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No livro O Valor do Amanhã, Eduardo Giannetti expande o conceito de juros para além das fron-
teiras da ciência econômica. Faz ver que os juros estão - de certa forma - instalados no cerne de
praticamente todos os domínios que caracterizam o mundo humano e natural: o biológico, o psi-
cológico, o sociológico, o religioso e, claro, o econômico.

Giannetti desenvolve o argumento de que, em todos esses domínios, os juros são ditados por duas
atitudes que, em relação às trocas no tempo, se complementam: pagar agora, viver depois (posição
credora) ou viver agora, pagar depois (posição devedora). 

A primeira atitude tem a ver com o futuro, e expressa a preferência de cuidar do amanhã.
Isto é, ela antecipa custos em troca do aumento dos benefícios futuros. “A transferência de
recursos do presente para o futuro tem como pré-requisito a existência de um excedente
transferível. Esse excedente não cai do céu como um maná divino. Ele depende de uma decisão da
sociedade de não consumir no desfrute imediato o equivalente pleno de seus esforços, ou
seja, poupar” (O Valor do Amanhã, p. 239).

A segunda atitude se esforça para melhorar as condições do presente. Quer, por vários motivos,
aproveitar as oportunidades mais imediatas e desfrutar o momento. Em troca, aceita pagar, ao
longo do tempo, um custo adicional por isso. É claro que, quanto maior o tempo, maior o acrésci-
mo do custo. “Por outro lado, a vida é agora. A impaciência em desfrutar as coisas boas da vida,
aliada a uma visão confiante do futuro, pode perfeitamente levar a sociedade a consumir sem
delongas o que produz” (O Valor do Amanhã, p. 239).

Mas o autor nos adverte de que “o tempo, ao contrário do dinheiro, não é um ativo
transferível. O dinheiro tem uma existência separada daquele que o detém. Daí que ele pode
ser entesourado, trocado, emprestado ou doado. O tempo, por sua vez, é um ativo valioso,
mas indissociável da pessoa que o detém. O dinheiro, é certo, compra tempo de trabalho
alheio e compra serviços médicos que podem estender a duração da vida. Mas o dinheiro
não compra o tempo em si. E a razão é o fato de que o tempo não pode ser transacionado
em mercado. Um bilionário decrépito, por exemplo, por mais que se disponha a fazê-lo,
não tem como adquirir um ou dois anos do vigor juvenil de um adolescente que passa fome,
ainda que ambos adorassem ter condições de poder efetuar a transação. Além disso, o tempo
é um fluxo que, ao contrário do dinheiro, não se presta a ser poupado, capitalizado ou
acumulado. O uso do tempo pode ser calculado, controlado e medido a conta-gotas.
O tempo não se acumula: flui”. (O Valor do Amanhã, pp. 204 e 205)

Não é difícil perceber que o tamanho das taxas juros praticadas no mercado financeiro
resulta de decisões humanas muito mais complexas do que aquela que por exemplo decide
o melhor momento de se comprar um carro. Elas são condicionadas pelo que sonhamos ser e
ao que estamos dispostos a pagar para realizar este sonho: o uso que fazemos do nosso tempo, isto
é, da nossa vida.

O estilo e o plano de vida que escolhemos para nós e nossa família interferem nas decisões e
números do Mercado Financeiro. Sendo assim, os políticos, os empresários e os banqueiros
não são os únicos responsáveis por eventuais desvios de propósito, abusos nas metas e injustiças
relativos ao sistema financeiro. Todos nós temos a ver com isto, na medida em que referendamos
o status quo ou exigimos mudanças. E isto não se faz com palavras, mas com atitudes. De nada
adianta reclamar dos juros altos e, ao mesmo tempo, aceitar pagá-los, simplesmente por não ser
capaz de conter o desejo de comprar uma nova televisão ou celular. Para o mercado valem os
números e as decisões reais. 

Os juros e as trocas no tempo
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