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O Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito

www.akatu.org.brPrincipais referências do Saiba Mais: 11, 42, 50, 56

31- O que é “ser rico”?
Dinheiro é como água do mar: quanto mais bebemos, mais sede temos. ARTHUR SCHOPENHAUER (filósofo)

É muito mais fácil definir a pobreza do que a riqueza. Assim é porque a pobreza nada esconde.
Nela, tudo fica à mostra e à disposição de todos – o pudor é um sentimento quase desconhecido.
Aliás, quem é muito pobre até costuma fazer publicidade de sua situação para conseguir alguma
ajuda. Quanto maior a pobreza, maior a exposição. (mas não a invisibilidade social, como na
ficha “19-O que o dinheiro não deveria poder comprar” na p. 54.

Ser pobre é depender da boa vontade de muita gente para poder “levar um dia à frente”
a sua própria vida. É ter um cotidiano excessivamente rígido e mecanizado, programado em função
de conseguir, diariamente, moradia, transporte e alimentação. Educação e atendimento médico são
“luxos”. A pobreza transforma em urgências as chamadas necessidades básicas da vida.

Ser pobre é proibir a si mesmo de se imaginar fazendo coisas diferentes. Não há espírito e não
há dinheiro para tanto. O presente fica à mercê dos acontecimentos de cada dia e a pessoa deixa
de enxergar um futuro melhor para si. A grande preocupação é uma só: ocupar-se de algo que
traga algum mínimo conforto.

A pobreza tende a anular a autonomia e, conseqüentemente, os muito pobres tendem a
perder a noção de identidade. Já a riqueza, além de geralmente ser mais discreta (pois mesmo
quando aparece, cerca-se de cuidados...), mostra-se em outras contraposições. Ser rico é estar
desprendido das necessidades básicas e poder ter uma vida cotidiana heterogênea e pródiga em
escolhas, sobretudo no que diz respeito à importância do nosso trabalho e lazer. O que fazemos
fica revestido de significados encorajadores. O presente é integrado a um futuro; há um bom
equilíbrio entre preocupações, realizações e planos.

Ser rico é poder gastar dinheiro consigo mesmo sem se preocupar com as necessidades
básicas, incluídas nesta categoria a educação e a saúde. A verdadeira riqueza desloca o foco
das urgências: ele sai do eixo das necessidades, e vai para o da felicidade.

As dificuldades começam justamente neste ponto, pois é nele que corremos o risco de confundir
“vida rica” com “bolso cheio”, ou seja, felicidade com acúmulo de dinheiro. É fácil perceber que
se, por um lado, os atributos da riqueza têm a ver com a ausência de carências materiais básicas,
por outro lado eles também dependem do sentido que damos às nossas vidas, uma vez superadas
aquelas necessidades básicas.

Uma percepção distorcida da riqueza e da função do dinheiro, nos leva a:
• Nós envolvemos demasiadamente na tarefa de acumular mais dinheiro – isto acaba mecanizando o

cotidiano e empobrecendo a idéia que fazemos do futuro;

• atribuir ao dinheiro poderes mágicos: ele fará as pessoas nos amarem; ele tornará nossos filhos
felizes e vencedores; ele fará  o Mercado crescer, e assim o mundo etc.

Resumindo, o consumidor consciente adota a idéia de que ser rico é ter uma “vida rica”, que
é isto o que nos torna pessoas “interessantes” (leia a ficha “26-A vida é cada vez mais longa”,
na p. 68) e capazes de estabelecer relações duradouras e satisfatórias, com outras pessoas
e com nós mesmos (nossa consciência). E são essas relações que nos abrem possibilidades
de sermos felizes.

Para tanto, além de acumularmos um patrimônio no tamanho certo, é preciso aprender duas
coisas: cultivar uma “vida interior” e a viver com menos necessidade de consumir (Leia a
ficha “18-Aprendendo a precisar de menos”, na p. 52 e o texto “Identidade,
autonomia e valores” na p. 96).

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

• O que é ser pobre.

• O que é ser rico.

• A comaração entre
ricos e pobres.

• Será que a riqueza
traz felicidade?
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Você sabia? 
• Riqueza traz felicidade? Talvez não. Veja estes exemplos. Entre 1958 e 1988, no Japão, a renda

per capita sextuplicou. Nos Estados Unidos entre 1946 e 1988 aumentou em 2,6 vezes. Ou seja,
as pessoas, em média, ficaram muito mais ricas. Mas em ambos os países, durante todo esse
período, o percentual da população que se declarava “feliz” continuou praticamente o mesmo.
(Extraído do livro “Felicidade”, de EDUARDO GIANNETTI, p. 65, Ed. Cia das Letras, 2005).

• Se “ser rico” é, entre outras coisas, ter liberdade, algo está errado no modo em que vivemos: as
pessoas que têm mais dinheiro gastam cada vez mais para se isolar e proteger da grande massa
que tem pouco ou nada. Alguns números mostram isto com clareza: o faturamento da indústria
de blindagem de veículos em 2005 chegou perto dos R$ 100 milhões. E já existem instaladas no
país em torno de 25.000 portas e 28.000 janelas blindadas (custo unitário de R$ 4.000 e R$ 3.000,
respectivamente), além de algumas centenas de “bunkers” e “quartos de pânico”, com preços
que vão de R$ 50.000 a R$ 2,5 milhões. 
FONTE: http://www.primeiramao.com.br/editorial/superauto/editorial_altaroda99.asp e revista Veja, 1/03/06, pp. 80/81

• Depois de décadas usando apenas a riqueza econômica para comparar o desenvolvimento dos
países (medida pelo PIB – Produto Interno Bruto) chegou-se à conclusão de que era preciso algo
mais, e foi criado o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, que combina além do PIB
“per capita” (a riqueza média por habitante), os dados de Expectativa de Vida e de Taxa de
Alfabetização. Estes dados são muito significativos, pois refletem aspectos como a qualidade
dos sistemas de saúde, saneamento e educação, entre outros.

• Apesar de ter o 13º maior PIB* do mundo, pelo IDH**, o Brasil está na 63ª posição, atrás de
países como México, Croácia ou Cuba.
* PIB= Produto Interno Bruto, que mede a riqueza total produzida no país.

** IDH= Índice de Desenvolvimento Humano, que combina a riqueza “per capita” com indicadores de qualidade de vida
da população (Taxa de Alfabetização e Expectativa de Vida). Veja mais na seção “O que é um país rico? na página 137

FONTE: Relatório de Desenvolvimento Humano – Racismo, pobreza e violência em 2005, ONU

Dicas
• Avalie sua riqueza como se equilibrasse uma balança: em um lado, os bens materiais; no outro, seu patrimônio afetivo,

intelectual e espiritual.

• Em seu planejamento, não fixe apenas metas econômicas: os objetivos não-materiais também devem ser explicitados
e perseguidos com afinco.

• Mas lembre-se que nem tudo pode ser medido em números ou valores: reflita sobre cada objetivo não-material, e use
critérios de avaliação compatíveis (Por exemplo, ao invés do número de viagens ou dias passeando, use a intensidade
das lembranças boas que acumulou nas horas de lazer, mesmo que passadas em casa ou sozinho(a).

Iceberg da Percepção
“É ter tudo que se deseja, sem preocupações com dinheiro”

• Então, é rico quem deseja apenas o que pode comprar?
• É saber que, quando precisar, não ficará desamparado?
• De qual riqueza estamos falando: material,

cultural, social, espiritual?
• “Sem enrolação: ser rico é ter muito dinheiro!” Será Mesmo?
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