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O Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito
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23 - Tempo é dinheiro?
Se nos fiarmos nas conversas apressadas que trocamos ao longo do dia, o tempo e o dinheiro
são as duas coisas mais em falta no mundo. A expressão “tempo é dinheiro” explica esse
empate no ranking das carências do homem e da mulher contemporâneos.

Nem sempre foi assim. Algumas gerações atrás – mais ou menos na mesma época em que
Benjamim Franklin* cunhou a expressão ”tempo é dinheiro” – só faltava dinheiro. Todo mundo
tinha tempo.

Nossos avós não experimentaram a sensação de que os dias escoam mais rapidamente do que
as agendas dos negócios e do coração. O tempo era uma coisa e o dinheiro outra.

Mais ou menos 170 anos depois, na década de 1920, o “tempo das máquinas” tomou conta do
homem por inteiro, com a criação da linha de produção. Muita pressa e tecnologia depois, cá
estamos nós, no mundo “on-line” da internet, onde é possível pular de mercado em mercado,
24 horas por dia, 365 dias por ano. Quando a Bolsa de Tókio está fechando, as da Europa estão
abrindo e, antes que encerrem seus negócios, a de Nova York já abriu, seguida por Los Angeles
e, pouco depois, pela Ásia novamente… No mundo do mercado globalizado, o sol nunca se põe.

A economia moderna depende de um perfeito e rigoroso sincronismo entre atividades
(tempo / seres humanos) e recursos (dinheiro / planeta). Por esse motivo, o relógio foi sendo
substituído pelo cronômetro e o ritmo (cadência) pela rotina (encadeamento). O lento
padrão-ouro cedeu o trono a um triunvirato: a política monetária, a balança de pagamentos
dos países e os resultados das grandes empresas. Just in time e performance são as palavras
de ordem.

Mas o que acontece quando as palavras trocam de lado: dinheiro é tempo? Tiramos o pé
do acelerador. Afinal, pessoas não vivem o tempo da mesma forma que as empresas.

Embora sejam chamadas de pessoas jurídicas, as empresas e os empreendimentos mercadológicos
são máquinas que, como os relógios e os cronômetros, nada sabem do tempo verdadeiramente
humano. Para eles, o que importa é o seqüenciamento e não a experiência.

Enquanto o tempo mecânico das máquinas é linear; o tempo humano é circular e se desdobra em
ciclos seguindo o ritmo das gerações, dos anos, das estações, dos dias e das noites… O mercados
são sensíveis apenas às expectativas de lucro ou prejuízo; já as pessoas percebem, desejam,
choram e se abraçam. Estamos redescobrindo a importância de voltarmos a seguir o ritmo das
horas naturais. Você imagina uma empresa sujeitar-se a biorritmos e calendários lunares? Para o
mercado, é natural investir em estufas e em containeres refrigerados que permitam termos as
mesmas frutas em todo o mundo, durante todo o ano. Mas será que isto não empobrece a vida
das pessoas, afastando a noção das estações do ano e das diferenças geográficas? (sem falar
nos recursos naturais e sociais investidos para isso).

É por essa razão que, no limite da lógica que atualmente predomina, empresas e empreendimentos
se dão melhor com robôs do que com pessoas.

Estamos nos dando conta de que, na condição de indivíduos, não podemos deixar de considerar
o fato de que cada Real que ganhamos consome um pedaço dos “escassos” 25 mil dias que, em
média, temos para viver. O dinheiro que temos é, na verdade, uma “cristalização” do tempo
(da vida, portanto) que nós e muitas outras pessoas empregamos para obtê-lo. Ao gastar este
dinheiro também temos que ter em mente a finalidade de fazer o nosso tempo/vida render, no
mínimo, tanto quanto o nosso patrimônio. 

Só há um modo de fazer o tempo render: não desperdiçá-lo. 

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

• O que mudou em
relação ao tempo e
ao dinheiro nos
últimos séculos.

• Por que o dinheiro
é a cristalizacão
do tempo?

• Substituir o
consumo por prazer
é o caminho para
driblar a falta
de tempo.

* citado em “O Valor do Amanhã”, de EDUARDO GIANNETTI, p. 203, Ed. 2005, Cia das Letras.
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Poupa-se tempo quando não tomamos tempo de alguém sem razão alguma. Quando trocamos o
hábito de ver bobagens na TV ou na Internet por algo que nos trará um benefício real: conversar
com os filhos, namorar o companheiro (ou companheira), caminhar e conhecer os vizinhos,
cuidar da praça próxima de casa, estudar, controlar o orçamento doméstico etc. Quando enfrentamos
situações complicadas sem mais delongas. 

E também parando de alimentar falsas expectativas, apostando tudo nas loterias, nos “negócios
da China” (enriquecimento fácil) ou na idéia de que o “tempo” resolve tudo.

Quando, enfim, não protelamos o que realmente precisa ser feito. Esta é a atitude fundamental
para nos apropriarmos do tempo que somos e podermos realizar a contento tanto o nosso
estilo de vida como o orçamento doméstico. Para não nos desperdiçarmos apenas ganhando e
gastando dinheiro.

Você sabia?
Cuidado com o uso do seu tempo: “É melhor não fazer NADA do que transformar algo em NADA”
Ditado judaico

• Segundo a tradição judaica, a mais importante ocupação humana é o estudo (desenvolvimento).
Nesse sentido, o salário é visto como o pagamento a uma pessoa pela perda do tempo que ela
poderia ter destinado ao estudo, feita para que outra pessoa pudesse aplicar nisso seu tempo”.
O tempo é um dos limites impostos a riqueza. Tempo é dinheiro, mas nem todo tempo deve ser
convertido em dinheiro. 
Adaptado de “A Cabala do Dinheiro“ NILTON BONDER ed.Imago 1999 “ 

Dicas
• Seja “o senhor do seu tempo”: aproveite o que a tecnologia da informação oferece para facilitar sua vida, mas reserve

espaços e tempos para você mesmo. Não se deixe invadir.

• Nem sempre “mais rápido” significa “melhor”. Há momentos na vida que gostaríamos que durassem para sempre.
Aproveite-os!

• Não deixe que a vida passe por você: se tem um filho, não perca nenhuma oportunidade de estar com ele: a infância passa
MUITO rápido, e não retorna jamais. Lembre sempre que cada momento da infância é único, e as descobertas acontecem
a todo instante. Se tem um companheiro(a), aproveite os momentos juntos.

• Respeite seu tempo e o tempo dos outros: não o desperdice “apenas seguindo a manada”, mas não o inutilize atolando-se
com preocupações e programação excessiva

“Quem mata o tempo não
é assassino, é suicida” MILLÔR FERNANDES

Iceberg da Percepção
“Bobeou, dançou”: pessoas bem sucedidas estão sempre ocupadas em fazer negócios.

• Tempo é vida, e não dinheiro. 
• Dinheiro é tempo: significa cada minuto que aplicamos para ganhá-lo.
• O tempo do mercado é o mesmo das pessoas?
• “A semana mal começa e já acaba”: por quê?
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