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De olho no dinheiro nos 

Estados Unidos 

Ruben George Olivell 

1. lntrodução 

o objetivo deste artigo é discutir os significados do dinheiro nos Estados 
Unidos. Ele foi escrito a partir de um ponto de vista específico: o de um 
antropólogo brasileiro que examina os Estados Unidos a partir da sua própria 
perspectiva cultural. Entre agosto de 1993 e janeiro de 1995 fui professor visitante 
do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley. 
Quando decidi ir para os Estados Unidos, acadêmicos norte-americanos que 
conheciam meu trabalho sugeriram que eu estudasse algum grupo minoritário 
residente na área da baía de San Francisco, como os brasileiros, cujo número 
vinha crescendo nos úl timos anos. Como eu acabara de publicar um livro sobre 
a diversidade cultural no Brasil (Oliven, 1992), isso seria uma continuidade 
"natural" do meu trabalho. 

Nota: Este artigo foi traduzido por J. Drummond. 
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Por algum motivo essa idéia não me atraiu. Cheguei à conclusão de que 
esse seria um projeto óbvio para um antropólogo brasileiro residente nos Estados 
Unidos, ou seja, o estudo da periferia no centro. Como eu já trabalhara com o 
tema do dinheiro nas letras da música popular brasileira (Oliven, 1 997), concluí 
que estudar o mesmo tema - o dinheiro - nos Estados Unidos seria um projeto 
fascinante. Quando contei aos antropólogos norte-americanos meu plano, eles 
em geral se entusiasmaram, mas quase todos disseram que se tratava de um 
assunto muito amplo, e acabavam perguntando como eu seria capaz de estudá-lo 
num prazo tão curto. Evidentemente, também fiquei preocupado com a viabili
dade de meu projeto e com meu prazo. Não tinha idéia de como começar meu 
estudo, nem de onde focalizar minha atenção. 

No entanto, assim que cheguei aos Estados Unidos (era a primeira vez 
que eu passaria um período mais longo naquele país), notei que o dinheiro estava 
em todos os lugares à minha volta e que eu estava literalmente mergulhado em 
meu tópico de pesquisa. Percebi que não teria dificuldade para encontrar o 
material necessário. Logo vi que o dinheiro nos Estados Unidos pode ser 
encarado como um/ato social total, para usar a expressão de Mauss ( 1974). A partir 
dessa constatação de que o dinheiro é uma chave para o entendimento da 
sociedade norte-americana, decidi examinar todas as instâncias que me pu
dessem dar pistas sobre ele: artigos acadêmicos e não-acadêmicos, revistas 
financeiras, livros sobre finanças pessoais, provérbios, expressões populares, 
bancos, companhias de investimentos, seguros-saúde, clubes de serviços, consu
midores compulsivos, restaurantes, lojas etc. Ao focalizar minha atenção nos 
múltiplos aspectos do dinheiro nos Estados Unidos, fiz dos norte-americanos a 
minha "tribo". 

Estou consciente, é claro, das dificuldades que um antropólogo enfrenta 
ao lidar com sociedades complexas, e não quero parecer um etnocêntrico às 
avessas, dando a impressão de que uma sociedade complexa é apenas uma 
sociedade simples que se tornou complexa. Sei que há importantes diferenças de 
escala. Sei que é dificil fazer generalizações sobre uma nação tão grande como os 
Estados Unidos, que pode ser considerada como tendo várias culturas. Sei que a 
relação com o dinheiro varia de acordo com a classe, a raça, o gênero e outras 
categorias. Sei também que a Califórnia, o lugar onde morei, não pode ser 
considerada representativa dos Estados Unidos como um todo. Está bem claro 
para mim, ainda, que um ano e meio de observação pode ser um período 
insuficiente. No entanto, apesar de todas as dificuldades implícitas nesse tipo de 
estudo, creio que é importante examinar as representações do dinheiro que 
prevalecem nos Estados Unidos e compará-las com suas contrapartidas no Brasil. 

Minha etnografia é apresentada num estilo específico. Para transformar 
o familiar em estranho, adotei a postura de quem chegou recentemente a uma 
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nova cultura. Olho as coisas consideradas normais pelos norte-americanos, as 
quais são muito diferentes daquilo que conheço a partir de minha experiência 
prévia. Tento fazer com que minha emografia seja ousada nas intenções, mas 
cautelosa nas conclusões. Faço isso de propósito. O objetivo deste artigo é iniciar 
um debate, e não oferecer um conjunto definitivo de respostas. Trata-se, no fim 
das contas, de uma tentativa de perguntar se o Brasil está seguindo o caminho 
norte-americano no que se refere ao dinheiro, uma pergunta para a qual ainda 
não encontrei uma resposta definitiva. 

2. Abrindo lI/11a conta bancária 

Logo que cheguei aos Estados Unidos, tive que me envolver numa série 
de coisas práticas: mandar ligar o gás e a luz, conseguir um telefone, abrir uma 
conta bancária, matricular meu filho numa escola secundária e assim por diante. 
O que mais me chamou a atenção foi que a maioria dessas coisas envolvia opções 
que não existem no Brasil. Logo notei também que as atitudes em relação ao 
dinheiro pareciam bem diferentes das que existem no Brasil. 

Decidi abrir minha conta no Bank of America. A funcionária que me 
atendeu quis saber o tipo de conta que eu desejava abrir. Quando eu disse que 
queria uma conta simples, ela me explicou que havia seis tipos de conta: versalel 
checking, slandard checking, illlerest checking, alpha accowZI, prima accoltnt e limited 
cJzecking. Pedi seu conselho sobre o tipo de conta que deveria abrir. Ela disse que 
não poderia decidir por mim e me mostrou uma tabela com as tarifas, o saldo 
mínimo necessário para evitar tarifas mensais, as características especiais de cada 
tipo de conta, e o público para o qual cada tipo de conta era recomendado. 
Finalmente, me decidi pelo standard c1zeckil.g, certo de que estaria livre do encargo 
de tomar mais decisões. A funcionária me solicitou várias informações gerais, 
inclusive meu número de seguro social, que eu obviamente não tinha. Tive então 
de tomar outra decisão inesperada: que tipo de talão de cheques eu preferia? No 
Brasil os bancos geralmente oferecem um único tipo de talão. Talvez haja cores 
diferentes para clientes classificados como especiais, mas essa é a única diferença. 
Mas no Bank of America você tem que escolher se quer um talão de cheques com 
ou sem canhoto, no formato de uma carteira, e com que desenhos. Decidi-me 
pela águia porque, sendo ela o animal-símbolo dos Estados Unidos, pensei: "Em 
Roma, faça como os romanos". 

Devo ter demonstrado cansaço e confusão depois do fim dessa operação. 
Notando isso, a funcionária me disse: "Não se preocupe, nada disso vai ficar 
escrito com tinta de sangue - você pode mudar o seu plano de conta a qualquer 
momento". Isso me fez pensar na relação entre dinheiro e sangue. Lembrei-me 
de pactos. Na verdade, vários pactos envolvem sangue. Deus exige o sangue da 
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circuncisão quando faz um pacto com Abraao. Em O mercador de �neza, Shylock 
empresta dinheiro a Antônio sob a condição de que terá direito a uma libra de 
sua carne, se este não lhe pagar; mas, quando vai tirar essa libra de carne, Shylock 
descobre que não pode tê-la, porque o pacto não lhe deu direito a extrair sangue 
de Antônio. O diabo pede que Fausto assine o pacto consigo em tinta de sangue 
etc. Será que o dinheiro é o sangue que passa pelas veias da sociedade norte-ameri
cana? Será que, para poder viver nos Estados Unidos, é necessário fazer um pacto 
implícito que envolva dinheiro? 

Algum tempo depois de abrir minha conta no Bank of America, resolvi 
solicitar, por meio do banco, um cartão de crédito de bandeira Visa. Alguns dias 
depois, recebi uma carta que informava que infelizmente eu nao poderia receber 
um cartão de crédito porque não era cidadão dos Estados Unidos, nem um 
residente permanente. Quando perguntei à funcionária do Bank of America se 
alguma coisa podia ser feita a esse respeito (ou seja, pedi um "jeitinho"), ela me 
perguntou: "Por que você não vira cidadão norte-americano?" Todos os outros 
cartões que solicitei nos meus primeiros seis meses nos Estados Unidos me foram 
recusados, com base no meu histórico insuficiente de crédito. Geralmente, as 
cartas diziam que essa informaçao tinha sido obtida de uma agência de registro 
de consumidores. No entanto, após seis meses, presumivelmente depois que meu 
histórico de crédito já estava suficientemente estabelecido, comecei a receber 
ofertas para que solicitasse vários cartões de crédito. 

Logo notei que nos Estados Unidos você precisa ter três documentos 
básicos: uma carteira de motorista, um cartão de crédito e um cartão do seguro 
social. A primeira funciona como carteira de identidade, o segundo, como prova 
de crédito, e o terceiro, como um registro nacional dos cidadãos e residentes dos 
Estados Unidos (serve também para ajudar os funcionários do serviço de imposto 
de renda a encontrar as pessoas). Esses três documentos podem ser vistos como 
uma metáfora da sociedade norte-americana: espera-se que você tenha mobili
dade, espera-se que você consuma e, como cOlltribuillle, supõe-se que você seja 
dotado de direitos. 

Junto com o extrato mensal da conta, o Bank of America envia aos seus 
clientes um folheto intitulado Forourcustomers (Para nossos fregueses). Esse título 
é interessante. No Brasil, os bancos nos chamam de "clientes", e não de "fregue
ses" - um termo explícito demais e que lembra o conceito de mercadoria, 
enquanto "cliente" é mais sofisticado e traz à mente serviços. Um verbo freqüen
temente ouvido nos Estados Unidos é 10 CllslOmize, que significa, de acordo com 
o dicionário, "construir, adaptar ou alterar de acordo com especificações indi
viduais (ex.: adaptar um automóvel, estilo de penteado adaptado)" (Wébsler's, 
1986: 560). Conceber uma mercadoria ou um serviço ao gosto do freguês significa 
que ele é quem manda. 
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Quando se visita o impressionante edifício-sede do Bank of America em 
San Francisco, com seus 52 andares, aprende-se que ele foi aberto em 1904, ali 
mesmo em San Francisco, com o nome de Bank of! taly. Foi fundado por Amadeo 
Peter Giannini, cujo objetivo era ajudar pessoas que nao fossem ricas e que, por 
isso, não tinham acesso a serviços bancários (Bonadio, 1994). 

No dia 17  de ou rubro de 1904, o Bank ofltaly começou 
a funcionar num bar reformado no bairro de North Beach, de San 
Francisco. O fundador do banco, Arnadeo Peter (A. P.) Giannini, e seus 
empregados saíram às ruas do bairro para convidar as pessoas a abrir 
contas no banco. (For our cus/omers, 1994: 1)  

Fico pensando se eles chamaram as pessoas de cuslOmers ou amiei. O banco 
veio a se tornar o maior do mundo. Como se diz no Brasil, "amigos, amigos; 
negócios à parte". Mas Calvin Coolidge, presidente dos Estados Unidos de 1923 
a 1 929, que se tornou famoso por suas declarações lacônicas, produziu, em um 
discurso perante a Society of American N ewspapers Editors, em 1 7  de janeiro de 
1925, o que talvez seja a melhor síntese sobre esse assunto, quando afirmou que 
"o negócio dos Estados Unidos são os negócios" (apud Th. Oxford dic/umary of 
quo/aliam, 1955 :  156). 

3. E por falar elll almoços gratllitos .. . 

Um funcionário do jornal The San Francisco Ch/'onicle me telefonou e 
ofereceu urna assinarura gratuita com oito semanas de duração. Diz-se que os 
brasileiros adoram ganhar qualquer coisa de graça. Temos inclusive o ditado: "De 
graça, até injeção na testa". Depois de alguns minutos de diálogo, o funcionário 
disse que a assinarura nao era de fato inteiramente grátis, porque eu teria que 
pagar pelas edições de domingo. Mesmo assim, aceitei a oferta. Alguns dias 
depois recebi o primeiro número da assinarura, acompanhado de um bilhete que 
dizia o seguinte: 

Bem-vindo àfamíLia do Chronic/e, prezado leitor. Obri
gado por assinar o The San Francisco Chronicle. Nós o valorizamos muito 
como freguês e faremos tudo para lhe prestar serviços que satisfaçam sua 
expectativa de entrega pontual e confiável. Sua primeira conta chegará 
em dez dias, a não ser, é claro, que você tenha feito o pré-pagamento de 
sua assinatura (grifos meus). 

Quando chegou a conta, descobri que eu tinha sido registrado corno 
assinante com direito a um desconto promocional. A conta veio junto com um 
folheto impresso que dizia: "Estamos felizes de tê-lo comoassinanre do Chronicle". 
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Evidentemente, a segunda conta não continha qualquer desconto e não mais me 
chamava de leitor ou assinante, dizendo apenas: "Nós o valorizamos como 

, 

freguês". E uma tentação explorar esse conceito de uma família de fregueses. Mais 
do que uma comunidade de leitores ou assinantes, as pessoas que compram o 
Chronicle são encaradas como uma comunidade de fregueses, e nesse processo o 
jornal se transforma numa mercadoria como outra qualquer. 

Enquanto no Brasil os direitos do consumidor são pouco institucional i
zados, nos Estados Unidos o consumidor deve ser o centro do universo, e ele 
sempre deve ficar satisfeito. Se você paga, deve receber em troca algo que valha 
o dinheiro gasto. Quanto mais você gasta, mais você deve receber. "Quanto é?" 
é, portanto, uma pergunta natural e direta. Você telefona para um cinema 
norte-americano e ouve uma mensagem gravada. A mensagem geralmente 
começa com o endereço e as características das instalações. Depois vêm os preços 
e as ofertas. Em seguida vem o anúncio da pipoca e dos refrigerantes vendidos 
no balcão de entrada. Por último você fica sabendo os filmes em exibição nas 
diferentes salas de projeção e os horários de exibição. A quantidade é também 
um item importante. Foi surpreendente ir ao cinema e ver as pessoas comprando 
o que é literalmente um balde de pipoca. Eco (1984: 14) argumenta que os/ogan 
"mais", no sentido de "extra", está impregnado na publicidade dos Estados 
Unidos: 

Que é um modo de dizer "ainda", mas sob a forma de 
"mais"; não se diz "o programa continua daqui a pouco", mas more 10 

come, não se diz me dê ainda um pouco de café ou outro café, mas more 
coffee, não se diz que tal cigarro é mais comprido, mas que é more, mais 
que aquilo que você está acostumado a ter, mais que aquilo que poderia 
desejar, para jogar fora - esse é o bem-estar. 

No dia de Ação de Graças (Thanksgiving), voei com minha família para 
a costa leste dos Estados Unidos, tendo escolhido a companhia United Airlines 
por causa de seus preços mais baixos. Quando estava a bordo, notei que os 
passageiros eram chamados de fregueses. As companhias aéreas brasileiras não 
nos chamam de fregueses, e sim de passageiros. Elas tentam dar a impressão de 
que o passageiro é um convidado a ser bem tratado, para que se sinta em casa. A 
segunda surpresa veio quando descobri que minha filha menor, que não precisou 
pagar passagem visto que sentaria no meu colo, não tinha direito a uma refeição. 
Quando reclamei, a aeromoça disse que ela não tinha direito a uma refeição 
porque não pagara passagem, e acrescentou que o máximo que poderia fazer seria 
servir uma refeição infantil para a menina, desde que eu abrisse mão da minha 
refeição. 
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Não servir uma refeição a uma criança de colo que não precisou pagar 
passagem é certamente uma das piores formas de publicidade que uma compa
nhia aérea pode fazer de si mesma. Mas suponho que essa decisão se ligue ao 
conceito muito difundido nos Estados Unidos de que é preciso pagar por tudo. 
Trata-se provavelmente de um caso que confirma a famosa frase de Lee A. 
Iacocca, ex-executivo-chefe da Chrysler: "Não existe almoço grátis". 

Nesse sentido, é interessante notar que nos Estados Unidos as mer
cadorias são exibidas com preços que não incluem os impostos, depois adi
cionados - assim, quando se paga por algo, sabe-se exatamente quanto foi para o 
governo. No Brasil, os impostos são geralmente embutidos nos preços das 
mercadorias, de maneira que tendemos a esquecer que, ao consumir, estamos 
sempre pagando impostos. Esse é um dos motivos pelos quais a consciência de 
ser contribuinte é muito mais forte nos Estados Unidos do que no Brasil. 

4. Vida, amor, morte e dillheiro 

Eu estava visitando um casal norte-americano que tem um filho adoles
cente, quando, num certo momento, começamos a conversar sobre crianças, e o 
marido mencionou que talvez adotassem uma. O adolescente reagiu ime
diatamente: "Pai, você sabe que custa cem mil dólares criar uma criança até que 
ela chegue aos 18  anos?" Foi interessante ver como o menino, ao se sentir 
ameaçado pela perspectiva de compartilhar a atenção e o amor dos pais, expressou 
seu medo em termos monetários. 

Nos Estados Unidos, o dinheiro é um assunto que não deve ser encarado 
levianamente. Muito tempo (e, portanto, muito dinheiro) é investido em 
questões financeiras. Um dos folhetos que recebi do Bank of America, da série 
For our Cllstomers, continha um artigo chamado "Ensine às suas crianças lições 
sobre como poupar da maneira mais fácil". A Microsoft criou um software 
chamado Money. De acordo com o folheto de publicidade, "Microsoft Motley 
ajuda-o a se sentir bem a respeito de suas finanças. Você sempre sabe aonde vai o 
seu dinheiro, de onde ele vem, e como os seus gastos se ajustam ao seu orçamento". 
Quicken, um programa de computador que ajuda a rastrear cheques, despesas de 
cartão de crédito, contas mensais e outras formas de pagamento, vendeu mais de 
cinco milhões de cópias nos seus dez anos de existência. O neologismo quicketzites 

designa as pessoas que fazem quase um "culto" do programa, e alguns dizem que 
elas sao praticamente viciadas nele (Kantrowitz, 1994: 65-6). Quicken se tornou 
tão popular que a Microsoft finalmente decidiu comprá-lo - já que ele vendia 
mais do que Money. Como diz um ditado norte-americano: lfyou can't bem them, 
buy them! (Se você não consegue derrotá-los, compre-os!). 



De 01110 110 dilllleiro 1I0S Estados Ullidos 

Existem diversos livros que ensinam como administrar seu dinheiro 
pessoal. As livrarias freqüentemente reservam várias prateleiras a esses livros, em 
geral numa seçao chamada "Finanças Pessoais". Há até livros que ensinam a 
administrar o amor e o dinheiro. Na verdade, Love and m01zey é o tftulo de um 
livro (Porter, 1985) que ensina tudo sobre essa equação e tem seções como "O 
custo de casar", "Os custos reais e ocultos do divórcio", "Testamentos e organi
zação de funerais", "Levando o seu cônjuge numa viagem de negócios", e 
"Mantendo uma amante ou um amante". Esta última seção lhe ensinará fatos 
como: "Se você quer manter uma amante ou um amante, a coisa mais importante 
a lembrar é que isso pode sair muito caro", ou "Se você pretende ser uma amante 
ou um amante, o ponto fundamental a lembrar é o alcance dos direitos de quem 
ocupa essa posiçao" (Porter, idem, p. 22). 

A revista mensal Money publica anualmente um número especial 
chamado Money guide: besl college buys (Guia do dinheiro: os melhores negócios 
universitários), dedicado inteiramente a orientar os leitores na escolha da uni
versidade que pretendem cursar. Um dos artigos da edição de 1994 tem o título 
"O ranking dos melhores negócios de Money" e tenta apresentar "as cem melho
res escolas que lhe dão o máximo pelo seu dinheiro". Vários outros artigos têm 
títulos que se referem diretamente ao dinheiro: "Os dez melhores negócios 
universitários dos Estados Unidos", "A qualidade de universidades de elite a 
preços de universidades públicas", "Por que os preços das universidades sobem 
tão rapidamente", "Como cortar pela metade seus gastos com a universidade", 
"Maneiras espertas de investir seu dinheiro para pagar a sua universidade", 
"Como ganhar a sua fatia de crédito educativo", "Pedindo empréstimos para 
tapar o déficit financeiro", e "O guia de M01Zey para 1.003 universidades" (MOIzey 
Guide, 1994: 3). 

A edição de fevereiro de 1994 da mesma revista Money é inteiramente 
dedicada a fundos mútuos. Ela apresenta um suroey de todos os 3.905 fundos 
mútuos existentes nos Estados Unidos. A matéria principal dessa edição merece 
um coração vermelho na capa, com as frases "Floristas que atendem pelo telefone. 
Dicas para o dia dos namorados. Mostramos o que o seu dinheiro compra". O 
artigo testa e faz um ranking de 12 serviços telefônicos de entrega de flores. O 
dinheiro e o amor podem se misturar, e cada um deve gastar seu dinheiro da 
melhor forma possível no que diz respeito ao amor. 

A mesma edição tem um artigo, escrito pelo editor executivo da revista, 
intitulado: "O custo de uma bala: dois milhões de dólares". O artigo começa 

• 

assIm: 

Quando você olha para uma bala menor que a ponta do 
seu dedo mindinho, você não é capaz de imaginar que ela pode cortar a 
espinha dorsal de um homem, destruir uma família, devastar uma 
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empresa e, em última instância, custar dois milhões de dólares à so
ciedade. Mas foi isso o que essa bala de ponta oca, que custa 40 centavos 
- e o revólver calibre 38 do qual foi disparada - fez a David Johnstone, 
sua família, sua empresa e, na realidade, a todos nós. (Lalli, 1994: 7) 

Como se pode depreender, o artigo conta a tragédia e o sofrimento de 
uma vítima (que morreu depois de algumas semanas de tratamento) e de sua 
família, causados pelo ato de um assaltante adolescente. O texto é bem escrito e 
discute, entre outras coisas, a questão do controle de armas, mas nao se ocupa 
apenas com o sofrimento, a perda e a tristeza. Ele focaliza os custos. O aUlor 
decidiu somar todas as despesas e todos os prejuízos, incluindo contas hospi
talares, ambulância aérea, seguro social e seguro desemprego, investigaçoes 
policiais, a audiência de sentenciamento judicial do jovem criminoso, os anos 
produtivos que a vítima ainda teria nos anos seguintes etc. 

No Brasil, seria inconcebível um artigo que misrurasse dinheiro e uma 
pessoa morta. Ainda assim, o Brasil tem índices extremamente altos de mortes 
ligadas a acidentes de trabalho e de trânsito, o que revela uma falta de preocupação 
com a vida. Mas há no Brasil uma dificuldade de falar dos custos sociais e 
econômicos dos ferimentos e das mortes causados pela negligência que gera 
tantos acidentes. 

Depois do tremor de terra de 1 7  de janeiro de 1994, em Los Angeles, o 
noticiário informou o número de mortos e em seguida somou os prejuízos 
materiais, chegando a uma cifra de milhões de dólares. Houve uma continuidade 
direta entre vidas perdidas e dólares perdidos. Foram apresentadas ainda estima
tivas dos prejuízos totais e das possíveis fontes de recursos financeiros para 
repará-los. 

Nos Estados Unidos é muito importante ter seguro-saúde (enquanto no 
Brasil dizemos que "fazemos" um seguro, nos Estados Unidos as pessoas dizem 
que "compram" um seguro). As pessoas que me deram conselhos sobre o 
seguro-saúde enfatizaram que o tratamento de saúde nos Estados Unidos é um 
negócio, e dos mais lucrativos que existem no país. Ao analisar o tabu que afirma 
existir na cultura oficial da saúde norte-americana, em torno da permissão de que 
os médicos pareçam preocupados com o dinheiro no desempenho de seu papel 
profissional, Stein (1990: 157) sustenta que há um conflito entre seu idealismo, 
como provedores de serviços de cura, e seu desejo de ganhar dinheiro: "Histori
camente, na medicina norte-americana, há muito tempo que o dinheiro tem má 
fama". Mas Stein nota que isso vem mudando desde o início da década de 1980, 
por causa da atirude de uma nova geração de médicos. Ele cita as palavras de um 
deles: 
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Nos congressos, só ouvimos falar de dinheiro. Em vez 
de falarem dos pacientes, falam de "consumidores". O tratamento 
médico passa a ser uma espécie qualquer de "produto", e a toda hora 
recebo anúncios sobre seminários, revistas e livros que me prometem 
ensinar a fazer o marketing de minha prática. (Stein, 1990: 1 70-1) 

5. Investindo 

Se você telefonar para a Fidelity Invesrments, o maior gerente de fundos 
de ações dos Estados Unidos, que tem 247 bilhoes de dólares em ativos e 210 
fundos, lhe enviarão um calhamaço de informações que ensinam como investir. 
T7te Fideliry calalog abre com uma saudação de boas-vindas assinada pelo seu 
executivo-chefe. Ele lembra que a empresa foi fundada pelo seu pai, em 1946, e 
que este 

era um individualista convicto, que admirava a inde
pendência dos outros. Mas quando o assunto era investimento, ele dizia 
que todos precisam de alguma ajuda. Hoje, essas idéias ainda estão na 
base dos nossos negócios. Acreditamos que os indivíduos tomam suas 
próprias decisões sábias de investimento, se têm as ferramentas certas. 
Afinal de contas, ninguém entende melhor a sua própria situação do que 
você mesmo. (T7te Fideliry calalog, s.d.: 2) 

Em suma, a empresa é capaz de lhe oferecer a infOl maçao, mas a decisão 
é sua. Para chegar a uma boa decisão, você deve ler a informação, calcular seu 
horizonte temporal e analisaras necessidades. Um dos principais fatores envolvi
dos diz respeito à relação entre risco e lucro. Você fica sabendo que uma regra 
prática importante é: "o risco e o lucro geralmente andam juntos" (T7te Fideliry 
catalog, s.d.: 15). Você também deve estar bem informado sobre aquilo em que 
está investindo: aposentadoria, despesas com universidade, poupança, diversifi
cação, redução de impostos, alternativas a certificados de depósitos etc. 

Outra publicação é o Fideliry jimd match workbook, um livreto que traz 
um formulário com 12 perguntas, cujas respostas são pontuadas. Dependendo 
da sua pontuaçao final, você cai numa das seguintes categorias: carteira 100% de 
curto prazo, carteira de preservação de capital, carteira moderada, carteira de 
construção de patrimônio, carteira 100% de ações. Os produtos e serviços da 
Fidelity se dividem em fundos de mercado monetário, fundos de renda e fundos 
de crescimento. 

Marquei uma entrevista com um representante financeiro da Fidelity, 
no seu Centro de Investidores, em San Francisco. Preenchi o formulário para a 
entrevista. Fui recebido por um dos corretores. Ele examinou os resultados 
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registrados no meu formulário, me repassou algumas informações e em seguida 
me perguntou sobre os tipos de investimento nos quais eu estava interessado. 
Mencionei uma cifra e ele disse que eu poderia dividir aquela quantia entre 

-

fundos conservadores, moderados e agressivos. E interessante esse uso da palavra 
"agressivos". A empresa tem versões esparta1las de muitos fundos. Elas "oferecem 
o potencial de retornos mais elevados em troca de despesas mais baixas". Trata-se 
de uma metáfora militar. O dinheiro é uma guerra e, para vencer, você tem de ser 
agressivo e espartano. Mas, ao mesmo tempo, essa guerra é altamente impre
visível. Sempre ouvimos dizer que investir é como jogar. Nesse sentido, essa 

• 

guerra ocorre num cassmo. 

6. Dinheiro e comida 

Fui convidado a dar uma palestra sobre o Brasil para os membros de um 
clube de serviços de uma cidade da área metropolitana de San Francisco. A pessoa 
que me convidou disse que os sócios do clube conheciam muito pouco do Brasil, 
e que gostariam de saber como se vive no país-a  vida social, a economia, a política 
etc. A palestra foi realizada num hotel. Foi ao mesmo tempo um almoço formal 
e um evento de lazer. Compareceram umas 20 pessoas. Depois de apresentar os 
convidados, o presidente pediu que todos cantassem o hino nacional e fizessem 
juramento à bandeira. Em seguida, os membros começaram lentamente a comer, 
mas, para minha surpresa, de vez em quando uma pessoa se levantava para fazer 
doações de "dólares felizes". Acontecia da seguinte forma: uma pessoa se levan
tava e declarava: "Finalmente consegui telefonar para Los Angeles (onde ocor
rera um terremoto dois dias antes, ou seja, em 17  de janeiro de 1994) e fiquei 
sabendo que meus parentes estão todos bem". Em seguida, depositava uma nota 
de um dólar numa pequena tigela. Outro membro disse que uma pessoa que 
roubara dinheiro da sua empresa finalmente fora condenada e encarcerada, e 
anunciou que doaria um dólar por causa disso. Outra pessoa doou um "dólar 
feliz" (por causa de alguma coisa boa que lhe acontecera) e um "dólar triste" 
(porque um parente seu fora baleado). Enquanto isso, as pessoas continuavam 
comendo, e eu pensava comigo mesmo como seria considerada estranha no Brasil 

-

essa mistura de dinheiro e comida. E claro que no Brasil temos almoços de 
negócios e jantares de campanha política, mas nesses eventos evitamos lidar 
diretamente com o dinheiro e nunca tocamos em notas. 

Em seguida, alguém sugeriu que o clube doasse 500 dólares ao escritório 
local do Exército da Salvação, que tinha enviado todos os seus estoques de roupas 
e utensílios para as vítimas do recente terremoto de Los Angeles. A proposição 
foi feita em termos bem formais ("Quero propor que . . .  ", "Apoiado . . .  ", "Se 
houver alguém contra, que se manifeste" etc.). Houve dois debates sobre o 
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assunto. Um deles foi a respeito de uma outra sugestão, de que metade do dinheiro 
fosse doada à Cruz Vermelha. Mas a pessoa que fizera a proposta original se opôs 
firmemente, dizendo que na Segunda Guerra Mundial, durante o desembarque 
das forças aliadas na Normandia, em junho de 1944, a Cruz Vermelha tinha 
cobrado pelo café que servia aos soldados. A segunda discussão tinha a ver com 
a redação da proposta. Alguém sugeriu que a proposta devia dizer claramente que 
o dinheiro estava sendo doado ao escritório local do Exército da Salvação "com 
a finalidade de ajudar as vítimas do terremoto de Los Angeles". Mas o proponente 
original reagiu e esclareceu que sua proposta não era essa. Ele estava preocupado 
com o falO de que os depósitos do escritório local do Exército da Salvação estavam 
vazios e queria que o dinheiro arrecadado fosse usado para reabastecê-los, a fim 
de que a organização estivesse preparada para atender a qualquer eventualidade 
local. A proposta foi aprovada com essa redação. 

Durante o almoço, meu anfitrião começou a me fazer perguntas sobre o 
Brasil, anotando minhas respostas: quando foi descoberto, qual é o nome do 
descobridor, quais são as duas maiores cidades etc. Eu não conseguia entender 
por que ele queria saber aquilo tudo e gracejei que, se ele desse todas essas 
infOI mações à platéia antes da minha palestra, nada me restaria a dizer. Quando 
o almoço chegou ao fim, antes de me apresentar, ele fez aos sócios as mesmas 
perguntas que me tinha feito, e multou-os por cada resposta errada, cobrando um 
dólar por erro. Finalmente, fiz minha palestra e respondi às perguntas que 
tinham sido colocadas. No fim do evento, ganhei um certificado de agra
decimento e uma camiseta de tamanho extra-grande na qual estava estampado: 
"Eu fiz uma palestra no Clube X da cidade Y e eles me adoraram". 

No Brasil, quando se sai com os amigos para comer, geralmente as pessoas 
dividem a conta de acordo com o número de presentes, independentemente de 
quanto cada uma comeu ou bebeu (em outras palavras, não faz sentido consumir 
menos, porque no final você acaba pagando pelo que todos consumiram). Nos 
Estados Unidos, porém, no fim da refeição alguém geralmente assume o papel 
de tesoureiro e se envolve num grande esforço de contabilidade para calcular 
exatamente quem comeu e bebeu o que, para que todos paguem apenas pelo que 

• 

pediram. E interessante também ver que nos Estados Unidos o marIre vem à mesa 
e anuncia os pratos do dia. Depois de descrever cada prato, ele dá seu preço, 
fazendo uma tradução imediata do princípio do prazer para o princípio da 
realidade. No Brasil o garçom só apresenta a conta quando você pede. Além do 
mais, pode ser que ele demore muito para fazer isso. Nos Estados Unidos, os 
garçons mui tas vezes apresentam a con ta sem que as pessoas a peçam, logo depois 
que elas terminam o prato principal, e às vezes nem se incomodam com perguntar 
se elas querem uma sobremesa. Para um brasileiro, isso significa "Você já está de 
saída, não é?" No entanto, meus amigos norte-americanos com quem comentei 
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essa prática tenderam a encarar a atitude dos garçons dos Estados Unidos como 
algo positivo: eles supõem que seus fregueses muitas vezes estão com pressa e não 
querem perder tempo esperando pela conta. Tempo é dinheiro! 

7. O dinheiro é coisa limpa 

Nos Estados Unidos, existem várias expressões diretamente ligadas ao 
dinheiro. "Acrescentar os meus dois centavos a essa discussão" significa que a 
pessoa quer expressar a sua opinião sobre um assunto em discussão. "Eles não 
vão comprar isso" significa que eles não vão concordar ou aceitar uma idéia. "Eu 
colocaria o meu dinheiro nisso" quer dizer que a pessoa acha que isso vai 
acontecer no futuro, como conseqüência de certa tendência. "Para o dinheiro de 
fulano" quer dizer "de acordo com a preferência ou a opinião de fulano" (�bsler's, 
1988: 1.458). Assim, alguém pode dizer: "Para o meu dinheiro, esse é um filme 
muito bom". Um amigo leu um projeto de pesquisa que escrevi para apresentar 
nos Estados Unidos e me disse que esse tipo de proposta deve ser mais curto do 
que as apresentadas no Brasil, e que cada frase tem que "vender" uma idéia. O 
pesquisador deve ser afiIlllativo (ou agressivo) nas propostas de seu projeto. A 
expressão "um centavo pelos seus pensamentos" quer dizer que teoricamen te 
tudo está à venda, mesmo as reflexões mais íntimas. No Brasil, quando se diz que 
alguém "comprou uma discussão" ou "comprou uma briga", as duas expressões 
sugerem conflito. 

Enquanto nos Estados Unidos o dinheiro fala alto, no Brasil há uma 
atitude de desconfiança em relação a ele. No Brasil, as pessoas quase sempre têm 
vergonha de falar em dinheiro. A maneira mais educada de se pedir dinheiro é 
"Você pode me emprestar algum . . .  ?" - ou seja, omite-se a palavra "dinheiro". 
Nos Estados Unidos, o dinheiro é mais facilmente visto como parte integrante 
de uma pessoa. Daí vem a expressão norte-americana nO! a pelllzy /O my /lame (não 
tenho sequer um centavo no meu nome). Nos Estados Unidos, os jornais 
freqüentemente se referem à quantidade de dinheiro que uma pessoa tem 
empregando a expressão "O sr X vale tantos milhões de dólares". N o Brasil, não 
se aceitaria que o valor de alguém fosse definido pela quantidade de dinheiro que 
possui, apesar de - ou por causa de - a desigualdade social ser maior aqui. 

Em inglês, o verbo /O pay (pagar) entra na composição de muitas ex
pressões - eis algumas, com suas respectivas traduções: /O pay atlemiol! (prestar 
atenção), to pay a visit (fazer uma visita), /O pay a compliment (fazer um elogio), /O 

pay respect (expressar respeito), /O pay the way (cobrir os custos de deslocamento) 
e /O pay lip service (fingir que acha importante). No Brasil, pagamos os nossos 
pecados ou as nossas promessas. Nos Estados Unidos, perguntamos a uma pessoa 
se podemos lhe comprar uma bebida, enquanto no Brasil perguntamos se 
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podemos oferecer uma bebida. No Brasil, se você perguntar a alguém se pode lhe 
pagar uma bebida, isso significará implicitamente que você está tentando com
prar a pessoa. 

No Brasil, o dinheiro é encarado como algo mais poluente do que nos 
Estados Unidos. Na verdade, no Brasil, quando uma pessoa está sem dinheiro 
algum, ela diz que está "limpa", ou quando uma quadrilha rouba um banco, ela 
"limpa" o cofre. Mas uma pessoa muito rica é "podre de rica", o que equivale em 
inglês a slillkingnch (fedorento de rico). Na gíria brasileira, "poupança" se refere 
também às nádegas. E quando alguém está totalmente sem dinheiro, diz: "Estou 
sem um puto tostão". 

Nos Estados Unidos, ao contrário, a pobreza é que é mais suja. Pode-se, 
por exemplo, serdirl poor (sujo de tão pobre). Existem outras expressões em inglês 
que ligam dirt (sujeira, poeira, terra) à pobreza: um objeto pode serdirl cheap (sujo 
de tao barato: novamente, a sujeira reside na falta de dinheiro, e não na abundân
cia). Por outro lado, pay dirt, de acordo com o dicionário, significa "a terra que 
contém minério suficiente para ser minerada", ou "alguma coisa que se revela 
uma fonte valiosa de informação" (Webster's, 1988: 738). Note-se como nesse caso 
o dinheiro (na fOI ma de minério de ouro) brota da terra. Referindo-se à sociedade 
norte-americana, Knight (1968: 1 1 ) sustenta que "hoje a pobreza é reconhecida 
como um mal e o dinheiro como o meio potencial para alcançar muitas coisas 
boas - apreciação das artes, educação, viagens, tratamento médico, filantropia, 
assim como as necessidades materiais e os confortos da vida". 

Alguns provérbios norte-americanos confirmam a idéia de que o di
nheiro nos Estados Unidos é visto como algo menos sujo do que, por exemplo, 
no Brasil: Ali mOlley is clea'l, evell if it's dirty (Todo dinheiro é limpo, mesmo se for 
sujo); MOlley doem't get dirty (O dinheiro nunca se suja) (Mieder 1991: 415), e 
MOlley doem't smell (Dinheiro não tem cheiro). Alguns provérbios comparam o 
dinheiro às fezes, mas a clássica equiparação freudiana dos dois termos (Freud, 
1953; Ferenczi, 1956) é expressa apenas fracamente. Assim, na paródia MO/ley 
lalks, bul/shit walks (O dinheiro fala alto, o papo de merda vai embora), o dinheiro 
é o elemento forte e as fezes são o elemento fraco. O dia do pagamento é muitas 
vezes referido em inglês como o dia when lhe eagle shits (o dia em que a águia caga). 
Embora haja uma associação direta entre dinheiro e fezes, o animal que provê o 
dinheiro não é um porco imundo, mas a águia, que vem a ser o animal-símbolo 
dos Estados Unidos. Há uma instância na língua inglesa de uma equiparaçao 
direta de dinheiro e fezes: MOlley is like mallure: it's only good whell spread aroulld 
(O dinheiro é como o estrume: só é bom quando espalhado) (Mieder, 1991: 4 16). 
Mas o elemento enfatizado pela expressão é o aspecto fertilizador do estrume. Já 
que na terra as fezes não são uma "matéria fora do lugar", para usar a expressão 
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de Douglas (I 976), nessa circunstância particular nem o dinheiro nem o estrume 
podem ser considerados sujos. 

Na verdade, existe uma forte incidência de provérbios norte-americanos 
que dão uma conotação positiva ao dinheiro. Eis alguns exemplos, traduzidos 
literalmente: "O dinheiro fala", "O dinheiro faz a égua correr", "Acumule 
dinheiro honestamente, se possível, mas acumule dinheiro", "Dinheiro é poder", 
"O dinheiro é a força motriz do comércio", "Precisamos ganhar dinheiro, pois 
senão logo o lobo bate à nossa porta", "Só o dinheiro é mais doce que o mel", 
"Nada é capaz de fazer dinheiro mais rapidamente do que o próprio dinheiro". 
Parece existir uma quantidade menor de provérbios negativos sobre o dinheiro, 
tais como: "O dinheiro não compra a felicidade" e "O dinheiro não é tudo". Mas 
até o provérbio bíblico "O dinheiro é a raiz de todos os males" é freqüentemente 
transformado em paródia, negando a afirmação: "O dinheiro é a raiz de toda 
riqueza", "O dinheiro é a raiz do Bank of America", "O dinheiro é a raiz de todos 
os males, mas o homem precisa de raízes", "O dinheiro é a raiz de todos os males, 
mas dele nascem umas plantas bem fortes", "O dinheiro é a raiz de todos os males, 
mas ainda é a melhor raiz de todos os prazeres", "O dinheiro é a raiz de todos os 
males, mas alguém já descobriu um caminho melhor?", "O dinheiro é a raiz de 
todos os males e também de muitas genealogias importantes". Da mesma forma, 
"O dinheiro não compra a felicidade" é transformado em "A felicidade não 
compra o dinheiro". E "O dinheiro não é tudo" pode virar "O dinheiro não é 
tudo, mas é meio caminho andado". "A virtude é a sua própria recompensa" vira 
"O dinheiro é a sua própria recompensa" (Mieder, 1989: passim). 

8. Sangue, espel1l1a, Deus e dillheiro 

Benjamin Franklin (I 706-1 790), freqüentemente exaltado como "o 
primeiro norte-americano civilizado" e "o apóstolo dos tempos modernos", era 
entre outras coisas um inventor e um bem-sucedido homem de negócios. Ele se 
tornou famoso por causa dos seus "provérbios". Entre 1733 e 1758, publicou um 

almanaque que vendia dez mil cópias por ano. Esse almanaque, "juntamente com 
a Bíblia ( . . .  ) provavelmente foi o texto mais freqüentemente lido nas colônias" 
(Mieder, 1989: 129). Embora Franklin não tenha criado a maioria dos provérbios 
publicados no seu Poor Richard's almanack, como ele próprio deixava claro, eles 
ficaram associados à sua pessoa. "The way to wealth", (O caminho para a riqueza), 
um pequeno artigo de Franklin publicado em 1758, é um exemplo de ética 
puritana, exposta em 105 provérbios. Tornou-se um clássico. Ao longo do artigo, 

-

Franklin cita provérbios, como "Deus ajuda os que ajudam a si mesmos", "E tolo 
-

gastar dinheiro para comprar algo pelo qual vamos nos arrepender", "E difícil 
pôr um saco vazio de pé", ''A fome espreita a casa de um homem trabalhador, mas 
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não ousa entrar". Em seu textoAdvice to a yDlmg tradesman (Conselho a um jovem 
negociante), escrito em 1748, Franklin (apud Weber, 1967: 29-30) diz: "Lembra
te de que tempo é dinheiro. ( . . .  ) Lembra-te de que crédito é dinheiro. ( . . . ) 
Lembra-te de que o dinheiro é de natureza prolífica, procriativa. O dinheiro pode 
gerar dinheiro e seu produto pode gerar mais, e assim por diante. ( ... ) Lembra-te 
deste refrão: 'O bom pagador é o dono da bolsa alheia"'. Franklin representa o 
ideal do homem que se faz por si mesmo, o colono que não espera que os outros 
façam as coisas por ele. 

Ralph Waldo Emerson, que viveu um século depois (1803-1882), é 
freqüentemente considerado "o último puritano" (Santayana, 1936; Porte, 1979). 
Ele pode ser encarado como o grande defensor das virtudes do capitalismo, pois 
enfatiza os conceitos de frugalidade, de livre empresa etc. No ensaio intitulado 
"Wealth" (Riqueza), publicado em T7ze conducl ol life, Emerson faz a apologia do 
dinheiro quando afirma: "O mundo pertence àquele que tem dinheiro para 

, 

percorrê-lo" (Emerson, 1983: 994). E interessante a maneira como ele relaciona 
a riqueza com a natureza. Ele sustenta que "a riqueza reside na aplicação da mente 
à narureza; e a arte de enriquecer não consiste em ser industrioso, muito menos 
em poupar, mas numa organização superior, na pontualidade, no fato de estar no 
lugar certo" (Emerson, 1983: 989). Ele também enfatizava que "os homens 
inteligentes consideram a riqueza a assimilação da narureza por si próprios, a 
conversão da seiva e dos sucos do planeta para a sua encarnação e para a nutrição 
dos seus planos" (Emerson, 1983: 993). Emerson amplia a sua analogia e sustenta 
que 

faz parte da doutrina de filosofia que o homem é um ser 
que tem gradações; nada existe no mundo que não esteja repetido no seu 
corpo; o seu corpo é uma espécie de resumo em miniatura do mundo; 
por isso, nada existe no seu corpo que não esteja repetido numa esfera 
celestial de sua mente; então, nada existe em seu cérebro que não esteja 
repetido numa esfera mais elevada, o seu sistema moral. Agora, essas 
coisas são assim também na Natureza. Todas as coisas ascendem, e a regra 
mais alta da economia é que ela também deve ascender, ou que tudo que 
fazemos precisa sempre ter um alvo mais elevado. Assim, é urna máxima 
que o dinheiro é oulra lomza de sangue. Pecunia alter sanguis, ou o patrimônio 
do homem é apenas um tipo maior de corpo, e admite um regime análogo 
às circulações corporais. (Emerson, 1983: 1010, grifos meus) 

Com essas idéias, damos urna volta completa e retornamos ao Bank of 
America, voltando à funcionária que refletiu para mim a metáfora orgânica de 
Emerson, apesar de provavelmente nunca ter lido esse autor. 
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Podemos especular também sobre as relações entre o dinheiro e o 
esperma. Nessa perspectiva, o dinheiro pode ser visto como algo essencialmente 
masculino, que precisa ser investido, de preferência em vários lugares, à seme
lhança da estratégia reprodutiva adotada pelos machos de algumas espécies 
animais. A revista Time publicou um artigo sobre o comportamento sexual 
humano, e a primeira página da matéria trazia urna ilustração de um campo arado 
no qual alguns homens semeavam simultaneamente espermatozóides e notas de 

, 

um dólar (Wright, 1994: 44-5). E significativo que exista algo chamado seed 
money, isto é, uma quantia doada para ser usada corno um capital que vai render 
frutos, ou seja, que vai criar mais dinheiro. 

Sangue e esperma são, afinal, guardados em "bancos de sangue" e 
"bancos de esperma". Um eufemismo comum em inglês para designar o ato de 
urinar é dizer que se vai spend a penny (gastar um centavo). Os fluidos corporais 
acabam sendo relacionados a um sistema de débito e crédito. 

Nos Estados Unidos, o dinheiro é num certo sentido relacionado a Deus. 
A expressão "confiamos em Deus" está impressa em todas as moedas e notas do 
país, uma associação direta entre o Todo-Poderoso e o dinheiro. José Sarney, 
presidente do Brasil de 1985 a 1990, ao criar o cruzado, urna nova moeda, decidiu 
imprimir urna frase semelhante, que perdura até hoje nas notas brasileiras: "Deus 
seja louvado". Por causa da inflação galopante que ocorreu no final de seu 
governo, surgiu a piada de que a frase certa deveria ser "Deus nos acuda!". Mas 
o fato de o nome de Deus vir estampado no dinheiro, nos Estados Unidos, não 
o transforma num objeto sagrado. Na verdade, em vários pontos turísticos 
encontram-se máquinas que amassam as moedas até torná-las irreconhecíveis, e 
ao mesmo tempo imprimem outros dizeres nelas. No Brasil, as notas e as moedas 
pertencem ao governo, e as pessoas são apenas seus portadores. Destruir dinheiro 
deliberadamente no Brasil é um crime, já que o dinheiro tem um SlalllS seme
lhante ao da bandeira nacional. No Brasil, quando queremos indicar que alguém 
é maluco, dizemos que ele "rasga dinheiro". Nos Estados Unidos, existe algo 
chamado mad 1Il0/ley (dinheiro louco). De acordo com o dicionário, trata-se de 
"urna quantia que urna moça leva quando sai com um rapaz, para poder pagar 
um táxi no caso de querer se livrar do seu acompanhante se ele tentar intimidades 
indesejadas; em termos mais amplos, uma pequena sorna de dinheiro portada 
por uma mulher para casos de emergência" (Websler's, 1988: 1357). O termo se 

, 

aplica também ao dinheiro gasto livremente, sem preocupações financeiras. E 
interessante notar que as definições do dicionário associam o uso ensandecido 
do dinheiro com as mulheres. A expressão popular lhe almighlY dollar (o dólar 
todo-poderoso) pode soar corno urna blasfêmia e parece mesmo contraditória 
com a frase estampada no dinheiro norte-americano. Ela sugere, porém, que o 
poder criado pelo dinheiro é urna espécie de mana (Mauss, 1974), por causa de 
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suas virtudes de poder. Como diz o mais curto provérbio norte-americano, money 
talks.' (o dinheiro fala). 

9. No Sul dos Estados Unidos as coisas são um pouco diferentes 

Franklin e Emerson nasceram em Boston. Suas atitudes em relação ao 
dinheiro representam uma visão mais capitalista e mais nortista da sociedade, 
baseada no trabalho livre e na idéia do homem que se faz por si mesmo, o que 
gera possibilidades iguais para todos. Ogburn (1964), num artigo originalmente 
publicado em 1943, ao analisar os costumes do Sul dos Estados Unidos com 
relação ao dinheiro antes da Guerra Civil, mostra que as coisas eram diferentes 
no Velho Sul, no qual não havia uma economia monetária muito desenvolvida 
em virtude do elevado grau de auto-suficiência dos fazendeiros. De acordo com 
Ogburn (idem, p. 199), embora o Sul dos Estados Unidos tenha mudado desde 
o fim da Guerra Civil e o dinheiro tenha alcançado um uso muito mais amplo, 
"algumas idéias, características dos dias da economia das plantations auto-sufi
cientes, sobreviveram até a era da civilização industrial do século XX". Alguns 
exemplos da sobrevivência de atitudes características de uma economia com 
pouca circulaçao de dinheiro são a resistência ao uso do dinheiro para acertar 
diferenças pessoais, a crença de que é grosseiro falar de negócios antes de 
conversas preliminares, o fato de a gorjeta ser mais rara no Sul do que nas cidades 
do Norte, a popularidade de expressões tais como "isso é algo que o dinheiro não 
pode comprar", e assim por diante. Ogburn sustenta que essas atitudes têm muito 
a ver com uma sociedade aristocrática, cuja riqueza é baseada na terra, e não no 
dinheiro, sociedade essa que despreza comerciantes e homens de negócios. Ele 
faz comparações entre o Sul dos Estados Unidos e a Europa dos séculos XVII e 
XVIII, onde a economia ainda não fora totalmente monetarizada: ''As atitudes 
dos aristocratas eram como as de uma economia isenta de dinheiro. Eles 
desprezavam os negociantes e as pessoas que trabalhavam em troca de dinheiro" 
(Idem, p. 203). 

, 

E evidente que "o dinheiro está penetrando essas transações pessoais, mas 
isso ocorre lentamente, e gera ressentimentos" (Ogburn, 1964: 203). Ogburn vê 
essas atitudes como sobrevivências que mais cedo ou mais tarde desaparecerão: 

Vários comportamentos e costumes do Sul se tornam 
claramente inteligíveis quando encarados como sobrevivências de ati
tudes características de uma sociedade sem dinheiro. O dinheiro surge 
primeiro numa esfera limitada das transações da sociedade. Mas ele 
gradualmente penetra círculos cada vez mais amplos dos intercâmbios 
e das relações. Nesse movimento, ele sofre oposição. Muitas dessas 
atitudes do Sul depois da Guerra Civil são mais adequadamente entendi-
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das como formas de oposição ao uso mais amplo do dinheiro. Com o 
passar do tempo, essas sobrevivências vão desaparecer e a adoção do 
dinheiro no Sul será tão completa como em outros lugares. (Ogburn, 
1964: 206) 

1 0. Por que devemos pOl/par? 

Algumas das alilUdes em relação ao dinheiro, mencionadas por Ogburn 
como caracteríslicas do Velho Sul dos Estados Unidos, podem ser observadas 
também no Brasil. Tendo sido um dos úllimos países a abolir a escravidão, o 
Brasil não tem uma cuilura de valorização posiliva do trabalho, principalmeme 
do trabalho manual. Em pOrluguês, o trabalho árduo é designado pelo verbo 
"mourejar", ou seja, algo que os pOrlugueses achavam que os mouros deviam 
fazer. Uma outra expressão, profundameme racis13, para designar o trabalho 
pesado é "trabalho de negro", uma referência direta à escravidão. No emamo, 
mesmo depois da abolição da escravarura e da imroduçao do trabalho assalariado 
nas fábricas, o trabalho nunca foi muilo valorizado, porque a ordem social 
cominuou sendo allameme excludeme. 

Até a década de 1930, o Brasil era uma sociedade eminemememe rural. 
Quando a industrialização e a urbanizaçao começaram a se acelerar, houve f Orle 
reação contra o lrabalho e contra a cresceme monetarização da vida. Era possível, 
naquela época, enconlrar o mesmo "ressemimemo contra a expressão de valores 
em termos de dinheiro" a que Ogburn (1964: 205) faz menção, se referindo ao 
Sul dos Estados Unidos ames da Guerra Civil. O "horror ao bateme" se lransfor
mou na "malandragem", que pode ser vista simullaneamente como uma es
tratégia de sobrevivência e uma concepção de mundo através da qual alguns 
segmemos das classes mais baixas rejeitavam a disciplina e a monotonia asso
ciadas ao mundo do trabalho assalariado. 

O lado negalivo do trabalho aparece na música popular brasileira. Como 
mostrei em outro texto (Oliven, 1989), durame os anos 1930 e 1940, quando se 
formava a sociedade urbano-industrial brasileira, os compositores de samba 
faziam o elogio do ócio. A "malandragem" se tornou um meio de vida e uma 
forma de encarar a vida. Em vez de desenvolver uma élica do trabalho (no semido 
weberiano), os brasileiros desenvolveram uma élica da malandragem. O 
fenômeno se tornou tão visível, que a diladura do Estado Novo, entre 1937 e 1945, 
decidiu intervir através de seu órgão de censura, o DIP (Deparlamento de 
Imprensa e Propaganda), proibindo cançoes que exal13ssem a malandragem, ao 
mesmo tempo em que premiava cançôes que elogiavam o trabalho. 

Os mesmos compositores que elogiavam a malandragem retratavam o 
dinheiro como algo ignóbil,geralmeme exigido por mulheres que não emendiam 
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que os homens a quem pediam dinheiro tinham algo muito mais precioso para 
, 

lhes oferecer: o seu amor. E claro que se pode perceber aqui o "complexo das uvas 
verdes": esses homens sabiam que nunca conseguiriam ganhar dinheiro, por 
mais que tentassem, e por isso desprezavam o dinheiro como o "vil metal". Por 
outro lado, nas letras de várias dessas canções, se pode notar que o dinheiro é uma 
realidade inescapável numa sociedade monetarizada. Mas tudo isso é encarado 
com um tom melancólico. Ninguém gosta de trabalhar. E o dinheiro é, no fim 
das contas, muito destrutivo: ele põe fim ao amor e à amizade, suscita falsidade 
e traição. Noel Rosa, talvez o maior dos compositores da década de 1930, colocou 
a questão da seguinte forma na sua canção Fita Amarela, de 1933: "Não tenho 
herdeiros / Nem possuo um só vintém / Eu vivi devendo a todos / Mas não paguei 
a ninguém". Outro compositor do período, Wilson Batista, assim se expressou 
sobre o dinheiro, numa musica composta em 1968 (pouco antes de sua morte), 
intitulada Meu Mundo é Hoje, Eu sou assim : "Tenho pena daqueles / Que se 
agacham até o chão / Enganando a si mesmos / Por dinheiro ou posição / Nunca 
tomei parte / Neste enorme batalhão / Pois sei que além das flores / Nada mais 
vai no caixão", 

O trabalho, em si mesmo, nunca foi algo de que os brasileiros se 
orgulhassem, apesar de a maior parte deles trabalhar durante muito mais horas 
do que os norte-americanos. Quando se pergunta a um brasileiro o que ele está 
fazendo, é muito provável que ele responda: "nada". Na verdade, "fazer nada" é 
uma categoria nativa que talvez faça pouco sentido em inglês, mas é cheia de 
significado em português. 

, 

E claro que os brasileiros trabalham com afinco e se interessam em 
ganhar dinheiro. Rebhun, que fez trabalho de campo antropológico no Brasil, 
sustenta que 

pobres e trabalhadores do Nordeste brasileiro alegam 
acreditar numa clivagem moral aguda entre o "amor" e o que eles 
chamam de "interesses", isto é, interesses econômicos. No entanto, na 
prática, os dois estão inexrrincavelmente ligados. Nessa região muito 
pobre, especialmente hoje em dia, existe uma economia fraturada, ins
tável, hiper-inflacionada, e a profundidade do amor é cada vez mais 
medida em termos do valor da generosidade. Além do mais, 'a fraqueza 
dos meios monetários faz com que as relações familiares e as redes de 
sociabilidade, carregadas de emoção, sejam cada vez mais importantes 
como vias de acesso a bens e serviços. (Rebhun, 1993: 1 )  

De toda f alma, os brasileiros não centram a sua vida no dinheiro do 
mesmo modo como o fazem os norte-americanos. O dinheiro é também muito 
relativo: cada brasileiro nasce com uma dívida de aproximadamente mil dólares, 
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se dividirmos a cifra que mede a dívida externa pelo número de habitantes do 
país. Quando Tancredo Neves foi eleito presidente, em 1984, teve que responder 
à pergunta sobre como o Brasil pagaria a sua dívida externa. Ele disse que dívidas 
têm que ser pagas com dinheiro, e nao com vidas. Foi uma mensagem aos credores 
internacionais: nosso sangue não está disponível! Isso não queria dizer, é claro, 
que o dinheiro para pagar a dívida estava disponível. De acordo com essa 
concepção, as grandes dívidas precisam ser administradas, e não pagas. Se uma 
pessoa deve muito dinheiro a um banco, certamente será por ele respeitada. 
Duque de Caxias, patrono do Exército brasileiro, considerado um modelo de 
retidão (daí a expressão, um tanto depreciativa, "caxias", aplicada a quem é sério 
demais), se torna uma paródia. No século passado, Caxias cunhou o lema: "O 
dever acima de tudo". Mais tarde, as pessoas começaram a dizer: "Dever acima 
de tudo". Em contraste, existe um adesivo de pára-choques muito comum nos 
Estados Unidos que diz I mue, I mue, so of! to work I go (Devo, devo, e por isso 
estou indo trabalhar). 

A principal descoberta de um economista norte-americano que ganhou 
o Prêmio Nobel foi basicamente que as pessoas investem para garantir segurança 
na velhice. Isso tem a ver, evidentemente, com a previsibilidade da economia 
norte-americana e com a possibilidade de planejar o futuro a longo prazo. No 
Brasil, com uma inflação cujas taxas chegaram a mais de 50% por mês, o dinheiro 
está sempre fugindo das mãos dos brasileiros. Assim, gastar é a melhor coisa que 
se pode fazer com o dinheiro no Brasil. Como dizem os brasileiros, "dinheiro foi 
feito para gastar". Nessas circunstâncias, a idéia de investimento não faz muito 
sentido. Na verdade, diversos planos brasileiros desenhados para aumentar a 
poupança tiveram efeitos opostos. Assim que os brasileiros acumulam um pouco 
de dinheiro, fazem questão de gastá-lo comprando bens, pois suspeitam que a 
inflação cedo ou tarde diminuirá o valor de sua poupança. Além disso, existe a 
possibilidade de o governo congelar as contas de poupança, tal como ocorreu em 
março de 1990, por um período de 18 meses, ou de o governo simplesmente não 
reembolsar os empréstimos compulsórios embutidos nos preços de automóveis 
e de combustíveis. 

1 1 .  Sobre o indi,'idualismo e os grnpos de apoio 

Quando cheguei à Universidade da Califórnia, em Berkeley, fui convi
dado a comparecer ao Seminário de Informações para Novos Pesquisadores 
Internacionais. Parte do evento foi ocupada pela palestra dada pelo diretor do 
Departamento de Serviços para Estudantes e Pesquisadores Internacionais, que, 
entre outras coisas interessantes, enfatizou que os norte-americanos gostam de 
ser independentes. De acordo com ele, "se você for independente, não quererá 
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depender de amigos". Por isso é que vemos crianças de classe média, aos 1 2  anos 
de idade, trabalhando para ganhar algum dinheiro. Ele disse também que os 
norte-americanos dão grande valor ao trabalho árduo. É por isso que eles 
valorizam o que consomem. 

Mas, se nos Estados Unidos as pessoas geralmente fazem as coisas por si 
mesmas, no Brasil sempre se pede ou se oferece ajuda, o que é uma forma de fazer 
amigos e de construir redes. Numa sociedade mais personalista como a brasileira, 
é difícil sobreviver sem amigos e sem redes sociais. Numa sociedade mais 
individualista, como a norte-americana, as pessoas relutam mais em oferecer ou 
pedir ajuda. Existem, é claro, amigos e redes nos Estados Unidos, mas seu papel 
é mais fraco do que no Brasil. Isso pode ser vistO na vida cotidiana e na atitude 
de "faça-você-mesmo" que prevalece nos Estados Unidos. Para mencionar ape
nas um exemplo, é difícil para um brasileiro ver pessoas com defeitos físicos indo 
de um lugar a outro, em cadeiras de rodas, sem qualquer ajuda pessoal. Um 
brasileiro, meu amigo, tentou ajudar um cego que caminhava pela rua, nos 
Estados Unidos, e segurou seu braço (aliás, essa é outra diferença: os brasileiros 
se tocam uns aos outros muito mais do que os norte-americanos). Ele foi 
severamente repreendido pelo cego que, esgrimindo sua bengala, gritou: "Não 
me toque! Eu não pedi sua ajuda!". 

Até mesmo as organizações baseadas na proposta de resolver problemas 
por meio do apoio de grupos têm um caráter fortemente individualista nos 
Estados Unidos. Assisti a reuniões de uma organização chamada Debtors Anony
mous (Devedores Anõnimos), que funciona de acordo com um modelo similar 
ao das "12 etapas" dos Alcoólicos Anônimos, organização muito difundida nos 
Estados Unidos. O objetivo do Debtors Anonymous é ajudar as pessoas que se 
endividam compulsivamente a superar essa situação com a ajuda do grupo. Mas, 
embora o grupo seja essencial como provedor de suporte, há uma forte ênfase no 
indivíduo e no aspecto moral do problema dos endividados. Ouvindo e falando 
com as pessoas que compareciam às reuniões, percebi que o ato de dever é visto 
como algo semelhante ao abuso do álcool, no sentido de ser um problema físico, 
emocional e espiritual. Embora a palavra nunca fosse mencionada, o ato de dever 
é tratado como sintoma de uma doença. As causas são o desajuste familiar (pais 
excessivamente autoritários, falta de diálogo) e uma sociedade que pressiona as 
pessoas a gastar dinheiro sem parar. Todo o clima se assemelha a um despertar e 
renascimento espiritual. Os encontros começam e terminam com orações. Du
rante a oração final, as pessoas ficam num círculo e seguram as mãos umas das 

, 

outras. E comum ouvir a palavra recuperação. No entanto, trata-se de uma espécie 
diferente de doença. Os Alcóolicos Anônimos buscam livrar as pessoas do vício 
de beber álcool, e supõe-se que a organização Gamblers Anonymous Gogadores 
Anônimos) tente livrar as pessoas do vicio de jogar. Mas os Devedores Anônimos 
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têm uma tarefa diferente: ensinar as pessoas a lidar com o dinheiro de uma 
maneira não-compulsiva, numa sociedade que compele as pessoas a gastar 
dinheiro incessantemente. 

Foi interessante notar que um dos encontros aos quais compareci foi 
quase inteiramente dedicado a questões de negócios. Os assuntos foram a trans
ferência dos encontros futuros para um lugar mais acessível, mudança de 
horários, a eleição de um novo tesoureiro, a coleta de doações voluntárias, a coleta 
de fundos para enviar um delegado a uma reunião nacional da organização em 
Nova York e assim por diante. Fiquei impressionado com o grau de organizaçao 
da reunião. Treze pessoas mergulhadas em sérios problemas financeiros conduzi
ram o encontro de uma maneira extremamente formal, tal como se estivessem 
numa assembléia geral. Tudo se passou de forma muito ordenada. O próprio 
dinheiro também era alvo de muito cuidado - o tesoureiro anunciou exatamente 
quanto dinheiro tinha sido coletado e de quanto precisavam. Ninguém seria 
capaz de adivinhar que aquelas pessoas eram gastadoras de dinheiro compulsivas 
que sequer conseguiam organizar sua contabilidade doméstica. A parte dos 
encontros destinada a apresentar problemas pessoais dava a cada integrante até 
quatro minutos para falar se si. Fiquei impressionado ao ver as pessoas falando 
dos seus problemas, quase às lágrimas, e como elas silenciavam assim que eram 
avisadas de que seu tempo se esgotara. A atmosfera estava carregada de ordem e 
de auto-ajuda. 

1 1 .  Opções e dores de cabeça 

Uma das coisas que impressiona os brasileiros (e, suponho, pessoas de 
outras nacionalidades) sobre os Estados Unidos é a quantidade de opções dis
poníveis quando se precisa de um serviço de alta qualidade. Numa farmácia, as 
pessoas se defrontam com uma variedade estonteante de analgésicos. Enquanto 
no Brasil o Tylenol é vendido em apenas quatro formatos - gotas para bebês, 
xarope infantil e cápsulas de 500 e 750 mg para adultos -, nos Estados Unidos 
encontramos Tylenol em pílulas, cápsulas, cápsulas de gel e tabletes de gel. Essas 
variedades podem ser encontradas ainda em dosagens distintas, como normal, 
extraforte (500 mg), extraforte plus para dor de cabeça (analgésico com antiácido), 
Tylenol para tosse, para renite, para resfriado, para gripe, para resfriado e gripe, 
para bebês (em gotas), infantil (líquido), infantil para resfriado (sabor cereja), 
infantil para resfriado (sabor uva, mastigável), junior (para idades de 6 a 1 2  anos) 
e forte (tabletes sabor uva, mastigáveis). Algumas embalagens vêm com uma 
tampa que, para ser aberta, exige o alinhamento de duas setas (o que dificulta o 
acesso de crianças); outras vêm com uma tampa facilmente removível recomen
dada pela Fundação de Artrite (elas trazem um lembrete de que devem ser usadas 
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apenas em casas sem crianças). Em suma, escolher o tipo certo de Tylenol é tarefa 
capaz de provocar uma grande dor de cabeça no consumidor. 

Do ponto de vista do consumidor, a abundância de opções parece ser 
uma coisa boa, mas ela certamente causa muita angústia na hora de tomar 
decisões. Os norte-americanos estão sempre decidindo entre muitas alternativas: 
desde os talões de cheques até as universidades. Como existem muitas opções, é 
sempre possível ter a impressão de que se tomou a decisão errada. E geralmente 
há poucas pessoas para ajudar nessas escolhas. Na verdade, espera-se que você 
não peça muita ajuda e decida por si mesmo, com base na grande quantidade de 
informação disponível. Um vendedor me disse o seguinte, quando lhe fiz diversas 
perguntas sobre as características de vários computadores: "Eu nao sou obrigado 
a fazer o seu dever de casa por você". No Brasil, em contraste, embora haja muito 
menos opções, os vendedores existem para ajudar (ou seria melhor dizer servir?) 
o consumidor. Eles não apenas devem ser amigáveis, mas devem ser capazes de 
assegurar ao comprador que ele está tomando a decisão correta, ainda que seja 
apenas para fazer com que compre aquilo que têm para vender. 

Uma das coisas que mais incomoda os brasileiros é fazer uma ligação 
telefônica e ser atendido pela mensagem gravada de uma secretária eletrônica. 
Quando as secretárias eletrônicas foram introduzidas no Brasil, era comum as 

, 

pessoas desligarem assim que começava a gravação. As vezes diziam até im
propérios. Finalmente se acostumaram. Mas até hoje a secretária eletrônica é 
considerada uma fOllna muito impessoal de contato. Tenho uma amiga que inicia 
sua mensagem gravada com uma música (trocada de vez em quando) para criar 
uma atmosfera mais amigável, a fim estimular as pessoas a ouvir a mensagem e 
deixar seu recado. Não é raro que no Brasil as pessoas gravem uma mensagem 
que dê o nome de todos os membros da família, mesmo que isso não seja uma 
boa idéia em tellllOS de segurança. Note-se, aliás, o seguinte: o que os brasileiros 
chamam de secretária eletrônica, os norte-americanos batizaram de máquina de 
responder. 

Mas uma experiência realmente inquietante é dar um telefonema e se 
embrenhar num menu de opçôes. A pessoa quer saber apenas o preço ou o horário 
de um show, mas as instruções ordenam que se apertem mais e mais teclas. Para 
programar um passeio no Hearst Casde, em San Simeon, Califórnia, é preciso 
fazer treze opções usando as teclas do telefone. 

Os artefatos tecnológicos fazem com que as transações econômicas e 
financeiras se tornem cada vez mais impessoais. No Brasil, há uma certa resistên
cia a essas transaçôes. Apesar de ser possível obter um extrato bancário em caixas 
eletrônicos, por fax ou em computadores pessoais, toda agência bancária tem um 
gerente de atendimento, que geralmente é a primeira pessoa que os clientes vêem 
ao entrar. Sua missão é ajudar os clientes a superar suas dificuldades. Vários 
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anúncios de bancos brasileiros convidam as pessoas a comparecer a uma agência 
para tomar um cafezinho com o gerente. É claro que as grandes agências bancárias 
têm um outro gerente que não lida diretamente com o público, e por isso tem 
tempo para tratar de negócios. 

Em contraste, uma reportagem na seção de negócios do San Francisco 
Chronic/e mostra que "os Estados Unidos estão se tornando um paraíso para os 
misantropos" e que "a automação torna possível passar dias seguidos traba
lhando, investindo, fazendo compras, viajando e fazendo pagamentos sem ter 
contato com qualquer outro ser humano" (Louis, 1994: CI). Isso ocorre com a 
ajuda de aparelhos leitores de cartões controlados por computadores, de máqui
nas que operam com cartões de crédito ou cartões bancários magnéticos, de 
máquinas de vendas automáticas e da tecnologia da tarja magnética, em combi
nação com o computador pessoal, o telefone e a televisão. Tudo isso permite 
comprar ações, pagar contas, fazer pesquisas, jogar xadrez e muito mais. 

12. Católicos J'C/'SIlS protestantes 

Poupar e investir nos leva à questão de uma visão "católica" versus uma 
visão "protestante" do dinheiro. Em sua Primeira epístola a Tim6teo, o apóstolo 
Paulo afirma que "o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males" (I 
Timóteo, 6:  10). Sabemos que a usura foi condenada por Tomás de Aquino e que, 
na Idade Média, só podia ser praticada por não-cristãos, isto é, por judeus (Le 
Goff, 1988). Mas, com o advento do protestantismo, mais especificamente do 
calvinismo, surgiu o conceito de que o sucesso (medido pelo lucro) era a indicação 
de que a vocação escolhida era do agrado de Deus. Não gostar do trabalho era 
uma indicação de fracasso que desagradava Deus. Como mostrou Weber (1967), 
emA ética protestante e o espírito do capitalismo, o calvinismo permitia, e até certo 
ponto consagrava a vontade de enriquecer, reconciliando assim a riqueza com a 
tranqüilidade de consciência . 

• 

E evidentemente difícil fazer generalizações a respeito das visões católica 
e protestante do dinheiro. Schama (1992: 324) mostra que, na Holanda da Idade 
de Ouro, "as riquezas causavam desconforto e que a abastança convivia com a 
ansiedade". Para ele, 

o credo oficial do calvinismo e o do humanismo concor
davam em que o lucro era algo sujo e que cultuá-lo constituía uma espécie 
de idolatria aviltante. Em suas formas extremas de avareza e cupidez, 
podia perturbar a consciência e a razão e transformar almas livres em 
escravos bajuladores. Essa forte concepção da natureza repreensível do 
enriquecimento persistiu mesmo enquanto os holandeses acumulavam 
suas fortunas individuais e coletivas. A estranha conseqüência dessa 
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disparidade entre princípios e prática foi estimular os gastos de capital 
a fim de afastar a suspeita de avareza. As fOI mas de tais gastos tinham de 
ser sancionadas coletivamente e consideradas impecáveis do ponto de 
vista moral, tanto pelos clérigos quanto pelos leigos. (Schama, 1992: 333) 

Muitos atribuem ao catolicismo uma influência importante na cultura 
brasileira. Moog tentou até discutir a tese weberiana numa comparação explícita 
entre o Brasil e os Estados Unidos. A cultura brasileira poderia ser caracterizada 
pelo "desamor ao trabalho orgânico e tudo quanto lhe esteja ligado: iniciativa, 
organização, cooperação, espírito técnico e científico" (Moog, 1966: 242). Na 
cultura norte-americana, "a santidade da dívida, dignidade do trabalho, são 
noções que nem o puritano, nem o ianque, nem o cripto-ianque estão dispostos 
a deixar perecer" (idem, p. 178). 

Os escritores brasileiros dos anos 1930 freqüentemente sustentavam que 
o Brasil não era uma sociedade capitalista. Assim, Sérgio Buarque de Hollanda 
(1969), que cunhou o termo "cordialidade" para explicar a sociedade brasileira, 
sustentou que ela era caracterizada por relações sociais personalizadas, afetivas, 
particularistas e clientelísticas. Apesar de ter um posicionamento político 
distinto, a perspectiva de Oliveira Vianna é parecida com a de Buarque de 
Hollanda. Vianna dizia que prevalecia no Brasil o que chamava de mentalidade 
ou espírito anticapitalista, embora materialmente o país fosse capitalista (Vianna, 
1987; Gomes, 1989 e 1990). 

Dumont (1980) faz um contraste entre o que chama de "sociedades 
hierárquicas" e "sociedades igualitárias". As primeiras são baseadas no conceito 

-

de pessoa, as segundas no conceito de indivíduo livre. A India seria o exemplo 
clássico de uma sociedade hierárquica, enquanto os Estados Unidos seriam o 
exemplo mais acabado de uma sociedade igualitária. Tomando como base o 
modelo de Dumont, DaMatta (1979) sustenta que o Brasil hoje se situa, de alguma 
fOI ma, entre as sociedades hierárquicas e as sociedades igualitárias. Enquanto 
nos Estados Unidos a sociedade tende a se basear no modelo igualitário individu
alista, o Brasil se aproxima mais do modelo hierárquico e pessoal. Haveria, assim, 
um dilema entre a adesão a um modelo individualista impessoal, que existe 
formalmente nas leis brasileiras, e a tendência cotidiana do recurso constante a 
relações pessoais. Por isso existe uma maior aversão a lidar diretamente com o 
dinheiro e com as relações face a face ligadas às transações. 

DaMatta explora também a questão do catolicismo versus protestan
tismo. Ele comenta a expressão "o dinheiro não traz felicidade", dizendo que ela 
se soma à "equação segundo a qual trabalho é igual a castigo e riqueza é sinônimo 
de sujeira, de coisa ilícita" (DaMatta, 1979: 179). Ao analisar a matriz cultural da 
inflação brasileira, ele sustenta que 
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é claro que queremos ter dinheiro, mas podemos com
pensar sua ausência com a presença plena de valor dos amigos, da saúde, 
da "educação" e, acima de tudo, da "felicidade". Tal incapacidade de ver 
o dinheiro - e sobretudo, a posse de dinheiro - como uma atividade 
positiva, como o alvo de todas as coisas, cria zonas de toleráncia e de 
compensação social que parecem importantes no caso do Brasil (e natu
ralmente de outras economias inflacionárias). (DaMatta, 1993: 172) 

13. O futuro a Dells pertence 

o Brasil é uma sociedade de desigualdades sociais e econômicas enormes 
e, de acordo com dados do Banco Mundial, tem urna das piores distribuições de 
renda do mundo, com um salário mínimo em torno de cem dólares. O Brasil 
viveu uma "modernização conservadora", em que o tradicional se combinou com 
o moderno e a mudança se articulou com a continuidade (Oliven, 1999). Como 
é uma sociedade urbana, sua população tem que lidar constantemente com 
dinheiro. Embora o acesso ao dinheiro (e a bens e serviços) varie enormemente 
entre as classes sociais, o dinheiro é uma realidade que não pode ser evitada, 
apesar dos desejos dos compositores de samba do início do século XX. Mas, 
embora tenha crescido a monetarização da vida cotidiana, existe forte resistência 
a encarar o dinheiro como um valor central. Isso pode ser visto tanto como um 
"complexo das uvas verdes" (ao qual me referi quando falei da música popular) 
quanto como um modelo de dominação baseado numa tradição cultural que 
busca dar conotação negativa às coisas materiais. Esse assunto faz parte de um 
debate corrente no Brasil a respeito da nossa identidade nacional. Intelectuais de 
todas as formações se engajaram nesse debate, que é constantemente reposto e 
trara da questão de definir nossos traços básicos (Oliven, 1984). 

Alguns acontecimentos recentes indicam que a vida cotidiana no Brasil 
está sendo cada vez mais influenciada pela monetarização. Em 1995, para an
gariar fundos, o Partido dos Trabalhadores lançou um cartao de crédito Visa, em 
associação com o Bradesco - o maior banco privado do país, conhecido pelo 
espírito capitalista de seu fundador, Amador Aguiar, um protestante que criou a 

• 

Cidade de Deus para ser a sede nacional do banco. E interessante ver que o 
Bradesco batizou esse cartão de "cartão de afinidade Visa PT - Bradesco". Na 
cerimônia de lançamento do cartão, Lula, o presidente do PT, declarou que "a 
adoção do cartão de crédito mostra que o PT é o partido da modernidade" e que 
o partido vai ganhar dinheiro como capitalista e gastar como socialista" (Krieger, 
1995: 8). 

Até o fim dos anos 80, os cartões de crédito brasileiros só podiam ser 
usados dentro das fronteiras do país. Era uma maneira de controlar os gastos em 



De olho /lO di/lheiro nos Estados Unidos 

moedas estrangeiras. Quando o governo finalmente autorizou o uso dos cartões 
de crédito no exterior, vários bancos começaram a se associar a companhias 
internacionais, como Visa, Master, American Express etc. Em 1 995, o Banco do 
Brasil divulgou um anúncio do seu cartão Visa, chamado de Ourocard. Esse 
anúncio dizia: "Visa Ourocard, a sua identidade internacional". Há aí uma dupla 
mensagem. O texto sugere que, se você for rico e puder viajar ao exterior, 
estabelecerá sua identidade de consumidor respeitável ao exibir o seu Visa 
Ourocard. De outro lado, sugere que ser nacional não é mais um problema para 
os brasileiros; o importante num mundo globalizado é ser internacional, e o 
cartão Visa Ourocard faz isso para você. 

Os Estados Unidos são freqüentemente retratados como uma sociedade 
na qual a monetarizacão - o crescimento da proporção de bens e serviços 
comprados e vendidos por meio do dinheiro - se realizou integralmente. Na 
verdade, como mostrou Zelizer ( 1994), esse processo é muito mais complexo. Ela 
sustenta que existem muitos tipos diferentes de dinheiro nos Estados Unidos 
certificados de presentes, contas de poupança natalina, tíquetes-refeição etc. Mas 
os Estados Unidos são provavelmente um país em que o processo de mercantili
zação se estendeu a todas as esferas da vida. Nesse sentido, os Estados Unidos 
confirmam a idéia de Marx sobre a Vergeldlichung (monetarização) da sociedade. 
Ela se tornou um valor central contra o qual ninguém se levanta. Mas, como 
tentei mostrar, em países com tradições culturais diferentes, como o Brasil, 
embora o capitalismo esteja avançando, o dinheiro não é (ainda?) a força motora 
que molda o comportamento e o sentimento. Será a monetarização um processo 
que, mais cedo ou mais tarde, vai ocorrer em países de rápido crescimento 
econômico, como o Brasil? Ou será que as especificidades culturais desses países 
servirão de contrapeso à monetarização? Essas são suposições sobre as quais, a 
esta altura, só podemos especular. 
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