando com nossa lista de interesse. O que será o resultado? Não é 

nenhuma surpresa adiantar que não será muito agradável. Mas, ainda antes de 

chegarmos a este ponto, precisamos verificar mais algumas questões importantes da 

economia monetária numa perspectiva ampla. 

 

I. SOMOS BÁRBAROS OU CIVILIZADOS? 

 

Responda uma pergunta. Considere nosso corpo social e a maneira como você se 

relaciona com toda a humanidade, o planeta, além de todos os outros seres vivos. O 

que é você? 

(   ) um indivíduo bárbaro 

 

(   ) um indivíduo civilizado 

 

 Considere o que você respondeu comparando com o jogo de palavras que 

faremos agora. Pegando o dicionário, o que encontramos sobre bárbaro? É definido 

como “próprio de quem não é civilizado” e “rude”. Ok, temos um parâmetro 

interessante: podemos considerar civilizado e bárbaro como opostos. E o que é ser 

É 
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rude? Entre outros significados, temos “bruto, violento e perigoso”. Bom, ser bárbaro, 

então, é ser uma ameaça aos outros. 

 Agora vamos verificar a outra resposta. Civilizado é aquele “que se acha em 

estado de civilização.” Civilização é o “resultado dos progressos da humanidade na sua 

evolução social e intelectual”, além do “ato de civilizar”. Este, por sua vez, é “fazer sair 

do estado de barbaria” e também o ato de se “tornar civil, cortês, polido.” Civil é 

aquele “que respeita ao indivíduo (como membro da sociedade).” E o que é respeitar? 

“Sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém.” E o que 

seria então algo desagradável? Um “transtorno”, algo “importuno, inconveniente” e 

“em postura não favorável.” E favorável é aquele “que ajuda”, “que é benéfico”. Acho 

que podemos facilmente concordar que quem é favorável, pode também ser descrito 

como cooperador, afinal, cooperar é “operar simultânea ou coletivamente; colaborar.” 

E colaborar, “trabalhar em comum com outrem.” 

 Pois então. Somos bárbaros ou civilizados? Ora, temos conflitos entre nossa 

espécie, não temos? Temos ou não temos competição? Sim, temos! Competimos por 

uma vaga nas melhores escolas, nas faculdades, pela guarda dos filhos, para adotá-los, 

por um emprego, por uma promoção, pelo menor preço, pelo melhor serviço, por mais 

clientes, por espaço na mídia, por terras, e por aí vai. No dicionário, competir é “luta, 

rivalidade”. Luta é “disputa, combate, duelo”. E duelo é uma “contenda entre dois”, 

que por sua vez, significa “guerra”. Por final, guerra é a “inimizade declarada e luta à 

mão armada entre nações ou partidos”, também a “inimizade e atos de hostilidade 

entre famílias ou pessoas” além de simplesmente uma “oposição”. Quem faz guerra, 

faz violência. Este é um ato de hostilidade para com os outros. 

Leitor, sinto lhe dizer, mas você não é civilizado, você é um ser bárbaro. O seu 

bem estar depende da desgraça dos outros. Isso não é nenhuma exclusividade sua, 

todos nós humanos estamos sob a mesma condição. Inclusive eu, Juliano Moreira. 

Vamos entender isso melhor. 

 Nós não lutamos por tudo? Não lutamos por condições melhores de vida? Não 

lutamos por uma casa própria, por nossos direitos, pela educação de nossos filhos, por 

saneamento no bairro, por mais hospitais, por justiça social e qualquer outra coisa? 
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Ora, se lutamos, é porque há alguém ou algum grupo antagonicamente desejando o 

mesmo. Se isso acontece, é porque não há abundância para suprir as necessidades de 

todos. Ou seja, se não há emprego para todos, lutamos contra aqueles que desejam a 

mesma vaga. Se hoje vendemos mais, é porque alguém vendeu menos. Ora, clientes 

são finitos e, quando consideramos concorrência, são escassos. Quem vende mais, tem 

mais dinheiro. Sendo o dinheiro também escasso, não há para todos. Se está com 

você, deixou de estar nas mãos de outros. O resultado de curto prazo da luta, ou da 

guerra, é sempre o mesmo: um vencedor e um perdedor. Isto é ser bárbaro. Este 

comportamento agressivo é fundamentado na competição. 

Mas, como vimos, num estado de civilização, a situação é oposta. Se fôssemos 

civilizados, teríamos respeito generalizado, ou seja, não faríamos ou diríamos coisas 

desagradáveis a alguém. Nunca! Teríamos uma situação de ganho para todos. Quando 

um sujeito conquista um emprego, outros ficam de fora. Isto é, mesmo que sem 

intenção, fazer algo prejudicial a outro. Numa civilização, a base fundamental é a 

cooperação. E nós nunca testemunhamos isso globalmente. Entenderemos porque na 

parte quatro. 

 Você sabe o que é uma arma? “Nome genérico de todo o instrumento ofensivo 

ou defensivo” e também um “meio ou motivo de agredir.” Se é ofensivo, é para atacar 

alguém. Se é defensivo, é para proteger-se de ataques alheios. Isto é uma ferramenta 

de competição, de barbárie. Onde vemos armas? Com a polícia, nas ruas, com militares 

e na legislação. Pegue a constituição federal brasileira de 1988 e verifique o artigo 

treze, parágrafo primeiro e verá o seguinte: “são símbolos da República Federativa do 

Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.” Não sei quanto a outros países, 

mas com esta afirmação, o Brasil declara-se formalmente como uma nação de 

bárbaros. Armas na nação para quê?! Isto não é nada se não uma perspectiva de grupo 

lutando contra os outros. Veja o artigo quatorze: “a soberania popular será exercida 

pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos 

termos da lei”. No parágrafo segundo lemos: “não podem alistar-se como eleitores os 

estrangeiros”. Ou seja, temos nosso grupo homogêneo desse lado, defendendo seus 

interesses com armas, e os outros são inimigos. 
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Se cada indivíduo é uma célula social, uma nação poderia ser comparada a um 

órgão. Vamos fazer uma analogia com o seu corpo individual. Se suas células lutarem 

entre si, digamos que pelo alimento que vem do sangue, as que vencerem a batalha, 

sobreviverão. As perdedoras morrerão. Numa perspectiva de curto prazo, temos uma 

situação de ganha-perde. Se o cérebro, lutando por alimento contra o coração, vencer 

a batalha, numa perspectiva de curto prazo, será o vencedor. O que acontece com 

você como um todo? Na briga entre as células você poderá ter uma falência 

generalizada em, digamos, sua pele. Na briga por recursos, as células epidérmicas 

ficaram todas com fome. Sua pele secou, feridas se abriram e você morre de dor. Na 

briga entre os órgãos, sem o coração, todo o sistema deixa de receber sangue. Você 

morre em poucos segundos. 

O planeta é a casa de toda a espécie humana (e de tudo o mais, é claro), se 

indivíduos perdem na batalha do dia-a-dia, a derrota irá igualmente se alastrar por 

toda a sociedade. Ou ganhamos todos juntos, ou perdemos todos juntos. 

Simplesmente não há meio termo. Se hoje eu fui derrotado por você, amanhã você 

sofrerá minha vingança. Numa economia que precisa de escassez para sobreviver, 

acho que não preciso afirmar de como estamos criando constantemente desculpas 

para continuar esta guerra entre nossa própria espécie. Ou você não gasta dinheiro 

com segurança? Você tem alarme no carro? Grades na janela? Seguro de bens caros? 

Senhas? Portas com fechaduras? Quanto mais você ganhar, mais chama atenção 

daqueles que perdem direta e indiretamente para você: todos os humanos. 

 

II. COMO O DINHEIRO É CRIADO? 

E, juntamente com uma super produtividade, a economia monetária encontra 

seu ponto de colapso total quando o dinheiro já não possui mais nenhuma relação 

com a realidade. Para abrir este assunto, vejamos o que o economista Bernard Lietaer, 

em uma entrevista, uma vez afirmou:  
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“Enquanto livros sobre economia afirmam que pessoas e empresas competem 

por mercado e recursos, eu afirmo que na realidade eles competem por dinheiro - 

usando o mercado e recursos para tal. [...] a ganância e a competição não são 

resultados de um temperamento humano imutável [...] a ambição e o medo da 

escassez estão de fato sendo continuamente criados e ampliados como resultado 

direto do tipo de moeda que usamos. Por exemplo, nós podemos produzir mais do que 

o bastante para alimentar a todos, e definitivamente há trabalho o suficiente para 

todos no mundo, mas claramente não existe dinheiro suficiente para pagar por tudo 

isso. A escassez está em nossas moedas nacionais. Na realidade, o papel do banco 

central é criar e manter a escassez monetária. A  conseqüência  direta é que temos de 

lutar uns com os outros para sobrevivermos.” [1, tradução nossa] 

 

De onde vem o dinheiro? Baseado na dependência que você tem pelo dinheiro, 

acredito que deva ser um conhecimento comum, não?  E então, como ele é criado?  

(   ) baseado em ouro 

 

(   ) baseado em nada 

 

(   ) baseado em todo trabalho humano 

 

(   ) baseado em todo os recursos naturais 

 

É hora de deixarmos de acreditar em contos de fada e em historinhas de faz de 

conta. Dinheiro simplesmente é criado a partir do nada. Cada país, cada sistema 

interno, possui suas regras, no entanto um dos mecanismos mais comuns ocorre mais 

ou menos assim: para cada depósito que você faz em um banco comercial, 

empréstimos são gerados. Estes valores são gerados através de empréstimos ao 

público, em alguns casos, cria-se até nove vezes o montante original (às vezes muito 

mais). Ao retornar com o pagamento do empréstimo, o devedor deve pagar o valor 

original mais os juros. O problema é que o dinheiro em circulação pelo mundo, há 
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décadas, deixou de possuir uma relação com recursos reais (seja ouro ou outros). O 

dinheiro é simplesmente uma fantasia. O problema toma proporções maiores quando 

o pagamento do empréstimo ocorre. O dinheiro que deveria cobrir os juros 

simplesmente não existe na economia. 

Vamos visualizar isto de forma simplificada. Considere um grupo fechado com 

cinco pessoas. Uma delas representa o possuidor do dinheiro. Este sujeito faz um 

depósito no banco. Digamos que seja um valor de $ 1.000. Outro sujeito vai até o 

mesmo banco e assina um contrato para um empréstimo de $ 900. Este dinheiro o 

banco retirou dos $ 1.000 que possuía, de certa forma. 

“Como assim, Juliano?” Já veremos isto. Agora uma segunda pessoa vai ao 

banco e toma um empréstimo de $ 800. Da mesma forma, a fonte deste dinheiro 

também fora os mesmos $ 1.000 iniciais, de certa forma. Respectivamente uma 

terceira e quarta pessoa pegam emprestado $ 700 e $ 600. Temos um total de $ 3.000 

criados a partir de $ 1.000. Dinheiro é igual a dívida. 

“Peraí, Juliano! Que matemática é essa?!”, você possivelmente pode perguntar. 

Pois é isso mesmo. Apesar da política monetária variar entre países, o funcionamento 

é basicamente o mesmo: o banco pode emprestar até nove vezes o valor que possui 

em seus cofres. O fato é que, na verdade, os tomadores de empréstimo estão 

assumindo uma promessa de devolver o dinheiro que tomaram do banco, mas o 

dinheiro em si nunca sai de seus cofres. E este acúmulo de promessas pode ser até 

nove vezes maior do que o montante original. Em alguns países é ainda mais! 

E o que mais acontece? Aquele que emprestou o dinheiro para o banco recebe 

um pequeno juros pelo depósito, digamos que ele receba $ 10. Os demais circularam o 

dinheiro tipicamente entre si associando-o com produtos e serviços, exatamente como 

fazemos em nossas vidas cotidianas. Chegada a hora de pagar o empréstimo, o 

primeiro sujeito, que havia pego $ 900, deve pagar ao banco $ 990 (empréstimo mais o 

juros). Ele possui exatamente este dinheiro. Para os demais a situação é a mesma. O 

segundo sujeito paga $ 880 e o terceiro, $ 770. 
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Faça as contas e perceba que o dinheiro em circulação restante é de apenas $ 

360. Isto é o que a quarta pessoa possui em sua carteira. Mas sua dívida é de $ 660. Os 

$ 300 que faltam não existem. Ela simplesmente deverá falir. Na economia global, o 

dinheiro em circulação é sempre menor que o total devido, graças aos juros e a 

criação do dinheiro por empréstimo. Logo, mesmo que todas as pessoas, governos e 

empresas pagassem suas dívidas ao redor de todo o mundo, não haveria dinheiro o 

suficiente para cobrir isso tudo.  

Segundo a CIA, na lista de dívida externa de 197 países, apenas quatro estão 

isentos de obrigações com estrangeiros. Ou seja, 193 países estão devendo dinheiro 

entre si. Basicamente o mundo é uma gigantesca conta não paga. E não há dinheiro 

“real” o suficiente para pagar este compromisso. Qual o número? Ao final de 2010, 

esta quantia soma aproximadamente 58.642.820.188.000,00 dólares. [2] Citando 

Bernard Lietaer novamente: 

 

“Todos os bancos estão fazendo a mesma coisa quando emprestam dinheiro 

para o fazer existir. É por isso que as decisões tomadas pelos bancos centrais, como o 

Federal Reserv, nos EUA, são tão importantes - despesas com juros geram um custo 

que automaticamente determina uma grande proporção de falências necessárias. 

Assim, quando o banco confirma sua ‘credibilidade’, ele está verificando se você é 

capaz de competir e ganhar contra outros jogadores - se é capaz de extrair um segundo 

$ 100 mil, que nunca foi criado. E se você falhar neste jogo, você perde sua casa ou 

qualquer outra garantia que tenha comprometido.” [1, tradução nossa] 

 

III. O PARADOXO DO DINHEIRO 

Pense: se dinheiro realmente possuísse uma relação real com os recursos e 

capacidade de produção, ele valeria cada vez menos, tendendo ao zero absoluto. 

Vamos conferir isso com outro exemplo simplificado. Supomos que em uma época o 

melhor que poderíamos fazer era produzir roupas com apenas as próprias mãos, 

agulha e linha. Consideremos que uma pessoa trabalhava 5 horas por dia durante 5 
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dias para finalizar uma peça. Também considere que a única matéria-prima necessária 

era o algodão. Para mantermos a simplificação, o algodão é abundante e fica muito 

próximo onde o produtor se encontra. No final, a roupa era vendida por $ 100. Ou 

seja, neste caso, $ 100 equivalia às ferramentas e à mão-de-obra para concluir a peça 

de roupa em 25 horas. 

Com o tempo, esta pessoa passou a utilizar uma máquina de costura elétrica. 

Agora ela consegue produzir uma peça de roupa por dia. Ou seja, sua produtividade 

aumentou. Neste caso do exemplo, se $ 100 equivaliam 25h de trabalho, para uma 

camisa feita em 5h, o preço deveria ser de $ 20. 

E se criássemos uma máquina que dispense a mão-de-obra humana e ainda 

produza 25 peças por dia? Ora, a matéria-prima já era abundante, portanto grátis. Se 

produzirmos sem mão-de-obra humana, para quem pagaríamos? A peça de roupa 

simplesmente seria grátis. O dinheiro se tornaria obsoleto. Não haveria mais uma 

economia dependente da produtividade humana, pois estaria nas mãos da automação. 

Mas não vamos nos estender nisso. Preciso apenas que você perca esta ilusão 

sobre o dinheiro. Temos 200 mil anos, é mais do que hora de pararmos de acreditar 

em historinhas de faz de conta. Recomendo que você veja os documentários Dinheiro 

Como Dívida (Money as Debt) [3] e Os Mestres do Dinheiro (The Money Masters).  [4] 

Ambos explicam melhor sobre o processo de criação e valor. Mas talvez nenhum seja 

mais profundo do que o livro Web of Debt [5], de Ellen Brown, pois ela se empenha em 

acompanhar boa parte da criação do dinheiro numa perspectiva histórica. Acho que 

não preciso fortificar como é importante você entender deste assunto. Afinal, dinheiro 

cerca sua vida, não é verdade? Ou você obtém os recursos sem ele? Ou você pode 

dispensar a obrigação de manter um emprego? 

 

IV. MAIS DINHEIRO, MAIS DÍVIDA 

 E o que isso tudo significa? Temos uma superprodutividade, mas ainda 

baseamos nossa economia através de trocas com um intermediário, o dinheiro, que 

representa acesso restrito. O acesso só pode ser restrito se o recurso for escasso. 
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Quando os recursos tornam-se abundantes, através da automação, tal configuração 

deixa de fazer sentido, torna-se obsoleta. Quando temos mais do que podemos 

consumir, somos obrigados a manter ineficiência, escassez e insustentabilidade para 

poder justificar o uso do dinheiro. E a situação piora quando o próprio intermediário já 

não possui mais relação com recursos reais. Sendo o dinheiro criado por débito, 

quanto mais dinheiro, mais dívida. E o dinheiro, para manter valor, também precisa 

ser escasso. Se houver muito dinheiro em circulação, sua abundância o torna menos 

valioso. É mais ou menos como uma bolsa da Victor Hugo, se todas as mulheres do 

mundo possuírem uma, ela não será mais um artigo de luxo, não terá mais o mesmo 

valor de destaque. E como o dinheiro é criado por dívida, quanto mais criarmos, mais 

dívidas temos. Qual o resultado disso? 

Inevitavelmente, pessoas irão falir, sempre em um número crescente. 

Quando alguém perde tudo, torna-se pobre (quando não miserável). Alguém sem 

emprego, facilmente se submete a qualquer situação, por mais deplorável que seja, 

aceita condições mínimas de vida, humilha-se por qualquer chance de sobreviver. 

De onde vem, atualmente, a maioria dos produtos industrializados que 

consumimos? Onde há uma população abundante, pobre e com um mínimo grau de 

instrução para realizar tarefas repetitivas? China. Reflita: se você possuir uma 

manufatureira, obviamente terá que fazer uso de automação e corte de custos (ou 

mesmo que não possua uma, a regra vale para qualquer coisa). Você não iria implantar 

uma fábrica em um país rico, em que salários altos é uma exigência mínima. Pobres 

aceitarão qualquer migalha sua em troca da condição de permanecerem vivos em nível 

de subsistência, afinal, todo ser vivo suficientemente saudável deseja permanecer vivo 

e fará o que for preciso para tal. 

Quanto mais dinheiro em circulação, mais pobres criamos. Isso não é uma 

realidade. É como Lietaer disse, é um jogo. As regras dele nós já vimos, são os quatro 

sintomas. Perder neste jogo é perder a condição de ser vivo. Isto é o corpo social que 

compartilhamos entre os membros da nossa espécie. Você mora neste planeta, não? 

Então é sua responsabilidade também, pois você é um jogador ativo neste jogo social 

doentio que compartilhamos. 
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V. POBRES? NÃO PRECISAMOS DELES 

Você já ouviu falar do princípio 80/20? É uma constatação de que, quando 

aplicada em empresas, facilmente mensura-se que 80% da receita é gerada por apenas 

20% dos clientes. É como vimos antes, existe o grupo de clientes mais ricos, que são 

aqueles que mais compram. Este grupo, mesmo sendo muito menor que o resto, 

possui alta prioridade, pois é responsável pela quase totalidade do dinheiro que 

alimenta a saúde financeira de uma empresa. Isto não é uma regra absoluta, mas é 

uma configuração muito mais frequente do que talvez possamos imaginar. Procure se 

informar, caso você trabalhe em uma empresa, se o caso não ocorre por aí. Ou, se 

você é profissional liberal, se isso acontece com seu negócio. De qualquer forma, o que 

importa é que esta proporção de uma pequena parcela ser muito mais 

economicamente importante do que a esmagadora maioria está acontecendo em 

nosso corpo social. 

O Citigroup é uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo. Em 

16 de outubro de 2005, eles lançaram um relatório chamado Plutonomia. Por 

curiosidade, o dicionário define este termo como “tratado acerca das riquezas”. 

Contudo, segundo o site investopedia.com, o termo refere-se como... 

 

“O crescimento econômico que é alimentado e consumido pela mais rica classe 

alta da sociedade. Plutonomia refere-se a uma sociedade em que a maioria da riqueza 

é controlada por uma minoria cada vez menor; e, como tal, o crescimento econômico 

da parcela maior da sociedade passa a depender da decisão da minoria rica” [6, 

tradução nossa]. 

 

“Mas o que diz este relatório, Juliano?”. Logo no início, em seu sumário, é 

descrito o seguinte: “o mundo é dividido em dois blocos - a plutonomia e o resto. Os 

EUA, o Reino Unido e o Canadá são os pontos-chave da plutonomia - economias 

controladas pelos ricos.” *7, tradução nossa] 
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Também lemos: 

 

“O risco de investir em mercados com ‘desequilíbrios globais’ embutidos são 

injustificados. Na plutonomia, os ricos absorvem uma parcela desproporcional da 

economia e possuem um enorme impacto sobre números acumulados como as taxas 

de poupança, déficits em contas correntes, níveis de consumo, etc.” *7, tradução nossa+ 

 

Ainda mais, em certa passagem, podemos ler: 

 

“Em uma plutonomia não há tais animais como o ‘consumidor americano’ ou ‘o 

consumidor britânico’, ou mesmo ‘o consumidor russo’. Há os consumidores ricos, em 

pequeno número, mas desproporcionais na gigantesca fatia de renda e consumo que 

pegam. Há o resto, os ‘não-ricos’, a imensa maioria, mas que representam apenas 

pedaços surpreendentemente pequenos do bolo nacional.” *7, tradução nossa] 

 

O relatório é longo e continua em outras datas, mas vale a pena considerar 

uma tabela que representa a saúde financeira do 1% da população mais rica dos EUA. 

Em 2001, sua participação total da riqueza era de 39,7%. Neste mesmo ano, os 20% 

mais ricos, tiveram uma participação de 91,3%. Ou seja, 80% da população, os não-

ricos, brigaram por escassos 8,7% da riqueza que sobrou. E quando temos uma 

economia que relaciona recursos com dinheiro, percebemos que 80% das pessoas 

brigaram até a morte por migalhas, 8,7% dos recursos. 

Para aumentar um pouco a força neste aspecto, leia estas palavras publicadas 

em 1999 por Alex Fiuzza de Mello. 
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“Os países ricos, que representam apenas 15% da população mundial, 

controlam mais de 80% do rendimento global, sendo que aqueles do hemisfério sul, 

com 58% dos habitantes da Terra, não chegam a 5% da renda total. Considerada, 

porém, a população mundial em seu conjunto, os números do apartheid global se 

estampam com maior clareza: os 20% mais pobres dispõem apenas de 0,5% do 

rendimento mundial, enquanto os mais ricos, de 79%. Basta para isso pensar que um 

único banco de investimento, o Goldman Sachs, divide anualmente o lucro de US$ 2,5 

bilhões entre 161 pessoas, enquanto um país africano, como a Tanzânia, com um PIB 

de apenas US$ 2,2 bilhões, tem de sustentar 25 milhões de habitantes. A concentração 

[de riqueza] chegou ao ponto de o patrimônio conjunto dos raros 447 bilionários que 

há no mundo ser equivalente à renda somada da metade mais pobre da população 

mundial - cerca de 2,8 bilhões de pessoas.” *8+ 

 

Nós temos um corpo social em que uma minoria controla o acesso restrito de 

todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, os recursos tornam-se abundantes graças aos 

avanços da automação. Quanto mais formos capazes de produzir em grande 

quantidade, maior é o controle da minoria em gerar uma escassez artificial através de 

métodos intencionais de ineficiência. De mesmo modo, esta minoria distancia-se cada 

vez mais dos não-ricos. E é a velha história do pobre ficando mais pobre e o rico, mais 

rico. 

Que tal uma ajuda para visualizar isso? Considere que alguém muito rico decide 

fazer um novo investimento. Imagine qualquer negócio gigantesco e multimilionário, 

pode ser uma montadora de carros, uma indústria farmacêutica, uma plataforma 

petrolífera, uma produtora de água engarrafada, uma cadeia mundial de super 

mercado, etc. Seu dinheiro não é o suficiente para arcar com os custos. Então ele toma 

emprestado. Digamos que seu negócio entre em um país mediano e gera um enorme 

sucesso. Como não poderia isso acontecer? Seus produtos são os mais baixos do 

mercado, pois sua força competitiva é superiora a dos concorrentes. Lembre-se das 5 

forças de Porter. Todos os pequenos concorrentes locais possivelmente quebrarão. 

Empregos são perdidos, logo, os recursos não mais poderão atender necessidades. A 
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classe média daquela região fica feliz pela queda dos preços enquanto a classe mais 

pobre entre em guerra pelos cada vez mais raros empregos.  

Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, procure uma palestra 

documentada em vídeo chamada Patologia Social (Social Pathology), realizada por 

Peter Joseph. 

Em resumo, pouco importa que há cada vez mais pobres no mundo. A 

plutonomia possui um fluxo monetário com um volume grande o bastante para uma 

quase autossuficiência. A redução de seus custos é fundamentada na pobreza 

generalizada à volta deste escasso grupo. Quanto mais pobres houver, mais honrosas 

são as investidas em criação de empregos dos super ricos. Isto é um jogo insano no 

qual vangloriamos as migalhas dadas justamente pelo sistema que retira a fartura de 

comida e todos os demais recursos. Considere as próximas palavras, de Jacque Fresco: 

 

“Em um sistema monetário, o principal objetivo é o lucro: manter a vantagem 

competitiva e a continuidade dos negócios é tudo o que importa. Os problemas sociais 

e de saúde que surgem do desemprego em massa das pessoas que se tornaram 

obsoletas pela automação são considerados irrelevantes, se até mesmo forem 

considerados. Qualquer necessidade social que possa ser satisfeita é secundária 

perante a aquisição de lucro para o negócio. Se a lucratividade for insuficiente, o 

serviço será fechado. Tudo está subordinado ao aumento da margem de lucro para os 

acionistas. Não é do interesse de uma economia monetária se comprometer com a 

produção de bens e serviços para melhorar a vida das pessoas [...] Todos os sistemas 

econômicos do mundo - o socialismo, o comunismo, e até mesmo o nosso capitalismo 

de livre iniciativa - perpetuam estratificação social, elitismo, o nacionalismo e o 

racismo, baseados principalmente na disparidade econômica. Enquanto um sistema 

social usar o dinheiro ou a troca, povos e nações buscarão vantagens diferenciais 

através da manutenção de suas economias competitivas ou intervenção militar.” *9, 

tradução nossa] 
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Frente a isso, preciso fazer duas observações. A primeira refere-se à relação 

emprego/automação. Quando temos uma dependência pelo trabalho remunerado, a 

automação é um perigo para nosso dinheiro. A máquina, por ser infinitamente mais 

eficiente que o humano, é uma ameaça ao emprego, já que ela reduz custos de 

operação enquanto aumenta substancialmente a capacidade produtiva. Contudo, esta 

ameaça só tem fundamento na economia monetária, pois, como exaustivamente 

temos visto, o desemprego retira o acesso restrito para a obtenção de recursos 

escassos. Porém, peço que você faça uma ressalva a este assunto. Emprego e 

automação requerem uma atenção especial que ainda iremos dedicar. 

A segunda observação é de que estamos falando da economia monetária, não 

de capitalismo. O comunismo e o socialismo que vemos em prática por aí, não passam 

de sistemas com dependência do uso do dinheiro juntamente com os mesmos quatros 

sintomas em diferentes perspectivas. Pense nos países que hoje se declaram como 

economias que não a capitalista. Não há dinheiro, pobreza, classes sociais, poder, 

crime, guerra, destruição, sofrimento de igual natureza, mas com diferente 

justificativa? É por isso que desde o princípio deste livro, nunca me referi à economia 

como capitalismo. Nosso corpo social é um único no mundo, manter o foco no acesso 

restrito. Novamente, para o acesso ser restrito, os recursos precisam ser escassos. 

Quando encontramos uma superprodutividade, esta economia vira do avesso e se 

torna não apenas obsoleta, mas contraproducente aos nossos interesses. 

 

VI. NÓS DESPREZAMOS SUSTENTABILIDADE 

 E então? O que queríamos mesmo? O que era aquilo que nos tornava comum 

como seres vivos e membros de uma só família? Lembre-se que todos precisamos de 

recursos diretos e indiretos para satisfazer nossas necessidades. Fazer isso é a busca 

em preservar a própria existência com bem-estar. Retorne para o subcapítulo um do 

capítulo sete, confira as respostas que você marcou nas duas últimas perguntas. Se 

você optou por “mais acesso” (mais dinheiro), é preciso que perceba isto: não é de 

mais acesso restrito que precisamos. Se colocarmos mais dinheiro na economia, 
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aumentamos a pobreza! Ou seja, aumentamos ainda mais o problema! Por favor, não 

caia neste equívoco. 

Quando ampliamos a perspectiva individual de sobrevivência para toda a 

sociedade, sem a mais absoluta exceção, temos a nossa lista de interesse. Retorne a 

ela, vamos conferir se podemos concretizá-la dentro das regras de nosso atual corpo 

social. Infelizmente, não posso pegar os seus itens e verificá-los. Ao menos não através 

deste livro. Então vou me ater a alguns apenas que eu havia escrito. Mas isso não 

impede de você mesmo raciocinar sobre a possibilidade de praticarmos o que você 

escreveu dentro de nosso corpo social. Aliás, faça-me orgulhoso, questione isso! Faça 

algo por você e estará fazendo algo por mim também. Honre a inteligência de nossa 

espécie. 

 Mas antes de começarmos, peço que você se comprometa comigo e não fuja 

para pensamentos escapistas, como “isso é absurdo”, “não é bem assim”, “não tem 

como impedir tal coisa” ou até mesmo algo como “que bobagem, podemos resolver 

isso com mais leis/políticas/polícia/dinheiro” ou qualquer outra coisa relacionada aos 

atuais mecanismos sociais dominantes. Se você ainda busca conforto com tais noções, 

por favor, releia este livro até aqui. Talvez você não tenha entendido que seres 

humanos convivem todos entre si e que a economia é a maneira como produzimos e 

distribuímos os recursos entre nós. E também que o foco dela é o dinheiro, e não a 

abundância de recursos e eficiência, muito menos sustentabilidade (que ainda 

veremos) e tampouco as necessidades humanas. Trata-se de apenas vender para 

clientes. Não se sinta mal de a “ficha não ter caído ainda”. Talvez isso tudo pode 

parecer surpreendente ainda. Saiba que você pode contar com minha ajuda, afinal, 

não é sobre isso o que se trata uma família? Pois bem, seguimos em frente. 

Comecemos com o trânsito, ou melhor, com seus “acidentes”. A pergunta é: há 

interesse em nosso corpo social que acidentes fatais ou não, com ou sem lesão, 

deixem de ocorrer? Considere que um trânsito verdadeiramente seguro diminuiria 

uma boa quantidade de consumidores de seguros de vida. Como a morte no trânsito é 

uma ameaça consideravelmente grande à vida, boa parte que leva pessoas a pagarem 

mensalidades por tal serviço deixaria de existir. 
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E o mesmo vale para serviços hospitalares, de remédio, e outros. Sem mais 

lesões e mortes, os hospitais e clínicas, deixariam de faturar com milhares e milhares 

de clientes. E isso envolve o emprego de pilotos de helicóptero, motoristas de 

ambulância, paramédicos, médicos das mais variadas especialidades, psicólogos, 

enfermeiros, todos os demais empregados dos hospitais e de clínicas, assim como 

também uma queda no faturamento de todos os fornecedores de cada um destes 

participantes diretos e indiretos que dependem do dano físico e social da morte para 

sobreviver. O que inclui jornalistas, radialistas, emissoras de televisão e uma 

longuíssima lista de profissionais. 

Se não batermos mais os carros, além das mortes, iriam quase cessar a 

necessidade de serviços de mecânicos, chapeadores, eletricistas, etc. e todo o 

comércio que depende da venda de peças de automóveis. O governo deixaria de gerar 

uma substancial receita com multas. Com carros sem obsolescência utilitária, as 

compras cairiam para quantidades cada vez menores, só haveria recompra por 

motivos de obsolescência psicológica. Se as condições permanecerem estáticas, a 

economia perderia cerca de 50% do volume de vendas de carros. Ou seja, cerca de 24 

milhões de carros não seriam mais vendidos pelas montadoras todo os anos. O que 

prejudicaria toda a cadeia de milhares e milhares de empregos relacionados à 

produção e distribuição deste produto comercial. Além do mais, o processo de venda 

inclui concessionárias e todas as empresas de logística e também alfândegas gerando 

receita para o governo. 

A lista é enorme, mas acho que a condição está muito clara: nosso corpo social 

precisa que seres humanos quebrem os automóveis, que se machuquem e morram. 

Se você usa dinheiro, está ajudando isso a acontecer, por mais indireta que seja sua 

participação, você é cúmplice deste ato. Se isso cessar, sua renda poderá correr risco 

de acabar. E isso você não pode aceitar. Leitor, o seu bem estar depende do 

sofrimento dos outros. 

Vamos para a situação da preservação de nossa casa. Comecemos com a água. 

Que tal usarmos sistematicamente máquinas para dessanilizar água e distribuir a 

todos? Que tal projetarmos do zero todo nosso sistema de esgoto e lixo para não mais 
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poluir a água? É uma boa ideia, não? Afinal, água, juntamente com a luz solar, é o mais 

básico de todos os recursos. 

Como isso funcionaria em nosso corpo social? 16 de dezembro de 2010, 15h39. 

Aproximadamente 1,5 bilhão de humanos não podem beber água limpa. É um belo 

mercado de consumidores de água engarrafada, não é? Mas quem precisa dos pobres 

se os ricos sozinhos podem sustentar esta indústria? Se água potável for abundante, 

não podemos mais gerar renda. Além do mais, uma parte da receita dos hospitais 

também seria prejudicada, pois 2010 irá acabar com quase 5 milhões de pessoas 

mortas por causa da água. Isso sem falar das que estão apenas doentes, sofrendo 

enquanto alguém paga a conta do hospital. Quando você usa dinheiro, está ajudando 

a aumentar a sede no mundo. Você é cúmplice deste ato. 

E que tal usarmos fontes de energia limpas, afinal, todos nós sabemos o quanto 

é estúpido queimar combustível fóssil, não é verdade? Neste momento, cerca de 92% 

da energia que movimenta nossa economia mundo afora tem origem em fontes não 

renováveis. Fonte renovável significa abundância. Se a matéria-prima que uso para 

gerar riqueza for infinita, pela competição no mercado, terei que baixar a zero meu 

preço. Não podemos fazer isso em nosso corpo social. Quando você usa dinheiro, 

anula a chance de gerarmos abundância de energia para todos. Você é cúmplice 

deste ato. 

Mas também queremos o fim do crime monetário, não? Essa é fácil! Se o 

dinheiro é criado por débito, nunca teremos como pagar todas as contas. Já vimos isso 

muito bem. Cada dinheiro em circulação automaticamente coloca mais pobres na 

gigantesca base da pirâmide da estratificação social de nossa economia monetária. 

Porém, todos somos humanos. Se não temos como conseguir recursos de 

forma socialmente legítima, apelamos para a alternativa que sobra. E assim o crime 

não só se mantém, como cresce exponencialmente. Quando você usa dinheiro, está 

ajudando a aumentar a quantidade de roubo, corrupção, assassinato e os mais 

variados tipos de violência. Você é cúmplice deste ato. 
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Difícil de ver isso? Um estudo realizado entre 1990 e 1992 em populações de 

30 metrópoles (cerca de 80 milhões de pessoas), descobriu o seguinte: aumentando 

1% o nível de desemprego, obtemos um aumento de 6,7% em homicídios, 3,4% em 

crimes violentos e 2,4% de crimes de propriedade. Em números brutos, isto 

representou 1.459 assassinatos, 62.607 crimes violentos e 223.550 crimes de 

propriedade (o que inclui assaltos, furtos e roubos de veículos). Mantenha as 

proporções e considere uma população mundial de quase 7 bilhões de pessoas e você 

não terá motivos para solucionar problemas já que sua renda vem da venda de 

medidas paliativas, quando não da total negligência. 

Não sendo o suficiente, este mesmo aumento de 1% também se relacionou 

com um aumento de 5,6% de mortes cardíacas (35.307) e um aumento de 3,1% de 

mortes por derrame (2.771). Mais renda para a indústria da “saúde”. A pesquisa 

também descobriu que desempregados têm uma maior propensão a sofrer stress, 

alcoolismo, tabagismo, depressão e consumo de dietas pouco saudáveis. [10] 

Considere que mais de 1 bilhão de pessoas estão acima do peso ideal e mais de 

300 milhões são obesas. Um país, como os EUA, gasta mais de 200 milhões de dólares 

por dia com estas questões. Pessoas saudáveis não gerariam tal renda. E ao mesmo 

tempo mais de 20 mil morrem sem comida todos os dias. E ainda há cerca de 3 mil 

suicídios diários no mundo. Junte isso tudo com os mais de 10 bilhões de cigarros 

fumados diariamente [11] e, mais uma vez temos a situação de que quando você usa 

dinheiro está reforçando a perpetuação dos problemas. Você é cúmplice deste ato. 

 Permita-me a insistência: abundância, eficiência e sustentabilidade não 

possuem valor monetário algum. Portanto nosso corpo social rejeita qualquer 

possibilidade de solucionar problemas. Se problemas forem definitivamente 

resolvidos, não poderemos mais vender soluções paliativas incessantemente. 

 

VII. DINHEIRO E SUSTENTABILIDADE 

 Agora precisamos estudar a sustentabilidade. Deixamos para o fim este 

elemento da tríplice fundamental, pois precisávamos entender o corpo social como um 
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todo para chegarmos a esta perspectiva. Para começarmos, preciso que você retorne, 

caso tenha esquecido, ao capítulo dois e releia o que vimos sobre sustentabilidade 

naquele momento. É interessante resgatarmos este trecho: sustentabilidade é a 

capacidade de satisfazer as necessidades de todos os organismos sem comprometer 

com o funcionamento do meio em que se encontram. Ou seja, a satisfação de todos 

deve ser atendida. E essa perspectiva precisa considerar o mesmo patamar para todos 

aqueles que ainda virão a usar dos mesmos recursos. Nós temos isso neste planeta? 

Não esqueça de TODOS. Todos são quase 7 bilhões de pessoas. Se alguém é pobre, não 

tem acesso aos recursos que precisa. Em tal situação, temos uma sociedade 

insustentável. Simples assim. 

 Mas vamos considerar o que os órgãos formais têm a dizer sobre isso. Vamos 

rever o que a ONU define como pobreza: 

 

“Uma falta de acesso a recursos, emprego e renda, resultando em um estado de 

privação material. Sua definição foi recentemente ampliada para incluir a negação de 

oportunidades e escolhas para uma vida longa, saudável e criativa, dentro de um 

determinado padrão de vida de liberdade e dignidade.” *12, tradução nossa+ 

 

E qual é o quadro da pobreza neste momento? 

 

“A pobreza reivindica a vida de 25 mil crianças todos os dias. [...] Estima-se que 

cerca de 28% das crianças de países em desenvolvimento estão subnutridas ou 

atrofiadas. De acordo com dados sobre educação em 2005, cerca de 72 milhões de 

crianças em idade escolar no mundo em desenvolvimento não estavam na escola [...] 

Quase 1 bilhão de pessoas entraram no XXI sem saber ler ou mesmo assinar o próprio 

nome. Mais de 1 bilhão de pessoas, em países em desenvolvimento, não têm acesso 

adequado à água, enquanto 2,6 bilhões carecem de saneamento básico. A pobreza e a 

desigualdade estão intimamente relacionadas, e a desigualdade está aumentando em 

todo o mundo há décadas, tanto a nível nacional e internacional. Mais de 80% da 
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população mundial vive em países onde as diferenças de renda estão aumentando. Os 

40% mais pobres do mundo dividem 5% da renda global. Por outro lado, os 20% mais 

ricos ficam com 75% da renda mundial. A pobreza extrema não implica apenas ter 

necessidades materiais insatisfeitas ou subnutrição. É muitas vezes acompanhada por 

um estado degradante de impotência.” [13, tradução nossa] 

 

 Continuando, a ONU diz que, em 2010: 

 

“Cerca de 1,4 bilhão de pessoas ainda sobrevivem com menos de 1,25 dólar por 

dia, a linha de pobreza definida pelo Banco Mundial. Cerca de 1 bilhão sofrem pela 

fome. Quase 9 milhões de crianças morrem todos os anos antes de chegar ao quinto 

aniversário, centenas de milhares de mulheres morrem por complicações na gravidez 

ou durante o parto, e apenas a metade da população dos países em desenvolvimento 

tem acesso a saneamento básico, como banheiro ou vaso sanitário” *14, tradução 

nossa] 

 

 Quem precisa se importar com a quantidade de pobreza crescente se a 

economia monetária funciona sem eles? Das cem maiores economias do mundo, 51 

são corporações, apenas 49 são países. As vendas das 200 maiores empresas crescem 

a uma taxa mais rápida do que a da atividade global econômica. Entre 1983 e 1999, 

suas vendas combinadas cresceram de 25% para 27,5% do PIB mundial. 

Desconsiderando os dez países mais ricos do mundo, as vendas das 200 maiores 

empresas somadas é maior do que a economia global. 

As vendas destas 200, somadas, é 18 vezes maior do que a receita anual de 1,2 

bilhão de pessoas que vivem na pobreza (24% da população mundial). Enquanto as 

vendas das 200 equivalem a 27,5% da atividade econômica total, elas empregam 

apenas 0,78% da força de trabalho globalmente. Entre 1983 e 1999, o lucro das 200 

maiores cresceu 362,4%, enquanto o número de pessoas que empregam cresceu 

apenas 14,4%. 5% da força de trabalho das 200 maiores é empregada pela Wal-Mart, 
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uma empresa conhecida por uma política anti-sindical e uso generalizado de 

trabalhadores em tempo parcial, para evitar pagamento de benefícios. Esta gigante do 

varejo é a maior empregadora privada do mundo, com 1.140.000 funcionários, mais do 

que o dobro da segunda, a Daimler Chrysler, que emprega 466.938. 

Das 200, 82 são empresas dos EUA e 41 são japonesas. Das americanas, 44 não 

pagaram totalmente o imposto federal padrão de 35% entre 1996 e 1998. Sete dessas 

empresas nem ao menos pagaram o valor devido em 1998. Entre estas: Texaco, 

Chevron, PepsiCo, Enron, Worldcom, McKesson e General Motors. Entre 1983 e 1999, o 

total de vendas das 200 maiores, composto quase todo pelo setor de serviços, 

aumentou de 33,8% para 46,7%. Os ganhos foram particularmente evidentes nos 

serviços financeiros e de telecomunicações. [15] 

Toda a superprodutividade é voltada para manter o acesso restrito. Mas há um 

problema. Quem pode reagir, mesmo sendo pobre, fará uso da violência frente a essa 

situação desesperadora. E não me refiro apenas a guerras entre nações. Como já 

havíamos visto, você está em constante guerra contra tudo e contra todos. De outra 

forma, você não teria portas com chave. “Mas não estou sendo atacado, Juliano”, você 

poderia argumentar. Talvez não agora explicitamente, mas como foi dito uma vez, a 

“paz é apenas uma pausa entre guerras.” *9, tradução nossa+ É apenas uma questão de 

tempo até os sintomas da insustentabilidade o ameaçarem. Seja contra seu corpo, sua 

moral ou seu emprego. Ninguém é isolado da sociedade e seus mecanismos 

econômicos e políticos. 

 “Juliano, mas o que seria sustentabilidade em termos práticos?”, seria uma boa 

pergunta a se fazer. Para tal, precisamos mais uma vez da ajuda do físico Fritjof Capra. 

Ele projeta sustentabilidade a partir da autorregulação intrínseca do funcionamento da 

natureza. Com suas palavras: 

 

“Nós não precisamos inventar comunidades humanas sustentáveis a partir do 

nada; podemos moldá-las segundo os ecossistemas naturais, que são comunidades 

sustentáveis de vegetais, animais e microorganismos. Como a característica mais 
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marcante da ‘casa-Terra’ é a sua capacidade intrínseca de sustentar a vida, uma 

comunidade humana sustentável tem de ser feita de tal maneira que seus modos de 

vida, negócios, economia, estruturas físicas e tecnologia não prejudiquem a capacidade 

da natureza de sustentar a vida.” *16+ 

 

E é exatamente de forma oposta a isso que nosso corpo social se encontra. 

Para continuarmos a usar dinheiro, precisamos destruir nossa casa enquanto 

alastramos a pobreza e miséria como um câncer. Capra afirma que “nossos sistemas 

industriais complexos [...] constituem a força principal de destruição do ambiente 

planetário e, a longo prazo, a principal ameaça à sobrevivência da humanidade.” *17+ 

Ou seja, como Jacque disse, “o sistema monetário não aplica sempre os métodos 

conhecidos para melhor servir às pessoas e ao ambiente” *18, tradução nossa+ Isso é 

mais do que flagrante depois de tudo o que analisamos até agora. 

 De fato, sustentabilidade significa pobreza zero, poluição zero, desperdício 

zero. Ou, em outras palavras, uma sociedade voltada para a busca de soluções, e não 

a perpetuação de seus problemas. Mas com tantos zeros, não haveria espaço para o 

dinheiro, pois seríamos eficientes e geraríamos abundância (o que não devemos 

confundir com desperdício). “De onde vem esses zeros todos, Juliano?”, você pode 

querer saber. Capra explica que... 

 

“Na natureza, a matéria circula continuamente, e por isso o saldo total de 

resíduos é zero. As empresas humanas, por outro lado, usam recursos naturais, 

transformam-nos em produtos e resíduos e vendem esses produtos aos consumidores, 

que jogam fora mais resíduos depois de usar os produtos.” *19+ 

 

E ele continua: 
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“O princípio de emissão zero implica também, em última análise, um consumo 

material zero. À semelhança dos ecossistemas da natureza, uma comunidade humana 

sustentável usaria a energia que vem do Sol, mas não consumiria nenhum bem 

material sem depois reciclá-lo. Em outras palavras, não usaria nenhum material ‘novo’. 

Além disso, emissão zero significa poluição zero.” *20+ 

 

Mas como deixaríamos de depender de 92% de nossa energia por fontes não-

renováveis sem ganhar dinheiro? Simplesmente não há como, neste corpo social. 

Já estudamos a criação sistemática de pobreza pelo uso do dinheiro, mas qual 

seu impacto no planeta? Nas últimas quatro décadas, nosso consumo irracional de 

recursos cresceu numa velocidade cada vez mais acelerada. Hoje, estamos 

consumindo 50% mais do que a capacidade de renovação da Terra. E isto inclui 

recursos como terra arável, ar saudável, água potável e outros. O resultado dessa 

nossa atitude é a perda da biodiversidade global, que já chega a 30% nesse tempo. [21] 

Lembre-se disso tudo na próxima vez que alguma empresa vender um produto 

ou realizar alguma campanha com cunho “sustentável”. O simples ato de vender é 

insustentável. O simples ato de receber um salário é insustentável. Economia 

monetária e sustentabilidade são impossíveis de coexistirem, são conceitos 

profundamente antagônicos. É como alguém tentar subir para baixo. É uma 

contradição em termos. 

 Lembre-se que todos somos bárbaros, pois nossa sobrevivência e bem-estar 

depende da privação da mesma condição de outros seres humanos além da destruição 

de nossa única casa. Sustentabilidade, juntamente com abundância e eficiência criam a 

tríplice fundamental que torna possível a civilização. Apesar de que ainda veremos isso 

mais profundamente, uma breve introdução é mais do que pertinente. Retornemos a 

Capra: 

 

“A sustentabilidade não implica uma imutabilidade das coisas. Não é um estado 

estático, mas um processo dinâmico de coevolução. A definição operativa de 
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sustentabilidade exige que o primeiro passo do nosso esforço de construção de 

comunidades sustentáveis seja a alfabetização ecológica (ecoliteracy), ou seja, a 

compreensão dos princípios de organização, comuns a todos sistemas vivos, que os 

ecossistemas desenvolveram para sustentar a teia da vida. [...] os sistemas vivos são 

redes autogeradoras, fechadas dentro de certos limites no que diz respeito à sua 

organização, mas abertas a um fluxo contínuo de energia e matéria. Essa compreensão 

sistêmica da vida nos permite formular um conjunto de princípios de organização que 

podem ser chamados de princípios básicos da ecologia e usados como diretrizes para a 

construção de comunidades humanas sustentáveis. Em específico, há seis princípios da 

ecologia que dizem respeito diretamente à sustentação da vida: redes, ciclos, energia 

solar, alianças (parcerias), diversidade e equilíbrio dinâmico.” *22+ 

 

 Destes seis princípios, vejamos o que dois deles significam. Ciclos e alianças. 

Para o primeiro: 

 

“Todos os organismos vivos, para permanecer vivos, têm de alimentar-se de 

fluxos contínuos de matéria e energia tiradas do ambiente em que vivem; e todos os 

organismos vivos produzem resíduos continuamente. Entretanto, um ecossistema, 

considerado em seu todo, não gera resíduo nenhum, pois os resíduos de uma espécie 

são os alimentos de outra. Assim, a matéria circula continuamente dentro da teia da 

vida.” *23+ 

 

Ou seja, é aquilo que vimos desde o início do livro. Todos nós estamos vivos, 

portanto precisamos infinitamente da constante troca de energia e matéria entre 

nosso meio. Para isso acontecer, cada indivíduo deve estar saudável, pois todos 

compõem o conjunto social que é o ecossistema. Se todos os indivíduos (as células 

sociais) estão aptos a satisfazerem suas necessidades, o meio social alcança um 

patamar de igual condição. Ou seja, se queremos uma sociedade saudável, temos de 

ser todos, individualmente, igualmente saudáveis. Mas, como indivíduos, dependemos 
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do meio para sermos saudáveis. E assim temos uma interdependência entre todas as 

partes. Para o bem-estar ocorrer, é obrigatória uma economia fundamentada nos 

princípios sustentáveis da natureza. Ou seja, a exploração, produção e distribuição de 

recursos devem funcionar de modo o mais próximo possível à organização da 

natureza. E não há acúmulo, desperdício nem dinheiro na natureza. 

Os recursos precisam ser abundantes, assim todos podem se satisfazer sem o 

uso da competição (o que gera violência, estratificação de classe, uso e abuso de 

poder, etc.). Eles também precisam ser eficientes, ou seja, o menor uso possível de 

recursos diretos e indiretos no processo de satisfação, além da melhor qualidade 

possível, considerando as necessidades de quem se beneficiará. E a sustentabilidade é 

a garantia da continuidade desta condição saudável para o futuro e para todos os 

membros do presente. 

Quando se amplia a perspectiva para toda a espécie humana, temos que 

considerar a política e a economia (mente e corpo). Como Capra disse, o ecossistema 

não pode possuir qualquer forma de desperdício. Na prática, podemos traduzir isso 

como acúmulo de riqueza. Mas esta riqueza não se refere a dinheiro, pois ele é um 

acesso restrito que faz sentido apenas quando os recursos são escassos. Esta riqueza 

refere-se aos recursos em si, a aquilo que satisfaz nossas necessidades. 

Isto no leva ao segundo princípio: as alianças, parcerias, que significa o 

seguinte: 

 

“As trocas de energia e de recursos materiais num ecossistema são sustentadas 

por uma cooperação generalizada. A vida não tomou conta do planeta pela violência, 

mas pela cooperação, pela formação de parcerias e pela organização em redes.” *23+ 

 

Fica claro como esta diretriz é intimamente relacionada com a anterior. Ela 

pode ser resumida como a necessidade de uma sociedade civilizada, ou seja, baseada 

na cooperação incondicional. Mas praticamos exatamente o oposto, nós temos que 

competir em nosso atual corpo social, pois precisamos de acesso restrito para obter 
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recursos escassos. Não poderíamos esperar outra situação senão a prática do crime, a 

corrupção, a falta (ou distorção) de ética, prisões, assassinatos, uso e abuso de poder, 

indiferença e discriminação social, suicídios, vingança, depressão e todos os demais 

aspectos aberrantes que ainda nos assombram. Enquanto não houver tudo para 

todos, a violência será nossa norma. Quando temos que competir, não podemos 

evoluir como espécie, não podemos conviver como indivíduos. Jamais deixaremos o 

estado de barbárie enquanto usarmos um sistema econômico obsoleto e 

contraproducente, baseado no valor da escassez, como nosso corpo social. Além de 

ser um atentado ao funcionamento dinamicamente equilibrado de nosso único lar. 

 

VIII. SUSTENTABILIDADE E O ZERO 

 “Juliano, mas o que seria sustentabilidade em termos práticos?”, seria uma boa 

pergunta a se fazer. Para tal, precisamos mais uma vez da ajuda do físico Fritjof Capra. 

Ele projeta sustentabilidade a partir da autorregulação intrínseca do funcionamento da 

natureza. Com suas palavras: 

 

“Nós não precisamos inventar comunidades humanas sustentáveis a partir do 

nada; podemos moldá-las segundo os ecossistemas naturais, que são comunidades 

sustentáveis de vegetais, animais e microorganismos. Como a característica mais 

marcante da ‘casa-Terra’ é a sua capacidade intrínseca de sustentar a vida, uma 

comunidade humana sustentável tem de ser feita de tal maneira que seus modos de 

vida, negócios, economia, estruturas físicas e tecnologia não prejudiquem a capacidade 

da natureza de sustentar a vida.” *16+ 

 

E é exatamente de forma oposta a isso que nosso corpo social se encontra. 

Para continuarmos a usar dinheiro, precisamos destruir nossa casa enquanto 

alastramos a pobreza e miséria como um câncer. Capra afirma que “nossos sistemas 

industriais complexos [...] constituem a força principal de destruição do ambiente 
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planetário e, a longo prazo, a principal ameaça à sobrevivência da humanidade.” *17+ 

Ou seja, como Jacque disse, “o sistema monetário não aplica sempre os métodos 

conhecidos para melhor servir às pessoas e ao ambiente” *18, tradução nossa+ Isso é 

mais do que flagrante depois de tudo o que analisamos até agora. 

 De fato, sustentabilidade significa pobreza zero, poluição zero, desperdício 

zero. Ou, em outras palavras, uma sociedade voltada para a busca de soluções, e não 

a perpetuação de seus problemas. Mas com tantos zeros, não haveria espaço para o 

dinheiro, pois seríamos eficientes e geraríamos abundância (o que não devemos 

confundir com desperdício). “De onde vem esses zeros todos, Juliano?”, você pode 

querer saber. Capra explica que... 

 

“Na natureza, a matéria circula continuamente, e por isso o saldo total de 

resíduos é zero. As empresas humanas, por outro lado, usam recursos naturais, 

transformam-nos em produtos e resíduos e vendem esses produtos aos consumidores, 

que jogam fora mais resíduos depois de usar os produtos.” [19] 

 

E ele continua: 

 

“O princípio de emissão zero implica também, em última análise, um consumo 

material zero. À semelhança dos ecossistemas da natureza, uma comunidade humana 

sustentável usaria a energia que vem do Sol, mas não consumiria nenhum bem 

material sem depois reciclá-lo. Em outras palavras, não usaria nenhum material ‘novo’. 

Além disso, emissão zero significa poluição zero.” [20] 

 

Mas como deixaríamos de depender de 92% de nossa energia por fontes não-

renováveis sem ganhar dinheiro? Simplesmente não há como, neste corpo social. 
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Já estudamos a criação sistemática de pobreza pelo uso do dinheiro, mas qual 

seu impacto no planeta? Nas últimas quatro décadas, nosso consumo irracional de 

recursos cresceu numa velocidade cada vez mais acelerada. Hoje, estamos 

consumindo 50% mais do que a capacidade de renovação da Terra. E isto inclui 

recursos como terra arável, ar saudável, água potável e outros. O resultado dessa 

nossa atitude é a perda da biodiversidade global, que já chega a 30% nesse tempo. [21] 

Lembre-se disso tudo na próxima vez que alguma empresa vender um produto 

ou realizar alguma campanha com cunho “sustentável”. O simples ato de vender é 

insustentável. O simples ato de receber um salário é insustentável. Economia 

monetária e sustentabilidade são impossíveis de coexistirem, são conceitos 

profundamente antagônicos. É como alguém tentar subir para baixo. É uma 

contradição em termos. 

 Lembre-se que todos somos bárbaros, pois nossa sobrevivência e bem-estar 

depende da privação da mesma condição de outros seres humanos além da destruição 

de nossa única casa. Sustentabilidade, juntamente com abundância e eficiência criam a 

tríplice fundamental que torna possível a civilização. Apesar de que ainda veremos isso 

mais profundamente, uma breve introdução é mais do que pertinente. Retornemos a 

Capra: 

 

“A sustentabilidade não implica uma imutabilidade das coisas. Não é um estado 

estático, mas um processo dinâmico de coevolução. A definição operativa de 

sustentabilidade exige que o primeiro passo do nosso esforço de construção de 

comunidades sustentáveis seja a alfabetização ecológica (ecoliteracy), ou seja, a 

compreensão dos princípios de organização, comuns a todos sistemas vivos, que os 

ecossistemas desenvolveram para sustentar a teia da vida. [...] os sistemas vivos são 

redes autogeradoras, fechadas dentro de certos limites no que diz respeito à sua 

organização, mas abertas a um fluxo contínuo de energia e matéria. Essa compreensão 

sistêmica da vida nos permite formular um conjunto de princípios de organização que 

podem ser chamados de princípios básicos da ecologia e usados como diretrizes para a 

construção de comunidades humanas sustentáveis. Em específico, há seis princípios da 
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ecologia que dizem respeito diretamente à sustentação da vida: redes, ciclos, energia 

solar, alianças (parcerias), diversidade e equilíbrio dinâmico.” [22] 

 

 Destes seis princípios, vejamos o que dois deles significam. Ciclos e alianças. 

Para o primeiro: 

 

“Todos os organismos vivos, para permanecer vivos, têm de alimentar-se de 

fluxos contínuos de matéria e energia tiradas do ambiente em que vivem; e todos os 

organismos vivos produzem resíduos continuamente. Entretanto, um ecossistema, 

considerado em seu todo, não gera resíduo nenhum, pois os resíduos de uma espécie 

são os alimentos de outra. Assim, a matéria circula continuamente dentro da teia da 

vida.” [23] 

 

Ou seja, é aquilo que vimos desde o início do livro. Todos nós estamos vivos, 

portanto precisamos infinitamente da constante troca de energia e matéria entre 

nosso meio. Para isso acontecer, cada indivíduo deve estar saudável, pois todos 

compõem o conjunto social que é o ecossistema. Se todos os indivíduos (as células 

sociais) estão aptos a satisfazerem suas necessidades, o meio social alcança um 

patamar de igual condição. Ou seja, se queremos uma sociedade saudável, temos de 

ser todos, individualmente, igualmente saudáveis. Mas, como indivíduos, dependemos 

do meio para sermos saudáveis. E assim temos uma interdependência entre todas as 

partes. Para o bem-estar ocorrer, é obrigatória uma economia fundamentada nos 

princípios sustentáveis da natureza. Ou seja, a exploração, produção e distribuição de 

recursos devem funcionar de modo o mais próximo possível à organização da 

natureza. E não há acúmulo, desperdício nem dinheiro na natureza. 

Os recursos precisam ser abundantes, assim todos podem se satisfazer sem o 

uso da competição (o que gera violência, estratificação de classe, uso e abuso de 

poder, etc.). Eles também precisam ser eficientes, ou seja, o menor uso possível de 

recursos diretos e indiretos no processo de satisfação, além da melhor qualidade 
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possível, considerando as necessidades de quem se beneficiará. E a sustentabilidade é 

a garantia da continuidade desta condição saudável para o futuro e para todos os 

membros do presente. 

Quando se amplia a perspectiva para toda a espécie humana, temos que 

considerar a política e a economia (mente e corpo). Como Capra disse, o ecossistema 

não pode possuir qualquer forma de desperdício. Na prática, podemos traduzir isso 

como acúmulo de riqueza. Mas esta riqueza não se refere a dinheiro, pois ele é um 

acesso restrito que faz sentido apenas quando os recursos são escassos. Esta riqueza 

refere-se aos recursos em si, a aquilo que satisfaz nossas necessidades. 

Isto no leva ao segundo princípio: as alianças, parcerias, que significa o 

seguinte: 

 

“As trocas de energia e de recursos materiais num ecossistema são sustentadas 

por uma cooperação generalizada. A vida não tomou conta do planeta pela violência, 

mas pela cooperação, pela formação de parcerias e pela organização em redes.” *23+ 

 

Fica claro como esta diretriz é intimamente relacionada com a anterior. Ela 

pode ser resumida como a necessidade de uma sociedade civilizada, ou seja, baseada 

na cooperação incondicional. Mas praticamos exatamente o oposto, nós temos que 

competir em nosso atual corpo social, pois precisamos de acesso restrito para obter 

recursos escassos. Não poderíamos esperar outra situação senão a prática do crime, a 

corrupção, a falta (ou distorção) de ética, prisões, assassinatos, uso e abuso de poder, 

indiferença e discriminação social, suicídios, vingança, depressão e todos os demais 

aspectos aberrantes que ainda nos assombram. Enquanto não houver tudo para 

todos, a violência será nossa norma. Quando temos que competir, não podemos 

evoluir como espécie, não podemos conviver como indivíduos. Jamais deixaremos o 

estado de barbárie enquanto usarmos um sistema econômico obsoleto e 

contraproducente, baseado no valor da escassez, como nosso corpo social. Além de 

ser um atentado ao funcionamento dinamicamente equilibrado de nosso único lar. 
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IX. VOCÊ É UM HIPÓCRITA 

Em outras palavras, nosso diagnóstico é o mais grave que há. Estamos indo 

rumo à extinção por nossa própria vontade. É como o psiquiatra James Gilligan uma 

vez disse: “no passado, a principal ameaça a sobrevivência humana era a natureza.” 

No sentido de que tornados, terremotos, doenças epidêmicas e outros fatores até 

então fora de nossa habilidade de compreensão, previsibilidade e controle, que 

colocavam em risco a nossa existência global. Porém, ele continua: “hoje é a cultura. 

[...] O que estamos fazendo uns aos outros.” *24, tradução nossa+ Nos comportamos 

como bárbaros, alimentamos nosso corpo social com o sofrimento de nossos próprios 

familiares, mesmo tendo uma capacidade produtiva para inverter a situação. Mas 

fazemos exatamente o oposto, transformamos nossa super capacidade em uma arma 

de destruição em massa. E, assim como eu, você é culpado de todo este sofrimento. 

 Com frequência escutamos conselhos filosóficos do tipo “se cada um fizer sua 

parte, nosso mundo seria muito melhor”. Apesar deste conselho ser nobre e 

fundamentado em bons princípios, temos que considerar nossa realidade de fato. 

Depois de tudo o que vimos até aqui, precisamos questionar este ensinamento. Se 

fazer sua parte significa acordar todos os dias para ir ao trabalho para ganhar um 

salário, se significa aprender na escola para obter melhores condições financeiras no 

futuro, então temos um problema nas mãos. Fazer a sua parte está destruindo aquilo 

que nos interessa como indivíduos e sociedade: viver de forma saudável. Apesar de 

seus esforços pessoais diários serem fundados em boas intenções, numa ampla 

perspectiva você não passa de um hipócrita. Por favor, não me leve a mal, nós não 

temos como deixar de ser, não temos outra escolha social, afinal, ainda precisamos 

de dinheiro para viver. Então temos que destruir e matar tudo e a todos para, quem 

sabe, estarmos por aqui no dia de amanhã. Se ainda isto não está claro, por favor, 

releia até este ponto. 

Para concluir o capítulo, passo a palavra mais uma vez para Jacque Fresco, que 

ainda terá uma atenção mais especial neste livro: 
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“Quando nós, como uma nação, gastamos quase 500 bilhões de dólares por 

ano com defesa e apenas 2 bilhões para entender nosso ambiente, deve-se questionar 

se há realmente alguma vida inteligente na Terra.” *25, tradução nossa+ 

 

Podemos estar nos aproximando de nosso último suspiro, contudo ainda há 

uma esperança, felizmente. 
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Por definição, bárbaro é aquele que é rude, destrói e briga. Civilizado é aquele 

que coopera, que progride em conjunto. Obviamente nossa espécie se encontra em 

estado de barbárie. Cada célula social se relaciona com as demais em postura de 

guerra. 

Mantemos nossos recursos intencionalmente indisponíveis a todos quando 

temos um acesso baseado em escassez. O dinheiro é criado por débito, quanto mais 

em circulação, menos necessidades são satisfeitas, porque a distância aos recursos 

torna-se cada vez mais longa. Pobreza, indiferença e sofrimento geral são algumas 

consequências desta administração econômica obsoleta. 

Este corpo social não possui mais relação factual com nossa capacidade 

produtiva. Se o dinheiro tivesse uma relação estreita com recursos, já não estaria mais 

em circulação, pois somos capazes de gerar abundância. Para essa acessibilidade 

reacionária ser mantida, o dinheiro precisa ser criado tautologicamente (baseado em 

si, não em algo concreto). A obsolescência planejada é uma consequência dessa 

administração, sendo uma forma dos recursos circularem infinitamente, sem qualquer 

sustentabilidade. 

O quadro maior é que jamais iremos satisfazer nossas necessidades como uma 

espécie. Paradoxalmente, quanto mais produtividade desenvolvemos, mais dinheiro 

entra em circulação. Assim, mais distante ficam os recursos para as células sociais. 

Sustentabilidade significa zero acúmulo e desperdício. O quadro maior é 

exatamente o oposto. Economia monetária e sustentabilidade são impossíveis de 

coexistirem. 

Como não entendemos nada de economia, continuamos a operar um modo de 

vida destruidor a todos. Todo benefício custa a destruição da espécie inteira. Como 

interdependemos da espécie toda, nosso benefício é nossa própria destruição. Somos 

hipócritas. 
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uais são as nossas chances? Estamos condenados à extinção sem nada 

podermos fazer a respeito? Nosso mundo humano continuará a ser um lugar 

com uma crescente miséria generalizada? Não faremos nada até você e eu 

sermos igualmente pobres e miseráveis? Iremos continuar a acreditar que o dinheiro 

vale alguma coisa até 65% do mundo ficar desempregado, enquanto somos capazes de 

produzir mais e mais? Somos indiferentes à gravidade dos problemas alheios? Não há 

nada que possamos fazer? Continuaremos a interpretar nossa espécie como grupos 

separados competindo até a morte para viver? Ainda manteremos nossas crenças e 

valores em fundamentos que nos colocam uns contra os outros? Continuaremos a 

ignorar a falha sistêmica de nosso obsoleto e contraproducente corpo social? Ainda 

manteremos o “fazer sua parte”, mesmo que isso custe o sofrimento desnecessário de 

muitos? E estes “muitos” estão em quantidades cada vez maiores. 

 Não, leitor, não iremos continuar com isso tudo. Ao menos não se depender de 

você e eu, certo? Se você leu este livro até aqui devo supor que há algum interesse seu 

em ajudar a transformarmos esta dura, triste e miserável realidade baseada em 

competição com sintomas insanos, se não estúpidos, desmoralizantes, humilhantes e 

escravizadoras à nossa raça de Homo sapiens, nossa única e verdadeira família. Além 

da negligência à saúde de nosso único lar. O funcionamento da economia monetária 

usa a capacidade produtiva para vender infinitamente a clientes produtos 

ineficientes ao custo da satisfação das necessidades humanas, e o uso desenfreado 

do dinheiro baseado em nada gera uma pobreza epidêmica. 

 

Q 
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I. SOMOS MOVIDOS A ÓDIO? 

Depois de tudo o que vimos, podemos questionar se realmente temos que 

competir de tal forma mortal e, não apenas ignorar o problema que criamos, mas 

aumentá-lo para podermos sobreviver? Somos movidos a ódio? Responda: 

 

Qual a atitude que você possui com as pessoas que ama mais intimamente? 

(   ) atitude de violência gratuita e uma negligência total em oferecer apoio e estímulo 

 

(   ) atitude de cooperação, empatia, compreensão e reforço na realização de sonhos 

pessoais 

  

 Realmente acredito que você tenha respondido a segunda opção. Perceba uma 

evidente contradição em sua atitude. Se você é cooperativo com quem está próximo, 

porque todas as suas ações sociais representam exatamente o que indica a opção um? 

Ora, você quer o melhor para, digamos, seus filhos. Nada mais natural. Você os quer 

saudáveis, com uma boa educação, tranquilos, com um bom emprego para obter uma 

vida de realizações pessoais. Você os quer conhecendo o mundo e, por que não, até 

mesmo fazendo dele um lugar melhor para se viver. Nada mais nobre e amável de sua 

parte. Não há sombra de dúvidas quanto a isso. E, posso supor com uma boa margem 

de segurança, que você deseja toda esta qualidade de vida para você mesmo. 

Porém há um problema. Como vimos, em nosso atual corpo social, para você e 

seus filhos alcançarem estes atributos, vocês precisam interagir com a sociedade. Para 

tal, precisam fazer o uso do dinheiro. Se vocês possuírem este acesso, outros o 

deixarão de ter, pois dinheiro é escasso, há menos dele disponível do que aquele 

necessário para associar com os recursos de nossa economia. O mesmo vale para 

vagas nas escolas, empregos, promoções, oportunidades em geral, etc. 

O resultado é que o bem-estar de seus filhos custa o bem-estar dos meus. Não 

podemos ter outra atitude se não brigarmos, seu grupo contra o meu. Minha família 

contra a sua. Minha empresa contra a sua. Minha oportunidade de conquistar uma 
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vaga contra a sua. Uma venda a ser realizada contra a sua. A conquista de cliente 

muito importante contra a sua. Uma mordida na fatia de mercado contra a sua. E 

assim por diante. Podemos reforçar isso com mais um trecho do livro A Estratégia do 

Oceano Azul: 

 

“As empresas tentam superar suas rivais para abocanhar maior fatia da 

demanda existente. À medida que o espaço de mercado fica cada vez mais apinhado, 

as perspectivas de lucro e de crescimento ficam cada vez menores. Os produtos se 

transformam em commodities e a ‘briga de foice’ ensangüenta as águas, dando origem 

aos oceanos vermelhos. Os oceanos azuis, em contraste, se caracterizam por espaços 

de mercado inexplorados, pela criação de demanda e pelo crescimento altamente 

lucrativo. Embora alguns oceanos azuis sejam desbravados bem além das atuais 

fronteiras setoriais, a maioria se desenvolve dentro dos oceanos vermelhos, mediante a 

expansão das fronteiras setoriais vigentes, como fez o Cirque du Suleil. Nos oceanos 

azuis a competição é irrelevante, pois as regras do jogo ainda não estão definidas.” *1+ 

 

 Ou seja, se precisamos de dinheiro para viver, o trabalho remunerado (o 

emprego) é nossa maior força para enfrentarmos a batalha social e garantir mais um 

dia de vida. Ou alguém desempregado, na dura batalha pela conquista de uma 

oportunidade, não sofre graves problemas de identidade ou até mesmo um 

questionamento de sua autoestima? Uma pessoa sem emprego muitas vezes acaba 

questionando até mesmo seu próprio valor como indivíduo, membro da sociedade. 

Afinal, se não tenho emprego, não devo valer nada, pois a sociedade não me gratifica 

com o dinheiro que preciso, não reconhece o meu valor como indivíduo. Tal lógica é 

inevitável quando (quase) todos os recursos são associados a etiquetas de preço, 

inclusive as pessoas. 

E a situação torna-se mais desesperadora quando temos uma automação que 

produz cada vez mais, dispensando a cara mão-de-obra humana. E toda esta produção 

é de uso exclusivo de ricos numa minoria cada vez mais curta. O resultado, como já 
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vimos numa citação anterior, é que os produtos e serviços são meras desculpas para 

obter dinheiro, pouco importando o que é vendido, desde que alguém compre. 

Perceba pelo conteúdo do A Estratégia do Oceano Azul. Embora o Cirque du Suleil 

possa ser um espetáculo divertido, se a receita de suas vendas não cobrirem o total de 

custos, a empresa fechará suas portas, pouco importando o prazer dado ao público 

pelo espetáculo, que é a necessidade que ele satisfaz. O mesmo vale para qualquer 

recurso, como alimentos, educação, energia, saúde, moradia, transporte, etc. 

E isso não pode ser diferente, pois... 

 

“No final, contudo, quase todas as estratégias do oceano azul serão imitadas. 

Enquanto os imitadores tentam abocanhar um pedaço do oceano azul, a empresa 

geralmente lança ofensivas para defender a base de clientes conquistada a duras 

penas.” *2+ 

 

Isso acontece com você. Depois da dura batalha em conquistar onde você está 

agora, sua posição será defensiva contra terceiros, custe o que custar. Pois o que os 

outros precisam é escasso, e você possui. É melhor dormir com um olho aberto. 

 

II. NÓS TEMOS EMPATIA! 

Porém, temos empatia. E ela é traduzida em diversos atos e contextos. 

Podemos vê-la na forma da lei como, por exemplo, a constituição federal do Brasil. No 

artigo terceiro encontramos: 

 

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 



 

 

JULIANO 
MOREIRA 

SUA VIDA É UMA PORCARIA. E A CULPA É MINHA. 

128 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.”  

 

Embora “reduzir as desigualdades sociais” não seja tão proeminente quanto 

“eliminar as desigualdades”, e também a insistência em “garantir o desenvolvimento 

nacional”, fingindo que não existem mais pessoas ao redor do globo, ou que os 

brasileiros não são interdependentes de tudo o mais, podemos perceber que a 

empatia é uma condição desejada. Afinal, para termos uma civilização, precisamos 

promover holisticamente a saúde geral de todos, sem discriminações e injustiças. Uma 

sociedade livre é o nosso desejo. Está na constituição, não estou inventando nada 

disso. Mas, como vimos até agora, com uma economia que reconhece apenas a 

escassez, que gera um quadro em que 20% da população é dona de 80%... Bom, acho 

que não preciso completar. 

Mas vamos continuar, no artigo quinto, lemos que... 

 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante.” 

 

E o artigo sexto: 

 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
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Há algum problema nisso tudo? Aparentemente não, pois mostram um 

respeito às necessidades de bem-estar coletivas. Mas ainda voltaremos ao verdadeiro 

significado destes e outros artigos no futuro. 

O artigo 225 até aponta uma noção relacionada a sustentabilidade, mesmo que 

muito tímida: 

 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

 

E, já que estamos falando de leis, temos também a declaração universal dos 

direitos humanos. Vejamos o que a ONU tem a dizer sobre isso: 

 

“Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, seja qual 

for nossa nacionalidade, residência, sexo ou origem étnica, cor, religião, língua ou 

qualquer outra descrição. Somos todos igualmente beneficiados aos direitos humanos, 

sem qualquer discriminação. Estes direitos são todos interdependentes, 

interrelacionados e indivisíveis.” *3, tradução nossa+ 

 

Aproveitando a perspectiva macro que a ONU possui, também podemos 

considerar como um ato de empatia os oito objetivos do milênio: erradicar a extrema 

pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os 

sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a 

saúde materna, combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças, garantir a 

sustentabilidade ambiental, estabelecer uma Parceria Mundial para o 

Desenvolvimento. [4] Apesar de agora, no fim de 2010, quando estas palavras são 

escritas, quase todos os países estarem longe de cumprir suas metas dentro do prazo 
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estipulado, não podemos deixar de perceber o valor desta iniciativa. É muito nobre, 

com certeza. E onde mais podemos perceber empatia? 

Além de leis, grupos de pessoas tomam iniciativas próprias em fazer algo para 

terceiros mais necessitados. Atos altruístas geralmente tomam a forma de ONGs. Entre 

as mais populares, podemos citar o Greenpeace. E o que eles têm a nos dizer sobre 

suas ações? Seus valores, segundo o site oficial, são os seguintes: 

 

“Nós testemunhamos a destruição do meio-ambiente de forma pacífica, não 

violenta; nós fazemos uso de confrontos sem violência para aumentar o nível e a 

qualidade do debate público; ao expor ameaças ao ambiente e ao procurar por 

soluções, não temos aliados nem adversários perpétuos; garantimos nossa 

independência financeira de interesses políticos e comerciais; buscamos soluções, 

promovemos debates abertos e informativos sobre as decisões da sociedade sobre o 

meio-ambiente” *5, tradução nossa+ 

 

Mais uma vez, parece tudo muito tranquilo, não? Cuidar do planeta em que 

vivemos é, no mínimo, a coisa mais óbvia a fazermos. Afinal, de nada adianta você ter 

uma saúde impecável, se toda a comida está podre e sua casa infestada de doenças. 

Ainda dentro do contexto de meio-ambiente, temos também a WWF, que diz que seu 

objetivo definitivo é “construir um futuro em que pessoas vivam em harmonia com a 

natureza”. *6, tradução nossa+ Há também o famoso protocolo de Quioto, com sua 

proposta de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. 

E o que mais, além do ambiente? Ah, sim! Há as crianças carentes defendidas 

pela mundialmente famosa UNICEF. Vejamos qual a sua missão. “A UNICEF é a força 

motora que ajuda a criar um mundo em que os direitos das crianças são cumpridos”. 

[7, tradução nossa] Considerando a quantidade de crianças em situação de total 

exposição a cenários tão horríveis, que me falta coragem para descrever, não é há 

nada mais nobre do que esta ação voluntária. 
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Mas há ainda aqueles que realizam trabalhos de ajuda a terceiros sem 

envolvimento com organizações formais. Estas pessoas não esperam recompensas 

materiais em retorno, apenas sorrisos e o alívio do sofrimento daqueles que 

necessitam. Embora os números refiram-se aos EUA apenas, podemos considerar 

como uma amostra de nosso comportamento global. Em 1992, uma pesquisa 

descobriu que mais da metade dos adultos realizavam trabalhos voluntários por cerca 

de quatro horas por semana. Aproximadamente, isto soma 20,5 bilhões de horas por 

ano de ajuda sem uma etiqueta de preço. [8] 

Aqui em Porto Alegre, há uma fundação que direciona seu trabalho para as 

vítimas de acidentes de automóveis. Suas ações buscam diminuir a quantidade de 

mortes de jovens, principalmente no resultado da mistura de álcool e direção. A 

fundação também oferece conforto e compreensão aos pais que perdem seus filhos 

nestas situações. Em suas palavras: “Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, o Vida 

Urgente possui um conjunto de atividades que visam, através da conscientização, 

humanizar o trânsito em nosso país.” *9+ 

 Também podemos citar o PETA, uma organização voltada para o bem-estar de 

animais não-humanos. Em suas palavras: 

 

“Pessoas por um Tratamento Ético aos Animais (People for the Ethical 

Treatment of Animals - PETA) é a maior organização pelos direitos dos animais no 

mundo, com mais de dois milhões de membros e adeptos. PETA foca a sua atenção nas 

quatro áreas em que o maior número de animais sofrem mais intensamente por mais 

tempo: em fazendas industriais, no comércio de vestuário, em laboratórios e na 

indústria do entretenimento. Trabalhamos também em uma variedade de outras 

questões, incluindo o assassinato cruel de castores, pássaros e outras ‘pragas’, bem 

como a crueldade para com animais domesticados. PETA trabalha através de educação 

para o público, investigações sobre crueldade, pesquisa, resgate de animais, legislação, 

eventos especiais, envolvimento de celebridades e campanhas de protesto.” *10, 

tradução nossa] 
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E, como último exemplo de empatia, ou mesmo a preocupação em alertar por 

problemas, temos a arte e manifestações de cunho provocador e/ou informativo. Os 

casos são inúmeros, felizmente. Gostaria de dar como exemplo a artista múltipla 

Miranda July, em especial no curta-metragem, no qual escreveu o roteiro e atuou, 

chamado Are You the Favorite Person of Anyone? [11], que instiga o expectador a 

refletir sobre a qualidade de suas relações com outros de forma simples, mas 

profunda. 

Há também música, com letras que manifestam uma postura de revolta à falta 

de reação contra problemas gritantes, mas ignorados pelo contexto social diário. Há 

dois exemplos que gostaria de destacar. O primeiro é o músico Gabriel, O Pensador, 

com a música Até Quando?, em especial para o destaque de um trecho da letra. 

 

“Acordo, num tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar / O cara me 

pede diploma, num tenho diploma, num pude estudar / E querem que eu seja educado, 

que eu ande arrumado que eu saiba falar / Aquilo que o mundo me pede não é o que o 

mundo me dá / Consigo emprego, começo o emprego, me mato de tanto ralar / Acordo 

bem cedo, não tenho sossego nem tempo pra raciocinar / Não peço arrego mas na 

hora que chego só fico no mesmo lugar / Brinquedo que o filho me pede num tenho 

dinheiro pra dar”. *12+ 

 

Nada mais claro do que a frustração da pobreza. Uma economia que exige 

condições escassas para obter um trabalho remunerado, um pobre, que é um membro 

da classe mais abundante, paradoxalmente não consegue sair desta condição. É como 

uma areia-movediça, quanto mais tentar fugir, mais afunda. 

O segundo exemplo é um trecho de uma música chamada Kingdow of Loss, da 

banda Pain of Salvation, que diz: 
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“Alguém pode, por favor, me dizer o que acabou de acontecer? / Quero dizer, 

primeiro pagamos por todo aquele fast-food, que nos deixou gordos e cansados / então 

pagamos pelos elevadores / então não precisamos mais subir as escadas para o 

apartamento no terceiro andar / e então compramos aquelas StairMaster esquisitas / 

para então queimarmos a gordura enquanto vemos alguém fazendo comida de 

verdade na TV / Agora, se isso não nos faz vencedores, então não sei o que mais faria / 

Aposto que nos enforcaríamos se o mundo simplesmente nos desse uma folga / agora 

talvez você acha que seja hora de ver um psicólogo / que ajudará você a se sentir vivo 

de novo - É! Esse é o plano / Apenas nos diga pelo o que pagar [...] Mas ninguém está 

realmente escutando / Não mais / Estamos todos ocupados / Comprando sexo / 

Comprando guerra / Comprando autoconfiança / Seguro / Planos de saúde / 

Comprando mais e mais” *13, tradução nossa+  

 

Esta letra, por outro lado, ilustra a perspectiva da compra infinita que todos 

somos obrigados a cumprir. Nada nunca está bom, nunca é o suficiente, sempre falta 

alguma coisa. E há um preço a ser pago para tudo. Se sua carteira está vazia, você nada 

vale. 

 

III. LIDAMOS COM SINTOMAS, NÃO COM A CAUSA 

Ok, não há dúvida alguma que temos empatia e, de que em alguma forma, 

estamos cientes de nossa situação de calamidade. E agora? Eu pergunto 

retoricamente: para que serve isso tudo? Toda esta situação realmente nos incomoda. 

Gritamos através da lei, protestos, arte, trabalho voluntário, ONGs, amor próprio, pela 

família, amigos e tudo o mais em busca de uma situação melhor. Isso é inquestionável. 

Contudo, como disse o cientista social Jacque Fresco: 
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“Guerra, pobreza, fome, débito e sofrimento humano [...] não podem ser 

eliminados dentro da perspectiva de nossas atuais fundações monetária e política.” 

[14, tradução nossa] 

 

Por que não? Porque todos estes aspectos são reflexos de sua própria 

estrutura. Pobreza, por exemplo, não é um problema da economia monetária, é um 

subproduto. Trata-se de apenas uma consequência inevitável de seu modo de 

operação. É como você se atirar em um lago e molhar-se. Estar com água por todo o 

corpo é apenas uma condição logicamente esperada. Dinheiro é um meio de troca 

entre recursos escassos. Enquanto ainda o usarmos, continuaremos a considerar os 

recursos numa perspectiva mercadológica. Para valerem, financeiramente, eles terão 

que ser forçadamente escassos. Só vendemos aquilo que compram. Para comprar, 

consumidores precisam desejar. Para desejar e pagar, precisa ser escasso. O dinheiro 

precisa fluir infinitamente, então criamos demanda igualmente infinita. 

Quando a economia monetária encontra uma superprodutividade, ela torna-se 

obsoleta e contraproducente. Este corpo social não possui referência para entender 

uma produtividade acima da demanda, pois ele foi configurado durante uma 

realidade de escassez, não de abundância. É como se um indivíduo, necessitando 

satisfazer a necessidade por água, cavasse um poço em busca do recurso. Passam-se 

muitos anos até encontrá-la. Ele tem agora mais água do que necessita. Ou seja, havia 

escassez, agora há abundância. Contudo, ao invés de avaliar seu novo contexto, em 

que, digamos, poderia sistematizar o acesso à água para ele e outros, continua sua 

escavação. Sem perceber, a água está a ponto de afogá-lo. O indivíduo não sabe como 

lidar com abundância, pois tudo o que enxerga é escassez. Sua ação, antes a favor de 

sua necessidade, agora é uma ameaça em potencial. Nosso corpo social está obsoleto 

do mesmo modo, ainda usamos um sistema de troca para recursos escassos, mesmo 

que possamos criar abundância destes com o uso da automação. O resultado é uma 

escassez material fantasiosa e um acúmulo de pobreza, guerra, fome, desigualdade, 

estratificação social, etc. 
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CAPÍTULO 9 O PROGNÓSTICO 

 Retornando aos atos de empatia que vimos representados neste capítulo, 

podemos perceber uma coisa. Embora inquestionavelmente nobres em suas iniciativas 

e operações, estão todos lidando com os sintomas de nosso corpo social, não com a 

causa. Suas ações são remendos em feridas que nunca param de abrir. Mesmo que 

tragam alívio ao sofrimento, a dor continua a aumentar progressivamente. Falta a 

todos nós humanos, uma teoria (um conjunto sistemático de conhecimentos) que 

foque nossos esforços de forma conjunta e global para a causa de nossos problemas. 

É com este livro que, humildemente, pretendo estabelecer este ponto, junto com 

outros trabalhos que sustentam muito do que é afirmado aqui. Do contrário, 

estaremos apenas perdendo nosso tempo e energia nesta vida. 

Se queremos mesmo um futuro promissor para nossos filhos (e para nós, 

logicamente), um que nos encha de orgulho como resultado de nosso trabalho, 

devemos mudar nossa perspectiva. Estamos como tolos e cegos acreditando que 

buscamos a solução usando os mesmos métodos que criaram os problemas. Todas 

estas palavras farão maior sentido a partir da próxima parte deste livro. Até lá, conto 

com seu comprometimento para com você mesmo, comigo e com nossa espécie. Do 

contrário, você continuará como um mero cúmplice alienado de nossa desgraça 

diária.  

Não poderemos deixar de ser bárbaros enquanto ainda pensarmos como tal. 

Como afirma Jacque: “Nós somos produtos de uma cultura de deficiência, que espera 

que cada confronto e a maioria das atividades acabem com um vencedor e um 

perdedor”. *15, tradução nossa+ Mas, como vimos, quando enxergamos nossa vida 

como um todo, não existe vitória que não seja mútua. Vencer na economia monetária 

é acumular desnecessariamente. O prêmio desta aparente vitória? A porcaria de vida 

que compartilhamos. Mas a natureza nos ensina que o todo geral é uma grande 

fluência de matéria, sem acúmulos, apenas eficiência entre os indivíduos. Enquanto 

não trouxermos a natureza, na sua organização, para dentro de nossa construção 

social, manteremos uma obsoleta guerra contra nós mesmos. E os únicos que perdem 

são os próprios humanos. 
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Nossa situação não irá se resolver sozinha, pois tudo o que enfrentamos não 

são problemas (como nos exemplos deste capítulo), são meros sintomas. A verdadeira 

causa não está em nosso corpo social, ele apenas responde ao que sua mente 

ordena. Ou seja, não é a economia monetária que causa os problemas, ela apenas gera 

os sintomas. Para entender esta causa, precisamos estudar nossa mente política. 

Contudo, mente e corpo não são separados, na medida que o corpo obedece a mente, 

cria um reforço para ela continuar a agir do mesmo modo aberrante que 

conhecemos. Porém, antes de estudarmos a política, precisamos conhecer nossa 

maior ferramenta. É através dela que encontraremos o meio para alcançarmos um fim 

comum a todos nós: a inédita civilização global. 



 

 137 

CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  DDOO  CCAAPPÍÍTTUULLOO  99  

Apesar da guerra entre as células sociais, há empatia nos mais variados níveis. 

Nas relações sociais mais diretas e íntimas, cuidamos uns dos outros. E até mesmo 

estendemos esta preocupação para com aqueles claramente oprimidos, como os 

pobres, crianças abandonadas, os outros animais e muito mais. Inclusive nos 

expressamos social e artisticamente para representar a ciência destes sofrimentos. 

Contudo, apesar da qualidade destas ações, em termos de resolução de 

problemas, nada fazemos. Toda esta empatia está basicamente voltada aos sintomas, 

não à causa. Pobreza, sofrimento, dinheiro por débito, insustentabilidade, etc. são 

consequências de nosso corpo social. Ignorar a causa perpetua os sintomas. 

A economia monetária não possui meios de lidar com abundância, pois tudo o 

que enxerga, logo pratica, é escassez. A administração dos recursos que ainda 

sustentamos fazia sentido apenas quando a realidade era de escassez técnica. 

A causa, o problema de nossa espécie, não está em nosso corpo social. 
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GGLLOOSSSSÁÁRRIIOO  

A 
Abundância 

Quando há recursos em igual ou superior quantidade para a necessidade em 

questão. 

 
Amor 

A atitude de resolver problemas ao alcance do indivíduo, sejam quais forem. 

Pode ser entendido como sinônimo para responsabilidade. 

 Amor condicional 

Ação solucionadora de problemas limitada ao reducionismo. 

 
Amor incondicional 

Ação solucionadora de problemas baseada em interdependência empática, 

generalista. 

B 
Barbárie 

Realidade social sob escassez técnica generalizada com relativa participação de 

máquinas nos processos econômicos. Células sociais organizadas em grupos 

assentados em posturas antagônicas com relativa cooperação interna. 

C 

Civilização 

Realidade social sob a tríplice fundamental, com ampla participação de máquinas 

nos processos econômicos. Uma relação social com amor incondicional, as 

células sociais desenvolvem livremente suas subjetividades. É composta por 

política científica e economia baseada em recursos. 

 Corpo social 

O mesmo que economia. 

 
Célula social 

O indivíduo, a pessoa. É quem constitui parte do organismo maior, a 

humanidade. 

 Cosmos 

O mesmo que natureza. 

D 
Debate 

Embate verbal, composto por opiniões pessoais e perspectivas reducionistas 

e/ou superficiais. 

 
Desenvolvimento Subjetivo 

Atividades gerais baseadas em tecnologias subjetivas. A expressão de ser, de 

viver, da célula social. O prazer de estar vivo. 

 
Desenvolvimento Técnico 

Andamento progressivamente mais complexo e exponencial baseado em fatos 

testáveis e de acesso comum a todos. Produção de tecnologias científicas. 
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GLOSSÁRIO 
 

 
Diálogo 

Conversa aberta, baseada em fatos, que permite chegar a uma conclusão 

conjunta. 

 Dinheiro 

Acesso restrito a recursos escassos. 

 Discussão 

O mesmo que debate. 

E 
Economia 

Abstração estratégica que lida com a soma dos recursos em movimentos de 

exploração, produção e distribuição entre as células sociais. 

 
Economia baseada em recursos 

Quando recursos são tratados sem propriedade, o acesso a estes é universal. É 

uma configuração sustentada na tríplice fundamental, parte da civilização. 

 
Economia monetária 

Quando recursos são tratados como propriedade de indivíduos, o acesso a estes 

é restrito. É uma configuração sustentada pela ausência da tríplice fundamental. 

 
Eficiência 

Quando o recurso satisfaz adequadamente a necessidade, de acordo com 

parâmetros de saúde. 

 
Emergência 

O ato de emergir, tornar-se mais complexo. Um organismo progressivamente 

composto de relações mais intrincadas, estáveis e seguras. 

 
Esquizofrenia social 

Distúrbio em que a humanidade não possui uma relação saudável entre política e 

economia. É um descompasso entre o ato de poder e fazer, ou seja, que não 

utiliza recursos para satisfazer necessidades sociais. Ausência de saúde. 

 

Estado grave 

Células sociais sem saúde, mas em estado técnico e subjetivo relativamente 

estável. Humanos que não sofrem ameaça imediata por falta de recursos 

tangíveis para satisfação de ordem fisiológica. Nesta categoria estão todas as 

pessoas do mundo à exceção daquelas no estado gravíssimo. 

 
Estado gravíssimo 

Células sociais sob a hierarquia das necessidades fisiológicas, sofrem 

intensamente e geralmente morrem por questões técnicas facilmente 

solucionáveis. Geralmente são reconhecidos como miseráveis. 

F 
Fluxo monetário 

É o conceito dado ao dinheiro circulando na economia. A troca monetária entre 

as células sociais. 
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Fluxo real 

É o conceito dado aos recursos circulando na economia. A movimentação dos 

recursos entre as células sociais. 

G 

Generalismo 

É a ciência do todo. Engloba todas as demais ciências reconhecendo a relação dos 

conhecimentos técnicos e subjetivos numa organização interdependente, 

permitindo o progresso holístico da humanidade nas relações entre os indivíduos 

consigo, com o meio social, com o planeta e demais seres. Ciência que 

dinamicamente sistematiza todo o universo humanamente conhecido. 

H Humanidade 

A soma simbiótica de todas as células sociais. 

I Interdependência 

Relação de dependência mútua, coexistência. 

M Mente social 

O mesmo que política. 

 

Método científico 

Uma investigação aberta, cooperativa, livre de julgamentos e preconceitos para 

se compreender os processos da natureza. É a forma de manter a humanidade 

constantemente atualizada sobre atos saudáveis. É o meio para a compreensão 

de problemas. 

N 
Natureza 

Tudo o que há na existência, todos os elementos, matéria, energia, sejam 

conhecidos, especulados, compreendidos ou não. É o todo do qual tudo 

pertence. 

 Necessidade 

A condição de estar vivo, a dependência por recursos, a condição de trabalhar. 

 
Necessidades sociais intangíveis 

Abstração da soma das necessidades das células sociais a serem satisfeitas por 

tecnologias subjetivas. São as relações entre pessoas. 

 
Necessidades sociais tangíveis 

Abstração da soma das necessidades das células sociais a serem satisfeitas por 

tecnologias científicas. São relações técnicas, objetivas. 

O 
Obsolescência planejada 

É a estratégia de projetar recursos para serem comprados e vendidos de modo a 

manter o fluxo monetário incessante. 

 
Obsolescência psicológica 

Quando recursos tangíveis sofrem incentivos para serem intencionalmente 

desperdiçados. 
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GLOSSÁRIO 
 

 
Obsolescência utilitária 

Quando recursos tangíveis são produzidos intencionalmente com materiais de 

qualidade inferior. 

 
Opinião 

Uma conclusão sem sustentação em argumentos abertos à reprodução, sem 

investigação objetiva, inibidora de cooperação. 

P 
Política 

Abstração estratégica que lida com a soma das projeções, emoções, teorias, 

percepções, ideias, etc. das células sociais. 

 

Política científica 

Relações sem poder subjetivo e hierarquia, com base em diálogos, adaptação e 

cientificidade. Quando decisões socais são definidas por base de investigação 

aberta. Amplo uso do método científico. Parte integrante da civilização. Relação 

cooperativa entre as células sociais. 

 

Política subjetiva 

Relações de poder entre dominadores e dominados, hierarquia, tradição e 

pseudociência. Quando decisões socais são definidas por base em opiniões. 

Amplo uso de coerção e relativismos (como moral, justiça social, etc.). Relação 

antagônica entre as células sociais. 

R 
Realidade social 

O resultado da soma da economia e política. Identifica o universo humano dado 

como real e/ou seguro de determinada época. 

 Recurso 

Qualquer coisa que satisfaça necessidades. 

 
Recurso direto 

Aquilo que satisfaz especificamente a necessidade em questão. Por exemplo, 

água para a sede. 

 
Recurso indireto 

É o intermediário que dá suporte ao recurso direto. Sua função é facilitar a 

satisfação obtida com a união do recurso direto e a necessidade. Por exemplo, 

um copo para armazenar água que, por sua vez, satisfaz a sede. 

 
Recurso intangível 

Aquilo que satisfaz necessidades de ordem subjetiva, como as relações entre 

pessoas. 

 
Recurso tangível 

Aquilo que satisfaz necessidades de ordem técnica, como a relação da pessoa 

com água. 
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Relevância 

Aquilo que permite a compreensão da causa do problema de desunião da 

espécie humana e/ou promove sua união. Ou seja, qualquer recurso saudável, 

pois torna possível a tríplice fundamental, em maior ou menor nível. 

 
Resíduo 

Na perspectiva do organismo que satisfaz sua necessidade, é a consequência do 

consumo de recurso. 

S 
Saúde 

Estado em que se faz o uso imediato dos melhores recursos à disposição na 

busca por soluções. É o trabalho em dinamicamente manter real a tríplice 

fundamental. 

 
Selvageria 

Realidade social sob escassez técnica generalizada com quase ausência de 

máquinas nos processos econômicos. Células sociais organizadas em grupos 

nômades muito pequenos com relativo antagonismo e cooperação interna. 

 Simbiose 

O mesmo que interdependência. 

 
Sustentabilidade 

Quando os recursos são preservados e distribuídos para a satisfação dinâmica de 

todos os organismos, seja no tempo presente e futuro. 

T 
Tecnologia 

Projeção do indivíduo em organizar, classificar e/ou manipular os elementos da 

natureza. 

 
Tecnologia científica 

Projeção dos indivíduos em organizar, classificar e/ou manipular os elementos da 

natureza de modo que o resultado seja de acesso comum a todos. Fruto do 

desenvolvimento técnico. Satisfaz necessidades sociais tangíveis. 

 
Tecnologia subjetiva 

Projeção dos indivíduos em organizar, classificar e/ou manipular os elementos da 

natureza de modo que o resultado seja de acesso a um ou alguns. Fruto do 

desenvolvimento subjetivo. Satisfaz necessidades sociais intangíveis. 

 
Teoria 

Conjunto de explicações mais seguras sobre determinado fenômeno sustentadas 

em fatos e evidências. Conclusões de livre acesso ao entendimento. 

 Tríplice fundamental 

A união interdependente de abundância, eficiência e sustentabilidade. 

U Universo 

O mesmo que natureza. 
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